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ค าน า 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 18 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณ
ถัดไป  

                    ประกอบกับได้มหีนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 583 ลงวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ได้แจ้ง
แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ได้แจ้งแนวทางการจัดท า
ประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิจารณายกเว้น
ระเบียบการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางปลอดภัย 
ประกอบกับได้แจ้งแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน นั้น 

         ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สามารถ
บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่
ประชาชน  

        บัดนี ้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - 
๒๕70) โดยได้ปฏิบัติตามหนังสอื ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 6790 ลงวันที่  30  ธนัวาคม  2563 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ ๓  พ.ศ. 25๖๑  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ หวังเป็นอยา่งยิ่งว่าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบืออย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 1 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

(1) ด้านกายภาพ 
 

          1) ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบล

คลองกระบือ  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 19,862 ไร่ หรือประมาณ 31.78 
ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอปากพนัง  โดยมีระยะทางห่างจากอ าเภอปากพนัง ประมาณ 9 
กิโลเมตร ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประมาณ  26 กิโลเมตร 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จัดตั้ง
ขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ลงวันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2539  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  
ล าดับที่ 701  จากจ านวนการจัดตั้งครั้งที่ 2 รวม  2,143 แห่ง)ลงวันที่  19  มกราคม พ.ศ. 2539  โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  113 ตอนพิเศษ 6 ลงวันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2539   
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อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ         ติดต่อต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  และต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง 
            จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศใต้            ติดต่อต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                    ทิศตะวันออก   ติดต่อต าบลหูล่อง  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศตะวันตก     ติดต่อต าบลต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง   
       

           2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีตกชุก  เหมาะแก่การท า

การเกษตร  ท าสวน ในฤดูฝนมีน้ าท่วมขัง 
           ๓)  ลักษณะภูมิอากาศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือตั้งอยู่ในเขตร้อน ฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้ มี
ลมทะเลพัดผ่านประจ า ท าให้อากาศไม่ร้อนจัดและหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 องศาเซลเซียส มีลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านประกอบกับต าบลคลองกระบือ อยู่ในเขตภูมิอากาศ
ร้อน แบ่งฤดูกาลได้ 2 ฤดู คือ  

ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่   เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนเมษายน  ของทุกปี   
อากาศค่อนข้างร้อนตลอดฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ย  27  องศาเซลเซียส 

ฤดูฝนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 
            1. ฤดูฝนระยะแรก ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ 
            2. ฤดูฝนระยะที่สอง  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ท าให้มีฝนตกหนักหนาแน่น  
           ๔)  ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว  พ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกข้าว  ท าการเกษตร 
(2) ด้านการเมือง การปกครอง 
          1) เขตการปกครอง  

     ต าบลคลองกระบือ ประกอบด้วย จ านวนหมู่บ้าน  13 หมู่บ้าน พ้ืนที่ทั้งหมด 19,862 ไร่  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ฝ่ายปกครอง ต าแหน่ง 
1 บ้านงาม   นายประดิษฐ์  แดงเอียด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
2 บ้านงาม (บ้านนาตีน)   นายธนากร  เขียวย้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
3 บ้านงาม (บ้านนาตก)   นายสมศักดิ์  คงเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
4 บ้านตรงบน   นายเจริญ  ปังเอี้ยน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
5 บ้านเกาะพุด   นางชะอ่อน  เดชศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
6 บ้านหัวไทร   นายทวี  สุขอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
7 บ้านเสม็ดเอน   นายนิโรจน์  เอียดแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
8 บ้านคลองสุขุม   นายสรพงศ์  หนูแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
9 บ้านบางสระ   นายวยากรณ์ บุญกาญจน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 

10 บ้านบางอิฐ  นายคฑายุทธ  สุทธิรักษ์ ก านันต าบลคลองกระบือ 
11 บ้านปากโอ  นายวรรณชัย  หนูเอียด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 
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12 บ้านคลองน้อย  นายประโยชน์  จินดาวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 

13 บ้านคลองควาย  นายณรงค์  รัตนบันดาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 

  
            2)  การเลือกตั้งท้องถิ่น  

 ข้อมูลการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
ในปี พ.ศ. 2555  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545 เนื่องจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้หมดวาระลง โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 13  เขต (ตามเขต
หมู่บ้าน  13  หมู่บ้าน) 

 
 

ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  20  ตุลาคม   2555  ดังนี้ 
 

เขตเลือกต้ัง
ที ่

จ านวนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย 
ผู้ไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 98 50 51.02 45 90 2 4 3 6 
2 237 185 78.06 181 97.84 3 1.62 1 0.54 
3 396 297 74.99 293 98.65 4 1.35 0 0 
4 241 200 82.99 198 99 1 0.5 1 0.5 
5 327 266 81.34 257 96.66 7 2.63 2 0.75 
6 524 386 73.66 359 93.01 21 5.44 6 1.55 
7 439 324 73.80 316 97.53 6 1.85 2 0.62 
8 396 269 67.93 265 98.51 4 1.51 0 0 
9 610 464 76.10 457 98.50 7 1.51 0 0 

10 346 252 72.83 249 98.81 3 1.20 0 0 
11 256 193 75.40 187 96.90 5 2.60 1 0.52 
12 471 369 78.34 367 99.46 2 0.54 0 0 
13 475 320 67.37 306 95.62 10 3.12 4 1.25 
รวม 4,816 3,575 74.23 3,480 97.34 75 2.09 20 0.55 

 
รายช่ือผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1. นายสนชัย  สังขศรี   ต าแหน่ง นายกอบต.คลองกระบือ 

2. นายสมจิต  อินทร์จันทร์  ต าแหน่ง รองนายกอบต.คลองกระบือ  
3. นายกิตติศักดิ์  ภู่ร้อย   ต าแหน่ง รองนายกอบต.คลองกระบือ  
4. นายราเชนทร์   วิเชียร   ต าแหน่ง เลขานุการนายกอบต.คลองกระบือ 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  และ เลขานุการสภา อบต.   ประกอบด้วย  
1. นายอนุสรณ์    ศิริสมบัติ  ต าแหน่ง ประธานสภาอบต.คลองกระบือ 
2. นายมนูญ     มูลสิทธิ์   ต าแหน่ง รองประธานสภาอบต. 
3. นายวาณิชย์    จงคง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1 
4. นายแวว    ณ  นคร   ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2 
5. นางวิภาดา    บัวทอง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2 
6. นายนัฐพล    คงเมือง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3 
7. นายจันทร์    หนูเอียด   ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3 
8. นายเสริม    นาคสิงค ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4 
9. นายพิชัย    ทองแก้ว   ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5 
10. นายสุพจน์    มาศศรี   ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5 
11. นายจตุรงค์   รักษาพล  ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6 
12.นายเพียร    ด าพริก   ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6 
13. นายมาศ    สุวรรณแก้ว  ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7 
14. นายวิลาศ    สุวรรณสังข์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 8 
15. นายธณกฤต   คงวารินทร์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 8  
16. นายเรวัฒน์    บุญโชติ   ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 10 
17. นางประจวบ    พาสกล   ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11 
18. นายชีพ     คงกล้า   ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11 
19. นางละเวง     จันทร์ด า  ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 12 
20. นายประทีป   ชุมศรี   ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13 
21. นายฉัตรภานุ    จินดาวงศ ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13 

  
 โดยในการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ 
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545  และตามค าสั่ง/ประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้ 
 1. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 (กรณีครบวาระ) 
 2.  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
 3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นการชั่วคราวในกรณียุบสภาท้องถิ่น ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (กรณียุบสภาท้องถิ่น) 
 ดังนั้น การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการฯ โดยเคร่งครัด 
 

(3) ประชากร 
           1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

      ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  5,820 คน แยกเป็นชาย 2,904 คน หญิง  2,916 คน จ านวน 
1,882  ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด 19,862 ไร่  
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ที่มา : ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน (วันที่  พฤศจิกายน 25๖๓) ส านักงานทะเบียนอ าเภอปากพนัง 
    
           2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 ข้อมูลอายุและจ านวนประชากรในพ้ืนที่ต าบลคลองกระบือ จ านวน 13  หมู่บ้าน จ าแนกตาม
ช่วงอายุแบบสากล  ดังนี้ 

 

ช่วงอายุ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม 
101 ปี ขึ้นไป 2 2 4 

96-100 ป ี 3 5 8 
91-95 ป ี 8 26 34 
๙6-90 ป ี 25 58 83 
89-85 ป ี 39 60 99 
84-80 ป ี 70 103 173 
79-75 ป ี 79 120 199 
74-70 ป ี 107 143 250 
69-65 ป ี 202 200 402 
64-60 ป ี 161 206 367 
59-55 ป ี 201 224 425 
54-50 ป ี 214 206 420 
49-45 ป ี 281 275 556 
44-40 ป ี 263 228 491 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
จ านวน 

(ครัวเรือน) 
1 บ้านงาม 57 53 110 34 
2 บ้านงาม (บ้านนาตีน) 125 142 267 76 
3 บ้านงาม (บ้านนาตก) 188 156 344 91 
4 บ้านตรงบน 146 144 290 92 
5 บ้านเกาะพุด 230 222 452 139 
6 บ้านหัวไทร 327 353 680 213 
7 บ้านเสม็ดเอน 277 260 537 190 
8 บ้านคลองสุขุม 247 225 472 173 
9 บ้านบางสระ 325 383 735 278 

10 บ้านบางอิฐ 209 214 423 131 
11 บ้านปากโอ 161 165 326 100 
12 บ้านคลองน้อย 305 295 600 185 
13 บ้านคลองควาย 280 304 584 180 

  2,904 2,916 5,820 1,882 
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ช่วงอายุ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม 
39-35 ป ี 240 206 446 
34-30 ป ี 208 181 389 
29-25 ป ี 176 196 372 
24-20 ป ี 215 187 402 
19-15 ป ี 170 148 318 
14-10 ป ี 148 140 288 

9-5 ป ี 124 129 253 
4-1 ป ี 112 93 205 

น้อยกว่า 1 ปี 17 18 35 
รวม 2,904 2,916 5,820 

 

(ข้อมูลที่มา:ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน (พฤศจิกายน 25๖๓) ส านักงานทะเบียนอ าเภอ 
ปากพนัง 
 

(4) สภาพทางสังคม 
            1) การศึกษา  ประกอบด้วยสถานศึกษา  6  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  ดังนี้ 
  (1)  โรงเรียนวัดสุขุม  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  มีบุคลากรทาง
การศึกษา ดังนี้ 

      นายนิวัฒน์ เกื้อกูลสงค์  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขุม 
        -   ครู , อาจารย์                                  จ านวน       5    คน 
        -   นักเรียนระดับประถมศึกษา            จ านวน      26    คน 
        -   นักเรียนระดับอนุบาล       จ านวน      11    คน 
  (2)  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฏร์บ ารุง  เป็นโรงเรียนขยายเขตโอกาสเพียงแห่งเดียวใน
ต าบลคลองกระบือ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น  มีบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

     นายธีระ  หมวดจันทร์   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฝุาพระบาทราษฏร์บ ารุง 
       -   ครู , อาจารย์                                   จ านวน       9    คน 
       -   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        จ านวน      15    คน 
       -   นักเรียนระดับประถมศึกษา                  จ านวน      31    คน 
       -   นักเรียนระดับอนุบาล                    จ านวน       7     คน 
  (3)  โรงเรียนวัดบ้านงาม  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  มีบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนี้ 
     นางอุ่นเรือน  หนูขร  ครูช านาญการ  รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านงาม 
                                 -   ครู , อาจารย์                          จ านวน        4    คน 
                                 -   นักเรียนระดับประถมศึกษา           จ านวน      18    คน 
                                 -   นักเรียนระดับอนุบาล                 จ านวน        8    คน 

(4)  โรงเรียนวัดสามแพรก  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  มีบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนี้ 

     นางทัศนีย์  สุขสวัสดิ์   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามแพรก 
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                                -   ครู , อาจารย์                           จ านวน        4    คน 
                                -   นักเรียนระดับประถมศึกษา            จ านวน      35    คน 
                                -   นักเรียนระดับอนุบาล                  จ านวน      12    คน 

(5)  โรงเรียนวัดตรงบน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  มีบุคลากรทาง
การศึกษา ดังนี ้ 

      นายธวัชชัย  เพชรศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตรงบน 
                                -   ครู , อาจารย์                           จ านวน        4   คน 
                                -   นักเรียนระดับประถมศึกษา            จ านวน       27  คน 
                                -   นักเรียนระดับอนุบาล            จ านวน        5   คน 

(6)  โรงเรียนวัดมหิสสราราม  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
มีบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

นายสวาท  วงศ์ช่วย  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหิสสราราม 
                                -   ครู , อาจารย์                             จ านวน       3   คน 
                                -   นักเรียนระดับประถมศึกษา              จ านวน     22   คน 
                                -   นักเรียนระดับอนุบาล                    จ านวน      12  คน 

 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลคลองกระบือ  มี  2  แห่ง   
  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  

     -   เด็กนักเรียน    จ านวน      40   คน 
     -   ครู คศ.1    จ านวน       -     คน 
      -   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก            จ านวน       3    คน 
(2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตรงบน   
     -   เด็กนักเรียน         จ านวน     35   คน 
     -   ครู คศ.2    จ านวน      1    คน 
      -   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก            จ านวน      1    คน 
(ข้อมูล  ณ  วันที่  10 มิถุนายน  พ.ศ. 2564) 

     

                     -ในพ้ืนที่มีศูนย์การศึกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.ต าบลคลองกระบือ)  
จ านวน  1 แห่ง  หมู่ที่ 2 บ้านนาตีน  ต าบลคลองกระบือ  

          2) สาธารณสุข 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตรงบน  ให้บริการด้านสาธารสุขพ้ืนฐานแก่
ประชาชน  6  หมู่บ้าน  คือ  บ้านงาม หมู่ที่ 1 , บ้านนาตีน หมู่ที่ 2 , บ้านนาตก หมู่ที่ 3 , บ้านตรงบน หมู่ที่ 4 , 
บ้านเกาะพุด หมู่ที่ 5  และบ้านบางโอ หมู่ที่ 11  มีบุคลากรประจ า ดังนี้ 

นางนิวรณ์  แซ่ค้าง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตรงบน 
1. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      จ านวน    1   คน   
2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    จ านวน    1   คน 
3. ลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการ)    จ านวน    1   คน  
4. แม่บ้าน      จ านวน     1  คน    
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2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางสระ  ให้บริการด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน  แก่
ประชาชน  7  หมู่บ้าน  คือ  บ้านหัวไทร หมู่ที่ 6 , บ้านเสม็ดเอน หมู่ที่ 7 , บ้านคลองสุขุม หมู่ที่ 8 , บ้านบางสระ หมู่
ที่ 9 , บ้านบางอิฐ หมู่ที่ 10 , บ้านคลองน้อย หมู่ที่ 12  และบ้านคลองควาย หมู่ที่ 13  มีบุคลากรประจ า ดังนี้ 

นายพิชัย  เทิดธรรมปราการ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางสระ 
1.  ทันภิบาล         จ านวน    1   คน   
2.  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       จ านวน    1   คน 
3.  บริบาล      จ านวน    1   คน 
4.  แม่บ้าน         จ านวน    1   คน 

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า 100 %   

3)  อาชญากรรม   
ต าบลคลองกระบือมีหน่วยงานองค์กร และศูนย์ปฏิบัติการด้านความรักษาความปลอดภัยและ

ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี ประกอบด้วย  
- ปูอมยามที่พักสายตรวจประจ าต าบลคลองกระบือ จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 13  บ้านคลองควาย  
- ศูนย์อปพร.ต.คลองกระบือ    จ านวน   1   แห่ง     
- ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพ – กู้ภัย อบต.คลองกระบือ     จ านวน   1   แห่ง   

  

  4) ยาเสพติด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ (ศป.ปส.อบต.คลองกระบือ) เป็นหน่วยงานสนับสนุนช่วยเหลือการ
ปฏิบัติหน้าที่ บูรณาการภาคีเครือข่ายร่วมกับ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอปากพนัง  ปกครองอ าเภอปากพนัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองกระบือ  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดภาคประชาชนต าบลคลองกระบือ ฝุายปกครองต าบลคลองกระบือ และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ต าบลคลองกระบือ ในการออกพ้ืนที่เฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ พบว่าปัญหายาเสพติดทุก
หมู่บ้านยังมีเสพยาเสพติด  ซึ่งฝุายทุกองค์กรจะต้องช่วยกันดูแล เฝูาระวัง สอดส่อง การแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองกระบือสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  
การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  เป็นอ านาจหน้าที่ของอ าเภอ ต ารวจ ฝุาย
ปกครอง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือให้ความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือ อ านวย
ความสะดวกการปฏิบัติหน้าที่ของทุกภาคส่วนเสมอมา  
         5) การสังคมสงเคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ให้บริการสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานงานจัดท าบัตรผู้พิการ 
4. ให้บริการรถกู้ชีพ - กู้ภัย กับประชาชนเจ็บไข้-ปุวย ในพื้นที่ต าบลคลองกระบือ   
    โดยให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โทรศัพท์   093-7506864 
๕. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในต าบลคลองกระบือ  
๖. ตั้งงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
7. ตั้งงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเพ่ือปูองกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 
8. มีหน่วยบริการฟ้ืนฟู ดูแล บ าบัดและให้ความช่วยเหลือผู้ปุวยติดเตียงในพ้ืนที่ต าบลคลอง 

กระบือ    ฯลฯ 
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 (5) ระบบบริการพ้ืนฐาน 
          1) การคมนาคมขนส่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  มีเส้นทางการคมนาคมที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมา
ระหว่างต าบลคลองกระบือกับที่ว่าการอ าเภอปากพนัง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 ซึ่งตัดผ่านหมู่ที่ 
7,8,9 และ 10 ในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก  และติดต่อกับต าบลคลองน้อยและต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  
โดยมีถนนในระดับต่างๆ ตามโครงการก าหนดระบบถนนภายในชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดแบ่งประเภท  
หน้าที่การใช้สอย  และการให้บริการโดยจัดระบบถนนเชื่อมโยงโครงข่ายในระบบต าบลและหมู่บ้าน ทั้งนี้ เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมติดต่อประชาชน  ประกอบด้วย 

1. ระดับอ าเภอมีเส้นทางหลักท่ีส าคัญ  1  สาย  ได้แก่ 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013  นครศรีธรรมราช-ปากพนัง  การเดินทางติดต่อบนเส้นทางสายนี้   

มีรถโดยสารประจ าทางและรถรับจ้างใช้ในการเดินทาง 
2. ระดับต าบล  มีเส้นทางส าคัญ  3  สาย  ได้แก่ 
- ทางหลวงชนบทสายเสม็ดเอน - บางคุระ 

 - ทางหลวงชนบทสายบางสระ – เกาะรุ้ง 
 - ทางหลวงชนบทสายคลองน้อย - หัวปุาขลู 
และเส้นทางการคมนาคมภายในต าบล เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน รวมทั้งเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ท าการเกษตรกรรม มีถนน 
คสล.  ถนนหินคลุก  ถนนดิน  ตัดผ่าน   
       -  ถนนลาดยาง      6    สาย 
 -  ถนนคอนกรีต   24    สาย 
 -  ถนนหินคลุก /ลูกรัง   39    สาย  
 -  ถนนดิน      2    สาย 
 

      2) การไฟฟ้า 
   ประชากรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ มีกระแสไฟฟูาใช้ไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่
ครบทุกครัวเรือน และมีการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

            3) การประปา 
       ประชากรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค จากระบบน้ าประปา

ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน มีหมู่ที่มีน้ าประปาใช้ทั้งหมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ 6,7,9,10 และหมู่ที่ 13  และ หมู่ที่  8 มี
น้ าประปาใช้เพียงบางส่วน และ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 1๑,๑๒  ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน ส่วนที่เหลือไม่มีน้ าประปาใช้ซึ่ง
ปัจจุบันนี้มีปัญหาจากการขาดแคลนน้ าใน ฤดูแล้งเนื่องจากแหล่งน้ าดิบใต้ดินมีระดับต่ าลง  

 

           4) โทรศัพท์ 
      ในพ้ืนที่ต าบลคลองกระบือทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  AIS  TRUE  DTAC ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ระบบการสื่อสารรวดเร็วและมีจุดบริการอินเตอร์เน็ตต าบล จ านวน 
1 แห่ง ตั้งอยู่ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  

 

          5) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือขนส่ง 
     ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อ าเภอปากพนังฝั่งตะวันตก  
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6)  ระบบเศรษฐกิจ 

           1) การเกษตร 
                องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือมีพ้ืนที่โดยประมาณ  31.78  กิโลเมตร หรือคิดเป็นเนื้อที่
ประมาณ  19,862  ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70  เช่น การท านา  การท าไร่
นาส่วนผสม  ไม้ผลไม้ยืนต้นที่ปลูก ประเภท  ส้มโอ  มะนาว  มะพร้าว  ปาล์ม  สน  การท าสวนผัก ประเภท  
ผักคะน้า  ผักชี  แตงกวา  ฟักทอง    โดยมีพ้ืนที่เกษตรที่ได้ท าการขึ้นทะเบียนกับเกษตรอ าเภอปากพนัง  ไว้ดังนี้ 

พื้นที่ปลูกส้มโอ      หมู่ที่  1   จ านวน    6    ไร่   2   งาน 
     หมู่ที่  2   จ านวน    16  ไร่   3    งาน 
     หมู่ที่  3   จ านวน    4    ไร่   3    งาน 
    หมู่ที่  4   จ านวน     - 
    หมู่ที่  5   จ านวน    12  ไร่   2  งาน 
    หมู่ที่   6  จ านวน     4   ไร่ 
    หมู่ที่   7   จ านวน   23  ไร่   2  งาน 
              หมู่ที่   8  จ านวน    1   งาน 
    หมู่ที่   9   จ านวน   8   ไร่ 
     หมู่ที่   10 จ านวน   9   ไร่   3   งาน 
    หมู่ที่  11  จ านวน  21  ไร่   ๒   งาน 
    หมู่ที่  12  จ านวน  14  ไร่   2   งาน 
    หมู่ที่  13   จ านวน  6   ไร่   2   งาน 

พื้นที่ปลูกมะพร้าว  หมู่ที่   1    จ านวน   59   ไร่ 
     หมู่ที่   2    จ านวน   93   ไร่   3  งาน 
     หมู่ที่   ๓    จ านวน  112  ไร่   ๑  งาน 
     หมู่ที่   ๔    จ านวน    60  ไร่   1  งาน 
     หมู่ที่   5    จ านวน  144  ไร่    
    หมู่ที่    6    จ านวน   110  ไร่  3   งาน 
    หมู่ที่    7    จ านวน   101  ไร่  3   งาน 
     หมู่ที่    8    จ านวน   277  ไร่  3   งาน 
     หมู่ที่   9    จ านวน   137  ไร่   2   งาน 
             หมู่ที่    10  จ านวน    88  ไร่ 
   หมู่ที่    11  จ านวน   102 ไร่  
    หมู่ที่    12  จ านวน  116  ไร่  ๑  งาน 
   หมู่ที่    13  จ านวน  74    ไร่  2  งาน 
พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน    หมู่ที่   1   จ านวน   100   ไร่  2  งาน 
   หมู่ที่   2  จ านวน    160   ไร่ 
   หมู่ที่   3  จ านวน    262   ไร่  2   งาน 
   หมู่ที่   4  จ านวน   145   ไร่   2   งาน 
   หมู่ที่   5  จ านวน   378   ไร่   1   งาน 
   หมู่ที่   6  จ านวน   587   ไร่   2   งาน 
   หมู่ที่   7  จ านวน    35    ไร่   1   งาน 
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   หมู่ที่   8   จ านวน  162   ไร่ 
   หมู่ที่   9   จ านวน   44     ไร่   2   งาน 
   หมู่ที่    10  จ านวน   32    ไร่   2  งาน 
   หมู่ที่   11   จ านวน   315  ไร่   1  งาน 
   หมู่ที่   12   จ านวน   534  ไร่   3  งาน 
   หมู่ที่   13   จ านวน   143  ไร่   2  งาน  
พื้นที่ปลูกข้าวเจ้า  หมู่ที่   1     จ านวน  228   ไร่   1  งาน 
   หมู่ที่   2     จ านวน  352   ไร่   3  งาน 
   หมู่ที่   3     จ านวน  352   ไร่ 
   หมู่ที่   4     จ านวน  179   ไร่   3  งาน 
   หมู่ที่   5     จ านวน   127  ไร่ 
   หมู่ที่   6     จ านวน  104   ไร่  2 งาน 
   หมู่ที่   ๗     จ านวน    39  ไร่ 
   หมู่ที่   8     จ านวน  258  ไร่   2  งาน 
   หมู่ที่   9     จ านวน     -    ไร่ 
   หมู่ที่   10   จ านวน     -    ไร่ 
   หมู่ที่   11  จ านวน  257    ไร่  3  งาน 
   หมู่ที่   12  จ านวน  210   ไร่ 
   หมู่ที่   13  จ านวน   58    ไร่  3  งาน 
พื้นที่ปลูกพริกขี้หนู หมู่ที่   1   จ านวน   28     ไร่ 
   หมู่ที่   2   จ านวน   24     ไร่ 
   หมู่ที่   3   จ านวน   47     ไร่   3  งาน 
   หมู่ที่  4    จ านวน  30      ไร่   2  งาน 
   หมู่ที่   5   จ านวน   8      ไร่   2  งาน 
   หมู่ที่  6   จ านวน  15      ไร่   3  งาน 
   หมู่ที่  7   จ านวน   -        ไร่ 
   หมู่ที่   8  จ านวน   12     ไร่ 
   หมู่ที่   9  จ านวน     -      ไร่ 
   หมู่ที่   10  จ านวน   2     ไร่  ๑   งาน 
   หมู่ที่   11  จ านวน  19    ไร่ 
   หมู่ที่   12  จ านวน    9    ไร่ 
   หมู่ที่  13  จ านวน   1     ไร่   1  งาน  
พื้นที่ปลูกฟัก  หมู่ที่  1    จ านวน     -    ไร่ 
   หมู่ที่   5   จ านวน    2    ไร่ 
   หมู่ที่   9   จ านวน    2    ไร่ 
   หมู่ที่  13  จ านวน    3    ไร่   1   งาน 
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          2) การประมง 
      ต าบลคลองกระบือ อาชีพทางด้านการประมง  ได้แก่  การเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงปลาน้ าจืด ประเภท  

ปลาดุก  ปลาหมอ  ปลานิล  โดยได้ท าการข้ึนทะเบียนการเลี้ยงปลา- กุ้งไว้กับประมงอ าเภอปากพนัง  ไว้ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1   เลี้ยงปลานิล   5   ราย   เลี้ยงปลาดุก  1  ราย 
 หมู่ที่ 2   เลี้ยงปลานิล   9   ราย 
หมู่ที่  3   เลี้ยงปลานิล   ๒   ราย 
หมู่ที่  4   เลี้ยงปลานิล  13  ราย  เลี้ยงปลาดุก  3   ราย   เลี้ยงปลาน้ าจืดอื่นๆ  2  ราย 
หมูที่  5   เลี้ยงปลานิล  22  ราย  เลี้ยงปลาหมอไทย  1   ราย  เลี้ยงปลาดุก   1  ราย   
            เลี้ยงกุ้งขาว/แวนนาไม 5  ราย  เลี้ยงปลาน้ าจืดอื่น  4  ราย  เลี้ยงปลาหมออ่ืน  1  ราย 
หมู่ที่  6   -  
หมู่ที ่ 7   เลี้ยงกุ้งขาว/แวนนาไม  1  ราย  เลี้ยงปลานิล  2  ราย 
หมู่ที่  8   เลี้ยงปลานิล   4  ราย 
หมู่ที่  9   เลี้ยงปลานิล   2  ราย 
หมู่ที่  10 เลี้ยงปลานิล   1  ราย 
หมู่ที่  11  เลี้ยงปลานิล   2  ราย 
หมู่ที่  12  เลี้ยงปลานิล   1  ราย  เลี้ยงปลาดุก   1  ราย 
หมู่ที่  13  เลี้ยงปลานิล   6  ราย 
3) การปศุสัตว์ 

 ต าบลคลองกระบือ มีการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
เช่น  การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น 
          4) การบริการ 
             อู่ซ่อมรถยนต์        2 แห่ง 
       ร้านซ่อมรถยนต์  4 แห่ง 

      ร้านเสริมสวย        3 แห่ง 
      ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์       5 แห่ง 
      ร้านค้า        37 แห่ง  
      เซเว่น Eleven  1        แห่ง   
      ร้านอาหาร   19      แห่ง 

          5) การท่องเที่ยว 
     ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ สวนอาหารไร่ทรัพย์ทวี (ทุเรียนน้ า) 

          6) อุตสาหกรรม 
  เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีต าบลคลองกระบือส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งปัจจุบันยังไม่
มีการประกอบอุตสาหกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่แต่อย่างใด 

 ปั๊มน้ ามัน  จ านวน   3    แห่ง 
        โรงน้ าแข็ง        จ านวน    1    แห่ง 
     ร้านค้า                 จ านวน  34   แห่ง 

โรงแรม   จ านวน    2    แห่ง 
ร้านตัดผม  จ านวน    ๕    แห่ง 
ร้านเชื่อมเหล็ก  จ านวน    1    แห่ง 
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ร้านซ่อม   จ านวน    7    แห่ง 
บ้านเช่า   จ านวน    5   แห่ง 

 7)  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์  

    1. โรงผลิตน้ าดื่ม    จ านวน    1   แห่ง            
    2. ร้านค้าชุมชน     จ านวน  37   แห่ง  
    3. ปั้มน้ ามันหยอดเหรียญ  จ านวน    3   แห่ง   
    4. ร้านซ่อมรถยนต์   จ านวน    3   แห่ง 
    5. ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์    จ านวน    ๔   แห่ง  
    5. ร้านเสริมสวย     จ านวน    4   แห่ง 
    6. โรงรับซื้อของเก่า    จ านวน    1   แห่ง 
    7. ตู้หยอดเหรียญน้ าดื่มชุมชน  จ านวน    ๓   แห่ง 
    8. โรงขนมจีน  จ านวน    1   แห่ง 
    9. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง จ านวน    1   แห่ง 
    

  กลุ่มอาชีพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีการรวมกลุ่ม  เช่น  กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน  กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน  เป็นต้น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้  ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น  โดยแต่ละกลุ่มต้องร่วมกันด าเนินการกิจกรรมให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  
กลุ่มต่างๆ ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของประชาชน  เช่น   

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มธนาคารหมู่บ้านสุขุมพัฒนาสามัคคี  หมู่ที่  6   
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสุกรเสม็ดเอน  หมู่ที่  7   
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคริมคลองสุขุม  หมู่ที่  8   
กลุ่มเย็บผ้าส าเร็จรูป  หมู่ที่ 9  กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง หมู่ที่  9   
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านรักชาติสามัคคี  หมู่ที่  9   
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา  หมู่ที่  10   
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านบางอิฐ หมู่ที่  10   
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา  หมู่ที่  12   
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคพ้ืนเมืองบ้านคลองควาย   หมู่ที ่ 13   
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านคลองควาย หมู่ที่  13   
กลุ่มชาวนา  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  เป็นต้น 
 

8) แรงงาน 
  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลคลองกระบือประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ท านา  ดังนั้น 
แรงงานส่วนใหญ่มาจากประชาชนในพ้ืนที่ต าบลคลองกระบือและประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างเป็น
แรงงานอยู่ต่างพ้ืนที่   
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(๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          1) การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่ หมู่ที่ 1 - 13 นับถือศาสนาพุทธ  ศาสนสถาน วัด  มีจ านวน 6 วัด 1 ส านัก
ปฏิบัติธรรม  ได้แก่ 
  1. วัดบ้านงาม      ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านงาม 
  2. วัดตรงบน      ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านตรงบน 

 3. วัดสุขุม      ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านหัวไทร   
4. วัดฝุาพระบาทราษฏร์บ ารุง    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘  บ้านคลองสุขุม 
5. วัดสามแพรก      ตั้งอยู่หมู่ที่  9  บ้านบางสระ   

  6. วัดมหิสสราราม     ตั้งอยู่หมู่ที่  10 บ้านบางอิฐ 
  7. ส านักปฏิบัติธรรมวัดปุากายแก้ว   ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านบางอิฐ 

           2) ประเพณีและงานประจ าปี 
   ต าบลคลองกระบือ มีการจัดกิจกรรมงานประเพณีเป็นประจ าทุกปี ได้แก่   

- ประเพณีวันสงกรานต์ ( รดน้ าขอพร ) 
- เทศกาลวันขึ้นปีใหม่   
- งานประเพณีบุญเดือนสิบ   
- งานชักพระ   
- การแข่งขันกีฬาต าบล ( สากล , พ้ืนบ้าน ), ประเพณีสงกรานต์ 
- แห่เทียนเข้าพรรษา 
- เวียนเทียนวันส าคัญ ( วันมาฆบูชา , วันอาสาหบูชา , วันวสิาขบูชา ) 
- งานอุปสมบท 
- งานมงคลสมรส  ฯลฯ 

3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ การรักษาโรคสมัยโบราณ ได้แก่ หมอพ่นเริม 

หมอน้ ามัน  เช่น  แขนขาหัก  
 ภาษาถ่ิน  การใช้ภาษาสื่อความหมายในท้องถิ่น  ภาษาใต้   

องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน 
 - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
 - อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  

- อาสาสมัครชุมชน (อช.)   
 - ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
 - กลุ่มแม่บ้าน 
 - กลุ่มองค์กรต่างๆ  

4) OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  

- ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง   
- ขนมครกโบราณ   
- ข้าวย า   
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- พริกปุน   
- กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  เป็นต้นฯลฯ 

(๘) ทรัพยากรธรรมชาติ 
          1) น้ า  น้ าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน น้ าบาดาล และน้ าดิบจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลคลองกระบือ ดังนี้ 
  

 ล าคลอง มีจ านวน  12 สาย มีน้ าไหลผ่านท าให้สามารถประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ได้แก่  
 1. คลองสุขุม  หมู่ที่  6 ,7,8,10,11 และ หมู่ที่ 12               
 2. คลองเกาะพุด หมู่ที่ 4,5 และหมู่ท่ี 11    
 3. คลองหัวไทร  หมู่ที่  6,8 และหมู่ท่ี 11   
 4. คลองปากมาบ  หมู่ที่ 6        
 5. คลองบางสระ  หมู่ที่ 6 และหมู่ที่  11 
       6. คลองลัด หมู่ที่  4, 5,8 และหมู่ที่  11      

      7. คลองตรงบน  หมู่ที่ 4  และหมู่ท่ี  5 
      8. คลองนาโพธิ์  หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 3 
      9. คลองบางไทร หมู่ที่ 9,10 และหมู่ที่  12 
    10. คลองควาย   หมู่ที่  13 
    11. คลองสามแพรก  หมู่ที่  9,13 
    12. คลองบางลึก  หมู่ที่  13 

    ประปาหมู่บ้าน   จ านวน   5  แห่ง  ได้แก่   

     1. บ้านนาตก      หมู่ที่ 3    จ านวน  1  แห่ง 
     2. บ้านตรงบน     หมู่ที ่4    จ านวน  1  แห่ง 
     3. บ้านคลองสุขุม  หมู่ที่ 8    จ านวน  1  แห่ง 

      4. บ้านคลองน้อย  หมู่ที ่12  จ านวน  1  แห่ง 

            5. บ้านปากโอ     หมู่ที่ 11  จ านวน  1   แห่ง 
 

2) ป่าไม้   
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือไม่มีปุาไม้ส่วนมากจะเป็นไม้ที่ปลูกเอง 

3) ภูเขา   
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือไม่มีภูเขา 

          4) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
            ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า  
สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากแหล่งธรรมชาติใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ ต้องอาศัยการขยาย
เขตน้ าประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนการก่อสร้างระบบประปา  หมู่บ้าน วางท่อประปา เพ่ือใช้ในการ
อุปโภค  -  บริโภคการขุดลอกคลองธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการกักเก็บน้ า การขุดลอกคลองระบายน้ าและส่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ  ปัญหาด้านขยะ  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ   ยังไม่มีที่ดินส าหรับ
ทิ้งขยะเป็นของตนเอง  ได้ใช้บริการการก าจัดขยะที่เทศบาลเมืองปากพนัง   และประชาชนบางส่วนอาศัยวิธีการฝังกลบ
และเผาท าลายในที่กลางแจ้ง ในการแก้ไขปัญหา โดยจัดรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้เรื่องการบริหาร
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จัดการขยะอย่างเป็นระบบ และไม่ทิ้งขยะในแม่น้ าล าคลอง ริมถนนสาธารณะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ต าบล
คลองกระบือให้น่าอยู่ 

   ต าบลคลองกระบือ ประกอบอาชีพทางการเกษตร และปลูกพืชอายุสั้น  โดยปลูกพืชหมุนเวียน ท า
ให้ดินไม่เสื่อมคุณภาพ ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ท าให้พืชผลทางการเกษตรได้ผลผลิตดีและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน
สาธารณะเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวรอบต าบลคลองกระบือให้มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบล
ให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นต าบลน่าอยู่ ฯลฯ                                                                                                                                                                 

9. ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
1) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ล าคลอง  12 สาย  มีน้ าไหลผ่านท าให้สามารถประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ได้แก่  
  1. คลองสุขุม     หมู่ที่  6,7,8,10,11 และหมู่ที่ 12               
  2. คลองเกาะพุด หมู่ที่  4,5 และหมู่ท่ี 11    
  3. คลองหัวไทร   หมู่ที่  6,8 และหมู่ท่ี 11   
  4. คลองปากมาบ หมู่ที่ 6        
  5. คลองบางสระ  หมู่ที่ 6   และหมู่ท่ี  11 
       6. คลองลัด หมู่ที่  4,5,8   และหมู่ที่  11      

      7. คลองตรงบน   หมู่ที่ 4   และหมู่ท่ี  5 
      8. คลองนาโพธิ์   หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที ่ 3 
      9. คลองบางไทร  หมู่ที่ 9,10 และหมู่ที่  12 
      10. คลองควาย   หมู่ที่  13 
     11. คลองสามแพรก  หมู่ที่  9,13 
     12. คลองบางลึก      หมู่ที่  13  

           - ประปาหมู่บ้าน  จ านวน   5   แห่ง   ได้แก่   
          1. บ้านงาม        หมู่ที่  3     จ านวน  1  แห่ง 
                   2. บ้านตรงบน    หมู่ที ่ 4     จ านวน  1  แห่ง 
                   3. บ้านคลองสุขุม หมู่ที่  8     จ านวน  1  แห่ง 
          4. บ้านปากโอ     หมู่ที่ 11    จ านวน  1  แห่ง 
          5. บ้านคลองน้อย  หมู่ที ่12    จ านวน  1  แห่ง 
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ส่วนที่  2   
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 
(๑) ความสมัพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขับเคลื่อน  การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
กันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที ่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม 
การตรวจสอบและการประเมินผลรวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย … “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 

http://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2019/08/national-strategy-20yrs.pdf
http://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2019/08/national01.png
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ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรอืน และปัจเจกบุคคล และ มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มี
ความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มี
งานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน 
และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
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รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อ
การด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง 

และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
2. การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี

เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4. การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญหาความม่ันคงที่ส าคัญ 
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
1. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
2. การติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
3. การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
1. การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาค

ประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ 

3. การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ให้มีประสิทธิภาพ 
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาครฐัและท่ี

มิใช่ภาครัฐ 
1. การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
2. การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
3. การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
1. การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง

แบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
2. การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
3. การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไป
ที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกบั
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือ
ปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัลและการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น
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ใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ 
อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
1. เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
2. เกษตรปลอดภัย 
3. เกษตรชีวภาพ 
4. เกษตรแปรรูป 
5. เกษตรอัจฉริยะ 
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
1. อุตสาหกรรมชีวภาพ 
2. อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
3. อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
4. อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
5. อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
1. ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
2. ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
3. ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
4. ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
5. ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
1. เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
2. สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
5. รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
1. สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
2. สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
3. สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
4. สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
5. ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
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๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกรนักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
1. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
2. การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการสอนในสถานศึกษา 
3. การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
4. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
5. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
6. การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
7. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1. ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
2. ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
3. ช่วงวัยแรงงาน 
4. ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
1. การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
2. การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
4. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ การวางต าแหน่งของประเทศ

ไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
6. การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
7. การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
1. การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
2. การสร้างเส้นทางอาชีพสภาพแวดล้อมการท างานและระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
3. การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
2. การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
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3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
4. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
5. การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
2. การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและ

ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3. การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
1. การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
3. การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
4. การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า เพ่ือส่วนรวม 
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
2. ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
3. กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
4. เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ และความริเริ่มสร้างสรรค์ มี

ความปลอดภัยในการท างาน 
5. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
6. ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
7. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและ

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
8. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
1. พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
2. ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
3. จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคม

สูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
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4. ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงาน
ในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 

5. สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
6. การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่ 
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
1. สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
2. การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและภาคประชาชน 
4. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
5. สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
6. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ สังคมยุคดิจิทัล 
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
1. ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน การจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 

ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
2. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
3. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
4. สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิ
บาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็น
ตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มาก
ทีสุ่ดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่าง
แท้จริง 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
1. เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
4. รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
1. เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
2. ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
3. ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไข ทั้งระบบ และมีนโยบายการ

จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
4. พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2. มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
4. พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองท่ีเติบโต

อย่างต่อเนื่อง 
1. จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่

อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็น เอกภาพ 
2. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมิ

นิเวศอย่างยั่งยืน 
3. จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
4. สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม 

อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนในท้องถิ่น 
6. เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ ความสามารถในการปูองกันโรคอุบัติ

ใหม่และอุบัติช้า 
5. พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1. พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทัง้ระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ า ของประเทศ 
2. เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้

ทัดเทียมกับระดับสากล 
3. พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
5. พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและ

การเข้าถึงอาหาร 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
2. พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม 
3. จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 
4. พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
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๖.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือ
ในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึง
กันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า
และเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการ
อ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่าง สะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 

1. การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนวหน้าของภูมิภาค 
2. ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาในทุก

ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
1. ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
2. ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
3. ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ 
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ประเทศ 
1. ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
3. ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
1. องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน 

และเป็นมืออาชีพ 
1. ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
2. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนมีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพ 
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6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
2. บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
3. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
4. การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
1. ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
2. มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
3. การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
1. บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
2. ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอน ของการค้นหาความจริง 
3. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเปูาหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
4. ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชนในกระบวนการ

ยุติธรรม 
5. พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

2)   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องสอดคล้องกับ              
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองกระบือ  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลจึง
ได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มี
รายละเอียดดังนี้  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน 
ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้าน
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ ทักษะ
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ ๑๒ 
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน 
ระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ 
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีข้ึน คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้ง
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สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย  

(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ
วินัย และจิตสาธารณะ  

(๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ  

(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้
มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชงิ
สร้างสรรค์และมีชีวิต  

๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทาง
สุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ี
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  

(๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ 
ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  

(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว และ  

(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่
เปราะบาง และส่งเสริม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้  

๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล่ าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้
สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความ
คืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ 
รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคม
ของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  แนวทางการพัฒนาส าคัญประกอบด้วย  

(๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
ของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
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การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่า
เดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา ต่อระดับสูง  

(๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและ
ทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ พัฒนาระบบส่งต่อ
ผู้ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ  

(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก 
๑๓ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร 
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ 
องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการ
ออมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็น แม่ข่าย  

๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่า
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และข้อจ ากัดภายในประเทศ
เองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ
ขยายตัวช้า การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมี
การพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศ
เพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน มากขึ้น ประชาชน
และผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
นอกจากนีย้ังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มาก
ขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ 
การจัดสรรงบประมาณ การ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และ  

(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความ 
เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับ ศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคต
รากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรงุ
แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน  
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๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีวิตของคน
ไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูก
คุกคามความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม สูงขึ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรง
มากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ๑๔ ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้าง
คุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน  
(๓)  การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
(๔)  ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๕)  สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
(๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และ  
(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  

กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและ
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของ
ประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาใน ระยะต่อไป 
จึงเน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความ
สมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมี ความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิด ความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
(๒)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
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(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขต
ทะเล และ  
(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน ๑๕  

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ พัฒนาประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความ
ยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึง
ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท า ความผิด 
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  

(๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การ
จัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจ
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงตามความต้องการ  
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
(๕)  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ 
(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ  

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และ ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด 
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ 
ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน 
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ ใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนา
ด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
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 (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่ง
ของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า  
(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา ๑๖ ขนส่ง  
๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน
ให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า  
(๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพ
การบริหาร จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ  
(๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ า
อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน แรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ ประเทศผู้เป็น
เจ้าของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ สังคม
นวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ และ
การเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ ความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุน
วิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบ
ก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
(๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้าน
นวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการ
ออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ 
(๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ 
การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะ
ในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยต้องใช้
ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ เสริมจุดเด่นในระดับ
ภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ ประชากรในเขตเมือง
จะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯ
และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิด
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
๑๗ ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย รายได้ที่เป็นธรรม
มากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่  ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ
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หลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน แนวทางการพัฒนา  ส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนา
ภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย  
(๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ  
(๓)  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต 
อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนา 
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรแีละเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ พัฒนาและขยายความ
ร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการ
ด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน นโยบายการค้าและการลงทุนที่
เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
ไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้ง
ประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่
ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมี
การพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และ
เอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
(๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการ
ของไทย  

(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
ภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวก
และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
(๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค  
(๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
(๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  
(๖)  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
(๗ ) เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  
(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ๑๘ ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่
ดีมีสุขของประชาชน  
(๙) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ  
(๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ  
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๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติมีหลักการและแนวทางด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้  
๕.๑ หลักการ  
๕.๑.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรอบ ทิศทางหลัก และแปลงสู่การ
ปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  
๕.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการ มีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นที่
ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน 
๕.๑.๓ เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้ เป็นเครื่องมือหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน  
๕.๑.๔ ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณา
การ ให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย หรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่  
๕.๑.๕ ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่
เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และ แผนปฏิบัติการ และระบบการจัดสรร
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ  การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
รวมทัง้ระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐ  ที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แนวทางการ
พัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง  

๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

๕.๒.๑  สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อม เข้าร่วมในการผลักดัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติสร้าง
ความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วนโดยก าหนดกิจกรรมด าเนินการประเด็นสื่อสารและเครื่องมือสื่อประชาสัมพันธ์
แบ่งตามกลุ่มเปูาหมาย (Stakeholder) ของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ สศช. จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงภารกิจและ
ความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าประเด็น การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ไปขับเคลื่อนผ่านกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่และสร้างแนวร่วมการ พัฒนาของ สศช.  
๕.๒.๒ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนเฉพาะด้าน 
และแผนปฏิบัติการ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ น าไปสู่
การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการร่วม ด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ  รวมถึง
บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและ ๑๙ จัด ท าเป็นแผนการลงทุนการ
พัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
เพ่ือปิดช่องว่างการพัฒนา (Development Gap) ของประเทศในแต่ละ ช่วงเวลาและสร้างรากฐานส าคัญของ
การพัฒนาประเทศสู่เปูาหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๒.๓ หน่วยงานกลาง อาทิ สศช. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.) จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจ าปีใช้
เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในการก าหนดล าดับความส าคัญของ
แผนงานโครงการและภารกิจหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด
ไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๕.๒.๔ ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเดน็การพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อย่างเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และ
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ส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นกลไกหลักในการ
เชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ กรอ. ส่วนกลางกระจายความรับผิดชอบและภารกิจให้ 
กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากข้ึน โดยค านึงถึงความ สอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติและความเชื่อมโยงในระดับ
พ้ืนที่  
๕.๒.๕ สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยก าหนดให้มีการผลักดัน
ปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ อาทิ น าการศึกษาวิจัยมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อ การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับต่างๆ 
โดยน าเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ  
๕.๒.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งและการเชื่อมโยงคณะกรรมการ
ระดับชาติที่มีอยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มาเป็นกรอบการ ด าเนินงาน ขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาระดับประเทศและพ้ืนที่โดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน  

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  มีแนวคิด หลักการ และแนวทางด าเนินการ ดังนี้  

๕.๓.๑ แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เน้นการติดตาม ประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการ ที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
ประเมินด้วยตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผลอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้หน่วยงานหรือ
สถาบันที่เป็นกลางท าหน้าที่ประเมินผล มีหลักเกณฑ์การติดตาม ประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มี
มาตรฐาน เป็นกลาง และถูกต้องตามหลักวิชาการ  
๕.๓.๒ แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม ด าเนินการโดย   
๑) วางระบบการติดตามประเมินผล ๓ ระยะเวลา ประกอบด้วย การประเมินผลก่อนการปฏิบัติการหรือก่อนเริ่ม
โครงการ การประเมินผลระหว่างด าเนินการและการประเมินผลหลังการด าเนินงาน 
 ๒) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและ งานที่เก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งกระทรวง 
เพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้ง
เปูาหมายและประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๓)  วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ  
๔) ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและ ประเมินผล เพ่ือท าให้ระบบติดตาม
ประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพื่อฝึกอบรม เทคนิค วิธีการ หลักการ แนวคิดในการ
ประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่ม ระหว่างด าเนินการและหลังที่เสร็จสิ้นแล้ว  
๕)  ส่งเสริมให้เกดิการประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งใน
ส่วนกลางและในพ้ืนที่เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
๖) จัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญและเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย เพ่ือให้การติดตาม
ประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้ เป็นพื้นฐานส าหรับการตัดสินใจนโยบายและการ
ด าเนินงานภาครัฐ  
 ๗) พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วดัร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือประเมินการ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งตัวชี้วัด ผลกระทบร่วม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และ
ตัวชี้วัดผลผลิตร่วม  
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๘) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น
อย่างเปิดเผยและโปร่งใสตรวจสอบไดเ้น้นการสื่อสารแบบสองทางเน้นการสื่อสารแบบสวนเสวนามากกว่า
ถ่ายทอดด้านเดียว และให้มีคู่เจรจาโดยตรง เช่น ระหว่างกลุ่มเปูาหมายและ ผู้ก าหนดนโยบาย เป็นต้น  
๙)  น าเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการน าเสนอผลการประเมินให้ ทุกฝุายได้รับทราบทั้งประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย ผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงาน สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจน
สาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน  
๑๐) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประเมินผลโดยจัดท าระบบ
ข้อมูลการบริหาร การเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์และการน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และสามารถน าข้อมูลการประเมินไปใช้ในการก าหนดทางเลือกนโยบาย และสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

๓)  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1) วิสัยทัศน์       “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 
ค านิยามวิสัยทัศน์  

ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่าง 

เอ้ืออาทร  มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ  
และมีประเพณี  วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่น่าเที่ยว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเข้มแข็ง 
เป็นที่อยู่อาศัยชั้นดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความ
มั่นคงทางอาหารสูงเป็นเมืองอาหารปลอดภัย  เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เมืองพลังงานสะอาด เมืองที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค ระบบ
คมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศอย่างครบวงจร 
ระบบโลจิสติกส์ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นคนมี
อัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวที่อบอุ่น 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งจากภายในจังหวัด เป็นแหล่งการผลิต
ทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการ
ผลิตทีม่ีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเพ่ิมมูลค่า ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และน านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้
เกษตรกร ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได้  การ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า และระบบชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินท ากิน เป็น
เมืองที่เน้นการจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการ
บริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm ระบบการวางแผนการผลิต เพ่ือการสร้าง
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มูลค่าผ่านการแปรรูปและ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  ที่มีความยั่งยืนและ
เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการแปรรูป
เพ่ิมคุณค่ามูลค่าสินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น    เศรษฐกิจเติบโตจากการ
ท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  นิเวศน์ปุาเขา และ
ทางทะเล และการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการค้า การลงทุน 
การบริการ และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เติบโตและแข่งขันได้ 

  (๒) พันธกิจ 
 2.1 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรมของจังหวัด บนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด 
 2.2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเติบโตอย่างเข้มแข็งม่ันคงบนพ้ืนฐานการจัดการความหลากหลาย
ของทรัพยากร 
 2.3 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 2.4 ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชน
ต้นแบบความพอเพียง 
 2.5  พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคมและความมั่นคงบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 (3)  จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด  
   จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  น่าเที่ยว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

   (4)  วัตถุประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนา 
                   1. เพ่ิมรายได้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
  2. เพ่ิมรายได้จาการท่องเที่ยว 
           3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   4.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

5.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 
  (5)  ประเด็นการพัฒนา 
     1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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*  พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ปลูกฝังให้ประชาชน 
   รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยเน้นกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทุก 
   องค์กรอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม 
ระดับคะแนน  1 จัดประชุมเพ่ือรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ก าหนด 
   เป็นแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี และก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนของ 
                     ตัวชี้วัดผลส าเร็จต่างๆ 

เป้าหมายการพัฒนา ตัวช้ีวัด ข้อมูลพ้ืนฐาน เปูาหมายรายปี 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. เพิ่มรายได้จาก
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม  
โดยควบคู่กับการ
ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพ 

1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมด้านการเกษตร
ของจังหวัด เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 1 ต่อปี 

34,675 
ล้านบาท 

38,807 
ล้านบาท 

39,195 
ล้านบาท 

39,586 
ล้านบาท 

39,981
ล้านบาท 

40,380 
ล้านบาท 

40,783
ล้านบาท 

2. เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

2.1 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15 ต่อปี 

14,465 
ล้านบาท 

15,579 
ล้านบาท 

15 15 15 15 15 

3. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3.1. ร้อยละของพ้ืนที่ 
สีเขียวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 

0.02 0.08 2 2 2 2 2 

3.2 ร้อยละของขยะมูล
ฝอยที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 30 

N/A 38.04 44.84 30 30 30 30 

3.3 ร้อยละของการใช้
พลังงานลดลง ร้อยละ 3 

1.08 2.76 3 3 3 3 3 

4. ประชาชนยึดหลัก
ธรรมะในการด าเนินชีวิต 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4.1 ดัชนีชีว้ัดคุณภาพ
ชีวิตและความสุขมวล
รวมของประชาชน
เพ่ิมข้ึน  
ปีละ 23 หมู่บ้าน 

138 23 23 23 23 23 23 

5. ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีมีการสืบสาน
อย่างต่อเนื่อง 

5.1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีสืบสานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 5 ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 
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ระดับคะแนน 2  ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีได้ครบถ้วน ร้อยละ  
                   100 
ระดับคะแนน 3  มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานที่ด าเนินการได้ 
   ครบถ้วน 
ระดับคะแนน 4  สรุปประเมินผลส าเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้อย่าง 
   ชัดเจน พร้อมอภิปรายผล และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
ระดับคะแนน 5  จัดประชุมสัมมนาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถ 
   ก าหนดแนวทางการสร้างความยั่งยืนด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อเสนอผู้บริหารก าหนด 
   ไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑   

การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑.เป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
     1.1 เป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม ท่องเที่ยวเกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เปูาหมายรายปี 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1  เป็นเมืองเกษตร
สุขภาพ เกษตร
คุณภาพ เกษตร
นวัตกรรม ท่องเที่ยว
เกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรม 
สีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ได้รับ 
การจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.1.1 จ านวนผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม/1 

1 1 1 1 1 1 1 

2.1.2 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของรายได้จากผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม/ร้อยละ 25 

N/A N/A 10 15 20 25 25 

2.1.3 จ านวนแหล่งน้ า
ชุมชนที่เพ่ิมข้ึน/45 

13 10 27 13 9 9 9 

2.1.4 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่งได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา/
ร้อยละ 20 

4 4 4 4 4 4 4 

2.1.5 ร้อยละ 5 ของ
สถานประกอบการที่ได้รับ
การรับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียว/ร้อยละ 5 

5.18 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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3. กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาสินค้าเกษตร บริหารจัดการน้ าและบริการทางการเกษตร การเรียนรู้เทคโนโลยีและ 
         นวัตกรรม 
 3.2 พัฒนาระบบการท่องเที่ยวเกษตรที่ได้มาตรฐานบนปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ 
          3.3  พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลผลิตต่อยอด 
                 เป็นเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต  
                 การตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร 
  3.5  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้า 
                 ทางการเกษตร 
 3.6  ส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมของจังหวัดให้พัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน 
                 และเป็นอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
๑.เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 
     1.1 เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
     1.2 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
    1.3 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เปูาหมาย 
ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 
เปูาหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เปูาหมายรายปี 
2559 2560 2561 256

2 
2563 2564 2565 

2.1 เพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
 

2.1.1 ร้อยละของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น/ 
ร้อยละ 15  

14,46
5 ล้าน
บาท 

15,57
9 ล้าน
บาท 

15 15 15 15 15 

2.2 แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน 

2.2.1 จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาให้ได้มาตรฐาน/ 
10 แห่ง 

3 2 2 2 2 2 2 

2.3 เพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

2.3.1 จ านวน
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ/ 
ไม่น้อยกว่า 1,00 คน 

210 300 5,000 200 200 200 200 
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3. กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว  
                 ที่ได้มาตรฐาน 
 3.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและ 
                  ศักยภาพการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยว 
 3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อนครสองธรรม  
         “ธรรมะและธรรมชาติ” 
 3.4 พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลกร แรงงานรองรับการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน  
                 เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
 3.5  ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนตามวิถีชาวนคร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
๑.เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 
 1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 1.2  
การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เปูาหมาย 
ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 
เปูาหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เปูาหมายรายปี 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1  
ทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ าสิ่งแวดล้อมได้รับ 
การจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้
อย่างยั่งยืน 

2.1.1 ร้อยละของพ้ืนที่ 
สีเขียวเพ่ิมข้ึน/ร้อยละ 2 

0.02 0.08 2 2 2 2 2 

2.1.2 ร้อยละของขยะ
มูลฝอยที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์/ร้อยละ 30 

N/A 38.04 44.84 30 30 30 30 

2.1.3 จ านวนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการ
จัดการภัยพิบัติ/40 

20 25 29 32 38 40 40 

2.2 การจัด
การพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และใช้อย่างประหยัด 
 

2.2.1 ร้อยละของการ
ใช้พลังงานลดลง/ 
ร้อยละ 3  

1.08 2.76 3 3 3 3 3 

2.2.2 การใช้พลังงาน
ทดแทนเพ่ิมข้ึน/80 toe 

N/A N/A 20 20 20 20 20 
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3. กลยุทธ์ 
  3.1 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมในชุมชนรองรับการเกษตร  
         การท่องเที่ยวและการพัฒนาจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 3.2  อนุรักษ์ ปูองกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เติมความสมบูรณ์ในระบบนิเวศ 
                 พ้ืนที่ปุา เขา ล าน้ าหลักและนิเวศทางทะเลจังหวัด 
 3.3  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัยที่ยั่งยืน 
 3.4  ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ และเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาสู่เมืองแห่งพลังงาน 
        ทดแทน และการประหยัดพลังงาน  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 
 1.1  ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 
 1.2  การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
 1.3  ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 ประชาชนได้รับ
สวัสดิการพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความสุข 

2.1.1 ดชันีความ
มั่นคงของมนุษย/95 

80 80 80 85 90 95 95 

2.2 การศึกษามีคุณภาพ 
ทัดเทียมกับค่ามาตรฐาน
การศึกษา 
 
 

2.2.1 ค่าเฉลี่ย
คะแนน  
O-net ม.3/60  

35.8
2 
 

34.64 
 

40 
 

45 
 

50 
 

55 
 

60 

2.2.2 ปีการศึกษา
เฉลี่ยของคนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานประเทศ/
9.7  

9.50 N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 9.7 

2.3 ชุมชนเข้มแข็งตาม 
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.3.1 ร้อยละของ
ชุมชนเข้มแข็งตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง/ 
ร้อยละ 60 

30 35 40 45 50 55 60 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ หน้า 42 
  

3. กลยุทธ์ 
  3.1พัฒนาคนคุณภาพการให้บริการทางสังคมและการเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชน  
                 อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.2  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
 3.3 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน  สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่   
                 ชุมชนเข้มแข็ง” 
 3.4  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 
 3.5 เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพตามแนวปรัชญา 
        ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 
 1.1  สังคมปลอดยาเสพติด 
 1.2  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน เปูาหมายรายปี 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 สังคมปลอดยาเสพ
ติด 

2.1.1 ร้อยละของ
หมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะ
ปัญหายาเสพติด 
อย่างยั่งยืน/ร้อยละ 55 

25 30 35 40 45 50 55 

2.2 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

2.2.1 อัตราการลดลง
ของคดีอาชญากรรม 
ทุกประเภท/ร้อยละ 95 

80 80 80 85 90 95 95 

2.2.2 อัตราการลดลง
การเกิดอุบัติเหตุ/ 
ร้อยละ95 

75 75 75 80 85 90 95 

 
3. กลยุทธ์ 
  3.1 จัดให้มีการปูองกัน ปราบปราม สร้างความเข้มแข็งและพัฒนามวลชนเอาชนะยาเสพติด 
                 อย่างยั่งยืน 
          3.2  พัฒนาสร้างระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 
การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 
 1.1 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 
๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 
เปูาหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 
ตัวชี้วัด/ 

เปูาหมายรวม 5 ปี 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เปูาหมายรายปี 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีมีการสืบ
สานอย่างต่อเนื่อง 
 

2.1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีสืบสาน 
อย่างต่อเนื่อง/ระดับ 5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

*
ระดับ 

5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

3. กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนาระบบการจัดการวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ ภูมิปัญญาแผ่นดิน ให้มีความยั่งยืน  
         สร้างคุณค่าเพ่ิมแก่ชุมชนและจังหวัด 
          3.2  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
*  พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ปลูกฝังให้ประชาชน 
   รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยเน้นกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของทุก 
   องค์กรอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม 
ระดับคะแนน 1  จัดประชุมเพ่ือรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ก าหนด 
   เป็นแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี และก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนของ 
                     ตัวชี้วัดผลส าเร็จต่างๆ 
ระดับคะแนน  2  ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีได้ครบถ้วน ร้อยละ  
                   100 
ระดับคะแนน 3 มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานที่ด าเนินการได้ 
   ครบถ้วน 
ระดับคะแนน 4  สรุปประเมินผลส าเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้อย่าง 
   ชัดเจน พร้อมอภิปรายผล และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
ระดับคะแนน 5  จัดประชุมสัมมนาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถ 
   ก าหนดแนวทางการสร้างความยั่งยืนด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อเสนอผู้บริหารก าหนด 
   ไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป 
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เป้าประสงค์รวม (Objective) 
           1. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว  โดยควบคู่กับการยกระดับ 
มาตรฐานคุณภาพ 
           2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   3.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic lssues) 

1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goals) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 
- เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- เพ่ือบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
- เพ่ือพัฒนาคน และสังคมสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
- เพ่ือสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ หน้า 45 
  

๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิสัยทัศน์ 

“ องค์กรหลักในการพัฒนา  ยึดหลักธรรมาภิบาล  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม

การสร้างเครือข่ายเกษตรกร 
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและความต้องการของตลาดวิสาหกิจชุมชน 

สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตด้านการเกษตร  
อุตสาหกรรม และบริการฯ 

3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร  และพลังงานทดแทน 
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
6. ฟ้ืนฟูพัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว  บุคลากร ภาคการตลาด  ประชาสัมพันธ์  การ

ท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของจังหวัด 
7. ส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่  สนับสนุน

การวิจัย  และพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน  โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 

9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด  ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายการพัฒนา 
1.รายได้ของชุมชนเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ  10  ต่อปี 
2.ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม  ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากข้ึน 
3.จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
4.เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด  โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมมูลค่า  

การค้า  การลงทุนของจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
พันธกิจ 
1. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและระบบนิเวศให้เกิดความสมบูรณ์ 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจในการ

บริหารจัดการน้ า  ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการน้ าเสีย 
3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชนให้อยู่ในขีด

ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้าง

เครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งก าเนิด 
สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ แบบรวมศูนย์ 

6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตส านึกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
 8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
 9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ความ
หลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกปูองระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

เป้าหมายการพัฒนา 
1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน  ประชาชนมีการด ารงชีวิตอยู่

อย่างมีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
2.ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.ครัวเรือน  ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน  และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
4.คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ 

     1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
     2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  นอก
ระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

    3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ หน้า 47 
  

     4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
     5. รณรงค์ ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
     6. รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เฝูาระวัง
ปูองกันปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
    7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
             8. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัด
กิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
             9. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟู 
ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 

 10. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 
           11.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท าและใช้แผนชุมชน  
และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  

เป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชน  เยาวชน มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง  เป็นธรรม  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่เพ่ิมข้ึนทั้งทางร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  รวมทั้งมีอนามัยการเจริญ

พันธ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พันธกิจ 
     1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างท่ัวถึง 
     2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
     3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
     4. ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
              5. ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม 

   เป้าหมายการพัฒนา 
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน  มีความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  และเชื่อมโยงกัน  

ระบบขนส่งอ่ืน  รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน  ทีมีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
พันธกิจ 

     1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังจิตส านึก  ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
     2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน ให้
ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน      
การท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
     4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  

เป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี  มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา 
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(2) ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
  1) วิสัยทัศน์ (VISION)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
  “ ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมกตัญญู  เรียนรู้ตลอดชีวิต ” 
       พันธกิจ  (MISSION)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
  1. ส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้ด้วยภูมิปัญญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สร้างครอบครัวที่อบอุ่น  สร้างความรัก  ความกตัญญูกตเวทีให้เกิดข้ึนในสังคม 
3. ส่งเสริมการศึกษา  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  4. พัฒนาสังคม  สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
  5. ส่งเสริม  สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือโดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดจุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน
(Weakness)  โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดกล
ยุทธ์การท างาน น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากการวิเคราะห์ 
SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5  ด้านดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค 
          สาธารณูปการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

    3)  เป้าประสงค์ในการพัฒนา 
 1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการประชาชนอย่างทั่วถึง 
 2.  ส่งเสริมด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการและ
สวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนา และร่วม
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
 3. ประชาชนมีความสามัคคี สามารถปูองกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้ ปัญหายาเสพติด
และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลงเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
      4. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้  และประชาชนยึดถือปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด 
 5. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิม มากขึ้น  
 6. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนขึ้น 
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  ๔)  ตัวชี้วัด 
  1. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือจัด
ให้มีข้ึนในแต่ละปี 
 2. จ านวนประชาชนในเขตต าบลคลองกระบือ มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ิมข้ึน  
 3. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองกระบือเพ่ือขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 
 4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น และพ่ึงตนเองได้ มากขึ้น 
 5. จ านวนครัวเรือนในต าบลคลองกระบือสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพ่ิมข้ึน 
 6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
 7. จ านวนอุบัติเหตุและปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง  
 8. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 9. จ านวนพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 
5) ค่าเป้าหมาย 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการ
ประชาชนอย่างน้อยได้ปีละ  10  โครงการ 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งท่องเที่ยว จ านวนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง   
 3. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองกระบือเพ่ือขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ 
 4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 2 กลุ่ม เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้
เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
 5. จ านวนครัวเรือนในต าบลคลองกระบือสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 ครัวเรือนต่อปี 
 6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 80  
 7. จ านวนอุบัติเหตุและปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
 8. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ  75 
 9. จ านวนกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 
6)  กลยุทธ์ 
 1. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และท าการเกษตร 
 3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
 6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   
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 7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
 8. ปูองกัน บ าบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 
 9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย 
 11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว  
 12. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 14. ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
 15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

16. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองกระบือภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1) พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

ที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2) พัฒนาระบบการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนาอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4)  ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน 
5)  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ มุ่งพัฒนา  5 ด้านการ

พัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค   สาธารณูปการ) การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเชื่อมโยง
ไปสู่ทิศทางการพัฒนาดังนี้ 
                    1. การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ 
ภายใต้กรอบ ความร่วมมือ  ในทุกภูมิภาค 
  2. การพัฒนาการลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค 
  3. การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  4. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน สร้างสรรค์เป็นทางเลือก 
ในการด าเนินนโยบายของชาติ สู่การพัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง 
  5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
เคลื่อนย้ายแรงงานและการส่งเสริมแรงงาน   



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ หน้า 52 
  

                     6. การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตปูองกันภัยจากการอาชญากรรม
ยาเสพติดภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคภัย 
  7. การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ไม่แสวงหากาไร 
  8. การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
  9. การส่งเสริมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างประหยัด และการใช้พลังงาน/ใช้ 
พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม 
  10. การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 
(3)  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
  ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วย
แก้ปัญหาความเดือนร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค
ด้านแหล่งน้ าได้ระดับหนึ่ง  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณประกอบกับต้องรับผิดชอบพื้นท่ีครอบคลุมทั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบล  จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพราะต้องใช้งบประมาณมาก  แต่ความ
ต้องการของประชาชนด้านนี้ยังมีอีกจ านวนมาก  เช่น การก่อสร้าง การปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนอ่ืนๆ  ภายใน
หมู่บ้าน การขยายเขตไฟฟูา  ระบบประปา  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึง
พ้ืนที่ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้  จึงน าสภาพปัญหาและความต้องการที่เคยเสนอมา  และด าเนินการจัดท า
ประชาชนเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการ  ทั้งนี้เพ่ือบรรจุเข้าแผนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
กระบือเพ่ือแก้ไขในปีต่อไป 
 การพัฒนาในบางครั้งอาจไม่สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายหรือเปูาหมายที่วางไว้ก็อาจเป็นได้เนื่องจากมีปัจจัย
และสถานการณ์เกิดข้ึนท าให้มีผลกระทบกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยส่วนใหญ่มักเป็นปัจจัย
ภายนอกซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถควบคุมได้ ในช่วงการพัฒนาที่ผ่านมามีปัจจัย และเหตุการณ์
ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
 1. งบประมาณในการบริหารงาน 
 2. อุทกภัย ภัยแล้ง 
 3. ศัตรูพืช โรคระบาดในพืชและสัตว์ 
 4. การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19) 
 4. สภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ าในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

จากการวเิคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปจัจุบันโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่นโดยหลัก SWOT (SWOT Analysis) โดยการพิจารณาปจัจัยต่างๆ แต่เมื่อแยกแล้ว ประกอบด้วย 
ปัจจัยสภาวะแวดล้อม ภายในองค์การบริหารสว่นต าบลคลองกระบือ ได้แก่ จุดแข็ง  (Strengths) และจุดอ่อน 
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(Weakness) กับปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity) และข้อจ ากัดหรือปัญหาอุปสรรค 
(Threats) และเมื่อใช้หลักการ SWOT มาพิจารณาแต่ละปัจจยัแล้วสามารถชีใ้ห้เห็น ดังนี ้

ปัจจัยภายใน  
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  แหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์  ระบบชลประทานทั่วถึง  เหมาะสมแก่การท าการเกษตร 
2. พื้นที่เล็กการคมนาคมสะดวก  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  

หลายเส้นทาง 
3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน) 
4. หน่วยงานภาครัฐมีการท างานเชิงรุกมากข้ึน 
5. มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย 
6. กลุ่ม/ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่าย 
7. งบประมาณการด าเนินงานในพื้นท่ีได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนราชการและเอกชน 
8. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  สังคมและสื่อมวลชนมีการตรวจสอบมากขึ้น 
9. ประชาชนมีความพร้อมในการร่วมจัดกิจกรรม 
10.ประชาชนมีการรวมตัวในลักษณะเครือญาติ 
11.มีระบบบริการสุขภาพสมบูรณ์ โดยได้ยกระดับจากสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพ

ระดับต าบล  
12.ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ขั้นพ้ืนฐานในระดับดี 

     จุดอ่อน (Weakness) 
1.การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐยังเป็นลักษณะต่างคนต่างท าขาดการบูรณาการทั้งคนและ

งบประมาณ 
2. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นให้ความส าคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐาน

มากกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. การแก้ปัญหาในพ้ืนที่ยังไม่ตรงกลุ่ม/บุคคลเปูาหมาย/ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
4. ระบบข้อมูลกระจายอยู่ในแต่ละหน่วยงาน  ต่างคนต่างจัดเก็บขาดความร่วมมือในการบริหารจัดการ

ข้อมูล 
5. การรวมกลุ่มของประชาชนมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตน  ไม่เห็นแก่ส่วนรวมและขาดการพ่ึงพาตนเอง 
6. บุคลากรท้องถิ่นขาดความรู้  ความสามารถ  และความรับผิดชอบ 
7. สถาบันครอบครัวอ่อนแอ โดยเฉพาะด้านการอบรมเลี้ยงดูบุตร ครอบครัวแตกแยก มีปัญหาเรื่องการ

มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และน ามาซึ่งปัญหายาเสพติด 
ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) 
1. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  การจัดระเบียบสังคมและคอรัปชั่น 
2. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
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3. รัฐบาลกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

4. แนวคิดการการบริหารราชการแบบบูรณาการและการปฏิรูประบบราชการ 
5. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 
6. นโยบายสนับสนุนการปฏิรปูการศึกษา 
7. ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบทั้งภาครัฐและเอกชนได้โดยง่าย 
ข้อจ ากัด (Threats) 
1. ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร 
2. ภัยธรรมชาติ  (อุทกภัย,การแพร่ระบาดของศัตรูพืช) 
3. กฎหมาย/ระเบียบล้าหลัง  มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
4. กระแสวัฒนธรรมต่างชาติ 
5. งบประมาณ 
6. การประสานงานของหน่วยงานอื่น  

          ในการก าหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาหรือวิธีแก้ไขปัญหาต้องค านึงถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ว่ามีปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่จะมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ซึ่งได้สรุปวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาเหตุและปัญหา 
1. ถนนทุกเส้นทุกสายส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรังและมีหลุมบ่อจ านวนมาก ท าให้การสัญจรไปมาไม่

สะดวกและไม่มีความปลอดภัยในการเดินทาง  
2. ถนนลาดยาง/ถนนคสล.บางแห่งช ารุด เนื่องจากมีการสัญจรไปมาจ านวนมากและเป็นเส้นทางที่

รถบรรทุกสัญจรไปมาจ านวนมาก 
3. ถนนดินสาธารณะบางแห่งสามารถเป็นเส้นทางให้ประชาชนในหมู่บ้านใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันแต่ยัง

ไม่ได้รับการส ารวจข้อมูล 
4. ถนนบางเส้นบางสายยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จไม่สิ้นสุดระยะทาง เนื่องจากงบประมาณ ที่มาด าเนินการ

นั้นมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอ และบางเส้นทางระยะทางจุดสิ้นสุดยาวมากและต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก
น ามาบริหารจัดการ 

5. คูคลองส่งน้ า-ทิ้งน้ า ตื้นเขิน วัชพืชมีจ านวนมาก 
6. น้ าประปาไหลไม่สะดวก ไหลน้อย ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค (บางหมู่บ้านไม่ไหล) เนื่องจาก

บางแห่งมีการก่อสร้างนานแล้ว ของเดิมช ารุด ท าให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพตามกาลเวลา และระบบการไหลเวียน
ของน้ ามีการอุดตัน 
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7. จ านวนที่ตั้งบ้านเรือนเพ่ิมขึ้น/แสงสว่างบนถนนและตามซอยในเวลากลางคืนติดตั้งน้อยแสงสว่างไม่
เพียงพอ อาจเกิดจุดเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมา/เสาไฟฟูาอยู่ในบ้านเรือนของประชาชน 
ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

8. การประชาสัมพันธ์ล่าช้า เนื่องจากระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านไม่สามารถใช้การได้ทุกหมู่บ้าน ท า
ให้ไม่ได้รับข่าวสารจากทางองค์การบริหารส่วนต าบล  กรณีงานบางอย่างเร่งด่วนท าให้เสียผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ลงหินคลุกลูกรัง/ซ่อมแซมทุกเส้นทุกสายในพ้ืนที่ต าบลคลองกระบือ 

     2. ก่อสร้างถนนคสล.ทุกเส้นทุกสายในต าบลให้ครบถ้วน 100% (ภาพอนาคต) เพ่ือให้การสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยขึ้น 
     3. ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคสล.ที่ช ารุด 

4. ส ารวจพื้นที่ดินที่สามารถด าเนินการเปิดเป็นเส้นทางถนนสาธารณะได้ โดยเส้นทางนั้น จะต้องมีผู้
ได้รับประโยชน์มากประชาชนมีการสัญจรไปมาสม่ าเสมอ รวมทั้งเป็นเส้นทางทะลุตัดผ่านกับถนนเส้นอื่นได้ และ
ต้องเป็นสถานที่สาธารณะประโยชน์เพื่อหน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าด าเนินการได้ตามความต้องการของ
ประชาชน 

5. ถนนบางเส้นเป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานอื่นต้องท าเรื่องเพ่ือเสนอตาม
กระบวนการขั้นตอน 
     6. ถนนบางเส้นที่มีระยะทางยาว ( โครงการที่เกินศักยภาพฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) 
ประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กับหน่วยงาน อบจ.นครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
กรมส่งเสริมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

7.  ขุดลอกคูคลองส่งน้ า-ทิ้งน้ าทุกเส้นทุกสายในต าบลให้ระบบการหมุนเวียนของน้ าไหลสะดวก
ตลอดเวลา 
     8. ก าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรกล เพ่ือสร้างอาชีพให้กับชุมชน (ขอรับการสนับสนุนจาก
ส านักงานแรงงานจังหวัดและส่งโครงการขุดลอกคูคลองก าจัดวัชพืชกับอบจ.นครศรีธรรมราช) 

9. ซ่อมแซม ปรับปรุงดูแลระบบประปา เปุาท่อเมน เปลี่ยนท่อเมน เปลี่ยนถังประปาที่มีคุณภาพให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ตามปกติ  
     10. ก่อสร้างระบบประปาใหม่ในพ้ืนที่ที่มีระบบประปาไม่เพียงพอ หรือช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ 
     11. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
     12. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้สัญจรไปมา 

13. ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยายเขตไฟฟูา/ย้ายเสาไฟฟูาออกจากสถานที่ตั้งบ้านเรือน โดยการ
ประสานงานกับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอค่ายบางระจัน ด าเนินการตามระเบียบฯ 

14. ซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     15. ติดตั้งระบบเสียงไร้สายทั้งต าบล 

16. ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรกัษา เปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีมีอายุการใช้งานคงทนใหม่   เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดี 
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     17. จัดท าทะเบียนคุมการซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา เพ่ือประเมินสถานการณ์ดูว่า  จะมีการซ่อมแซมต่อ
หรือจะจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิม 

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สาเหตุและปัญหา 
1. ปัญหาขยะมูลฝอยทิ้งไม่ถูกสุขลักษณะ ท าให้เกิดการเน่าเหม็นส่งกลิ่นรบกวนและท าให้เกิดโรคภัยไข้

เจ็บ มลภาวะเป็นพิษ เกิดสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ดีในชุมชน 
2. ปัญหาฝุุนละออง/ทราย/ดิน ร่วงหล่นบนท้องถนน ท าให้สกปรกและเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา 

รวมทั้งผู้อาศัยอยู่ใกล้กับสถานที่ต้องรับผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจในการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวัน 
3. ภายในต าบลมีภูมิทัศน์ไม่สวยงาม (ริมถนนสาธารณะมีกิ่งไม้ยื่นออกมา/ขยะทิ้งริมถนนสาธารณะทิ้งไม่

ถูกสุขลักษณะ) 
4. วัชพืชในแหล่งน้ า ล าคลองและพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ มีปริมาณจ านวนมากท าให้ผู้ประกอบอาชีพ

เกษตร ประสบปัญหาน้ าไม่เพียงพอ ไหลเวียนช้า เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ าประกอบอาชีพเกษตร 
5. ขาดแคลนพันธุ์ปลา พันธุ์สัตว์น้ าต่างๆ ในแหล่งน้ าสาธารณะประชาชนจะหาปลาเป็นอาหารเพ่ือเลี้ยง

ชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของครัวเรือน 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดซื้อรถขยะ/จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ/ถังขยะให้กับทุกครัวเรือน  

     2. จัดตั้งกองทุนขยะในชุมชน 
3. ขอรับการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหา เพ่ือไม่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของและ

ประชาชนในพื้นท่ีในระยะยาว 
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งดูแลริมถนนสายหลัก/สายรองและถนนสาธารณะในหมู่บ้าน 
6. จัดโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ 
7. ปลูกปุาชุมชนเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
8. ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า และพ้ืนที่สาธารณะต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
9. ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากส านักงานประมงน้ าจืด เพื่อน ามาปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่

สาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นท่ี และสามารถสร้างรายได้ อาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน 

3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
สาเหตุและปัญหา 
1. ยาเสพติดแพร่ระบาดในหมู่บ้านชุมชน และไม่มีงบประมาณที่จะดูแลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
2. ปัญหาภัยพิบัติทุกประเภท เช่น อุทกภัย น้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตร/ ความเสียหายด้านเกษตร/ 

บ้านเรือนของประชาชนประสบความเดือดร้อน/วาตภัย ลมพายุกระโชกแรง บ้านเรือนของประชาชนได้รับความ
เสียหาย ต้นไม้ล้มทับ/อุบัติภัยต่างๆ ที่ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
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3.  ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
4. ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ในหมู่บ้านขาดแคลนปัจจัยสี่เป็นจ านวนมากและต้องการให้

หน่วยงานดูแล สร้างความอบอุ่นอย่างใกล้ชิด 
5. ประชาชนส่วนใหญ่การอ่านออก เขียนได้ ภาษาต่างประเทศไม่เก่ง และถ้าหากก้าวสู่ปี พ.ศ.2558 

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่อาเซียน 10 ประเทศ จะพูดคุย สื่อสาร กับประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามาไม่ได้ 
1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)    6.  ประเทศพม่า (Myanmar)  
2. ประเทศกัมพูชา (Cambodia)                             7.  ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)  
3. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)                         8.  ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)  
4. ประเทศลาว (Laos)                                       9.  ประเทศเวียดนาม (Vietnam)  
5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)                            10. ประเทศไทย (Thailand) 
       ปัญหาก็คือ การสื่อสาร เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องมีการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพในการรองรับการเข้าสู่
อาเซียน 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. สนับสนุนงบประมาณปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง  
    และจริงจัง 

    2. จัดกิจกรรมสร้างความอบอุ่นในครัวเรือน/หมู่บ้าน/ต าบลให้ห่างไกลยาเสพติด 
    3. จัดอบรมสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชน/ประชาชน/กลุ่มเสี่ยง ให้เข้ามารับรู้แก้ไขปัญหา 
              ยาเสพติดร่วมกัน 
    4. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
    5. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

6. ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยทันที ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ 
     7. ประสานงานขอรับการช่วยเหลือ เยียวยา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

8. จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ เพี่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน 
9. จัดเวรยามดูแลหมู่บ้าน/ชุมชน ดูและความปลอดภัยโดยจัดหาอาสาสมัครเข้าร่วมด าเนินการ  

     10. สนับสนุนสายตรวจเวรยาม และให้มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
11. ตั้งจุดตรวจเส้นทางจ าหน่ายยาเสพติด 
12. สนับสนุนเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

    13. การให้การสงเคราะห์โดยการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ภายในต าบล 
    14. สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 
     15. จัดตั้งกลุ่มองค์กรดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่บ้าน 

16. จัดโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างเทศ (ภาษาอังกฤษ/จีน อ่ืนๆ  เป็นต้น) ให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต.เจ้าหน้าที่อบต.คลองกระบือทุกคน รวมทั้งประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในต าบล
คลองกระบือ 
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4. ด้านสาธารณสุข 
สาเหตุและปัญหา 
1. ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่จะมีโรคประจ าตัว เนื่องจากอายุมากข้ึน โรคต่างๆ จะ

เกิดข้ึน ซึ่งมีการสะสมในร่างกาย การปฏิบัติตัวประจ าวัน การรับประทานอาหาร และจะแสดงอาการในช่วงอายุ
ที่ไม่มีภูมิต้านทาน 

2. ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกในต าบล 
3. ปัญหาการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) 
3. ปัญหาขาดแคลนสถานที่ออกก าลังกาย/การสนับสนุนให้มีการออกก าลังกาย 
4. ปัญหาการเกิดโรคระบาดต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบล ซึ่งเป็นโรคใหม่ประชาชนรู้ไม่เท่าทันเหตุการณ์ 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. สนับสนุนกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอทุกปี 

     2. ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขกับประชาชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง (ประสานงานรพ.สต.ในพ้ืนที่ อบต. 
คลองกระบือ) 
     3. ให้การสนับสนุนยาสามัญประจ าบ้าน 

4. จัดโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกพ่นหมอกควัน และมอบทรายอะเบท  
    ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ าเสมอ 
5. ก่อสร้างลานกีฬาแบบหลังคาคลุมและจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายตามความเหมาะสม 

     6. จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาประเภทต่างๆ การออกก าลังกายให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
     7. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน 
     8. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในชุมชน 

9. ประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้โรคระบาดต่างๆ ให้กับประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
10. จัดซื้ออุปกรณ์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอร์ เทอร์โมสแกน  ในการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

     10. ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11. จัดบริการรถกู้ชีพ-กู้ภัย ให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
5. ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
สาเหตุและปัญหา 
1. ปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภคมีราคาแพง ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 
2. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 
3. ปัญหาต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตรมีราคาสูง 
4. ปัญหาไม่มีน้ าท านา 
5. ปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ ในนาข้าว เพลี้ยกระโดด/ศัตรูพืชในนาข้าว 
6. ดินเสื่อมสภาพเนื่องจากมีการท านาตลอดปี 
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แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดตั้ง/ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎรได้พัฒนาฝีมือและการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย

อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อท าธุรกิจขนาดย่อม  จัดหาตลาดกลางร้านค้าชุมชน  ศูนย์จ าหน่าย  ให้เกษตรกร  
กลุ่มอาชีพ  น าสินค้ามาจ าหน่ายและพัฒนาเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพ่ือสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง 
    2. รณรงค์ ให้ปลูกผักสวนครัวทุกหลังคาเรือน 
    3. จัดท าบัญชีครัวเรือน เพื่อรู้จักประมาณตนกับรายได้ที่รับ 
    4. สนับสนุนการด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงในต าบล 
    5. ลดต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตรประเภทนั้นๆ เพ่ือให้สอดรับกับความแปรปรวนทาง 

   ด้านเศรษฐกิจ 
     1. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ 
     2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
     3. ส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพต่าง ๆ ฯลฯ 
     4. สนับสนุนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี/ผลิตข้าวพันธุ์ดี 
     5. ส่งเสริมการปรับปรุงดิน 

6. ด้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
สาเหตุและปัญหา 
1. ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น ได้รับความสนใจน้อยมาก  
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีในท้องถิ่นให้มีสืบทอดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 

ทุกปี ได้แก่ ลอยกระทง/ สงกรานต์/ท าบุญตักบาตรเทโว 
     2. จัดอบรมเข้าค่ายธรรมะเยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
     3. ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมดั้งเดิมให้เยาวชนรุ่นหลงัได้รับรู้ และสรา้งจิตส านึกในการสืบทอดวฒันธรรมต่อไป 
     4.จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการส่งเสริมทางด้านศาสนา/ประเพณีวัฒนธรรม/ส่งเสริมสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพ่ือให้ทุกคนได้ตระหนักร่วมกัน และอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ชนรุ่นหลังต่อไป 
    5. ฟื้นฟู อบรม ทบทวนลูกเสือชาวบ้าน เพ่ือสร้างความรักสามัคคีในชุมชน  

7. ด้านการเมือง การปกครอง 
สาเหตุและปัญหา 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ท าให้การด ารงชีวิตความเป็นอยู่รู้ไม่

เท่าทันกันท าให้เสียเปรียบ เสียโอกาสในเรื่องต่างๆ 
2. ผู้น าชุมชนบางกลุ่มยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
2. จัดอบรมเพ่ิมศักยภาพผู้น าชุมชนทุกกลุ่มองค์กรในพ้ืนที่ต าบลคลองกระบือ 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
  ปัจจุบันนี้ ความต้องการส่วนใหญ่ในพื้นที่ต าบลจะเป็นในเรื่องการประกอบอาชีพ รายได้เพ่ิมข้ึนใน
การด ารงชีพ ราคาพืชผลสินค้าทางการเกษตรในการประกอบอาชีพหลัก ให้มีผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น ราคาขายสูงขึ้น 
เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุก ซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ  
1.9-2.9 โดยมี ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ราคาน้ ามันที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ า ท้าให้ต้นทุนการผลิตลดลง หรือไม่ปรับ
ขึ้น มากนัก ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง เป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย นอกจากนี้ การ
ด าเนินนโยบายด้านการเกษตรต่าง ๆ ของภาครัฐ อาทิ การลดต้นทุนการผลิต ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ เขตเกษตรเศรษฐกิจ (zoning) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ าและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง จะชว่ยสนับสนนุให้การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าที่ส าคัญอาจท้าทายให้ความ 
ต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยชะลอตัวลง และส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังการผลิตและ ราคาสินค้า
เกษตรในประเทศด้วย  และมีการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 - แนวโน้มรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
 - แนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจ

ตกต่ า ประชาชนมีการว่างงานเพิ่มมากข้ึน 
 - การลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- สินค้าทางการเกษตร เช่น ส้มโอ มะพร้าวน้ าหอม  มีการส่งออกน้อยลงเน้นการบริโภค
ภายในประเทศ 

- มีการยกระดับการบริการด้านสาธารณสุขเพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 

ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชาและบรูไน เพ่ือที่จะให้
มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจ
ต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากข้ึน และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

 Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม   ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

 1.การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 3.การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ จ านวน 5 
ยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้องเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น 
จะต้องมีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน และปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์เพ่ือให้ประชาชนซึ่งเป็นจุดศูนย์กลาง
พัฒนาได้รับประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริง  
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ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
 
ที ่
 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 
อบต. 
คลอง
กระบือ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ  ส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั 

อบต. 
คลอง
กระบือ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลดั 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน ส านักปลดั 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมภิบาล 

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลดั, 
กองคลัง, 

กองการศึกษา 

อบต. 
คลอง
กระบือ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองคลัง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลดั 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ                      
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 
อบต. 
คลอง
กระบือ 

รวม 5  ยุทธศาสตร์ ๓  ด้าน 10  แผนงาน 4 ส านัก/กอง  
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             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ   อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ปี 2566   ปี 2567   ปี 2568   ปี 2569   ปี  2570   รวม  5  ปี  

ยุทธศาสตร ์  จ านวน   งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ  

   โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)  

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน                         

โครงสร้างพื้นฐาน                         

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
             

36  
   

13,397,000  
            

33  
   

19,465,200  
             

18  
       

5,997,000  
              

20  
  

13,221,000  
           

30  
    

13,123,000  
          

137  
     

65,203,200  

1.2  แผนงานการศึกษา 
               

1  
        

200,000                      

รวม 
             

37  
  

13,597,000  
           

33  
  

19,465,200  
             

18  
      

5,997,000  
             

20   13,221,000  
           

30  
   

13,123,000  
         

138  
     

65,403,200  

2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา                         

เศรษฐกิจส่งเสริมการส่งทุนพาณิชยกรรม  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

และการท่องเท่ียว                         

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
               

3  
          

90,000  
              

3  
         

90,000  
               

3  
           

90,000  
                

3  
         

90,000  
             

3  
           

90,000  
            

15  
          

450,000  

ของชุมชน                         

รวม 
               

3  
          

90,000  
              

3  
         

90,000  
               

3  
           

90,000  
               

3  
         

90,000  
             

3  
           

90,000  
           

15  
          

450,000  

3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน                         

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต                         

3.1 แผนงานการรักษาความ 
               

7  
        

730,000  
              

6  
       

630,000  
               

7  
         

730,000  
                

6  
       

630,000  
             

6  
         

630,000  
            

32  
       

2,720,000  

สงบภายใน                         

3.2   แผนงานสาธารณสุข 
               

4  
        

410,000  
              

3  
       

320,000  
               

3  
         

320,000  
                

3  
       

320,000  
             

4  
         

670,000  
            

17  
       

2,040,000  

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
               

3  
        

580,000  
              

3  
       

580,000  
               

3  
         

580,000  
                

3  
       

580,000  
             

3  
         

580,000  
            

15  
       

2,900,000  

แบบ ผ.01 
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                ปี 2566   ปี 2567   ปี 2568   ปี 2569   ปี  2570   รวม  5  ปี  

ยุทธศาสตร์  จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ  

   โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  

3.4 แผนงานการศาสนา 
               

6  
        

556,000  
              

6  
       

556,000  
               

6  
         

556,000  
                

6  
       

556,000  
             

6  
         

556,000  
            

30  
       

2,224,000  

วัฒนธรรมและนันทนาการ                         

3.5 แผนงานการศึกษา 11 
     

2,427,627  11 
     

2,427,627  11 
       

2,427,627  11     2,427,627  
           
11  

      
2,427,627  55 

     
12,138,135  

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 
        

255,000  5 
       

255,000  5 
         

255,000  5 
       
255,000  

             
5  

         
255,000  25 

       
1,275,000  

3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 
        

330,000  2 
       

330,000  2 
         

330,000  2 
       
330,000  

             
2  

         
330,000  10 

       
1,650,000  

รวม 
             

38  
    

5,288,627  
            

36  
    

5,098,627  
            

37  
      

5,198,627  36 
    

5,098,627            37  
      

5,448,627  
         

184  
    

24,947,135  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ                         

บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล                         

4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 14 
        

613,000  15 
       

712,000  14 
         

613,000  14 
       

613,000  14 
         

613,000  71 
       

3,164,000  

รวม 14 
       

613,000  15       712,000  14 
         

613,000  14       613,000  14 
        

613,000  71 
       

3,164,000  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน                         

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                         

และสิ่งแวดล้อม                         

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
               

2  
          

50,000  
              

2  
         

50,000  
               

2  
           

50,000  
                

2  
         

50,000  2 
           

50,000  
            

10  
          

200,000  

รวม 
               

2  
          

50,000  
              

2  
         

50,000  
               

2  
           

50,000  
               

2  
         

50,000  2 
           

50,000  
           

10  
          

200,000  

รวมทั้งสิ้น 
             

94  
  

19,638,627  
            

89   25,415,827  
             

74  
   

11,948,627  
             

75     19,072,627  
           

86  
   

19,324,627  
         

418  
    

94,164,335  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ – 25๗0)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบโทรคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) 
         1.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาตีน (หมู่ที่ 
2) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง  6.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
                                                                                                                                                                    

660,000 -- -- -- -- มีถนนท่ีเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

  

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายเลียบ
คลองสุขุม หมู่ที่  13  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร                                                                                                                                                               

--  594,000 -- -- -- มีถนนท่ีเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายหน้าวัด
เลียบคลองสุขุม ๑  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 270.00 
เมตร  หนา 0.15 
เมตร                                                                                                                                                               

594,000 594,000 -- -- -- มีถนนท่ีเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

  

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้าน
ตรงบน ถึง โรงเรียน
บ้านตรงบน  (หมู่ท่ี ๔) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวกปลอดภยั
ยิ่งข้ึน 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 680  เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
                                                                                                                                                                    

-- -- -- 1,694,000 -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายต่วน กีระ
ติธัญกร หมู่ที่   6 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 100  เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
                                                                                                                                                                    

-- -- -- -- 36,000 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายชนะ  
สุตตาพงศ์  หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง  ๔.00 เมตร 
ยาว 200.00 
เมตร  หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 
เมตร                                                                                                                                                            

-- -- -- 480,000 -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

  

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแยกโรงขนมจีน   
หมู่ที่  7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 435 เมตร       
หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

325,000 -- -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

  

8 โครงการบุกเบิกถนน
จากท่าเรือเล็ก- บ้าน
นายเชิง  หนูแก้ว หมู่ที่ 
7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางท่อขนาด 
กว้าง 80X100 
เซนติเมตร  จ านวน 
1 จุด  
  

-- 200,000 -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนนสายหน้า
บ้านนายวิเชียร  
บุญรอด  หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 700  เมตร 
พร้อมยกระดับหนา
เฉลี่ย  0.30 เมตร 

-- -- -- -- 400,000 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

10 โครงการปรับปรุงถนน
สายหน้าบ้านนายเคล้า 
ด่านศรีสุข  หมู่ที่  12 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

กว้าง  4.00 เมตร  
ยาว  900  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

-- -- -- 450,000 -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

  

11 โครงการปรับปรุงถนน 
สายคูนา หมู่ที่ 2  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  500  เมตร   
หนา 0.15  เมตร  

-- -- -- -- 250,000 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

  

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  หน้า 69 
 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายริมคลองสุขุม  2 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 
เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 480 
ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ  
0.50 เมตร 

440,000 440,000 440,000 440,000 -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

  

13 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
ริมถนนสายหลัง
อนามัยตรงบน 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ระยะทาง    7๐๐  
เมตร 

-- -- -- -- 400,000 มีการขยาย
เขตไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน  
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะสายถนนริม
คลองนาโพธิ์ หมู่ที่  3 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

จ านวน  21  จุด -- -- 84,000 84,000 -- มีไฟฟ้า
สาธารณะ 
จ านวน 21 
จุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาตีน  หมู่ที่  
3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

กว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  300 เมตร   
หนา  0.15  เมตร 

440,000 440,000 -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

  

16 โครงการปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลงท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคของประชาชน 

ระยะทาง 3,000 
เมตร  

1,200,000 -- -- -- -- มีการขยาย
เขตประปา 
จ านวน 1 
จุด 
 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 จากประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่  3  
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคของประชาชน 

โดยใช้ท่อ PE ชนิด
ความหนาแน่นสูง 
PE 100 PN๖ 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๑๑๐ ม.ม. 
ระยะทาง ๗๕๐.00 
เมตร  

318,000 318,000 -- -- -- มีการขยาย
เขตประปา
หมู่บ้าน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  หน้า 71 
 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๒ จากประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคของประชาชน 

โดยใช้ท่อ PE ชนิด
ความหนาแน่นสูง 
PE 100 PN๖ 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๑๑๐ ม.ม. 
ระยะทาง ๗๕๐.00 
เมตร  

318,000 318,000 -- -- -- มีการขยาย
เขตประปา
หมู่บ้าน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๓  
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคของประชาชน 

โดยใช้ท่อ PE ชนิด
ความหนาแน่นสูง 
PE 100 PN๖ 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๑๑๐ ม.ม. 
ระยะทาง ๗๕๐.00 
เมตร  
 

318,000 318,000 -- -- -- มีการขยาย
เขตประปา
หมู่บ้าน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่  2 

 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

จ านวน    15 จุด -- -- -- -- 50,000 มีการติดตั้ง
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง 
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 โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบางหมัน  หมู่ที่  9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 
เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 480 
ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ  
0.50 เมตร 
 

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

  

22 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนางจวบ แป้น
ถนอม จดคลองบาง
สระ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง   4.00  เมตร  
ยาว  ๘0.00  เมตร   
หนา   0.30  เมตร 

-- 
 

-- 
 

-- 75,000 
 

-- 
มีการบุกเบิก
ถนนเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค
สายถนนเลียบคลอง
สุขุม1  หมู่ที่  13 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคของประชาชน 

ระยะทาง  300  
เมตร 

300,000 -- -- -- -- มีการขยาย
เขตประปา 
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
สายหลังอนามัย – 
บ้านตรงบน หมู่ที่  4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร  
ระยะทาง  200 
เมตร  ถมหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร พร้อมท าการ
เกลี่ยเรียบตลอด
สาย 

440,000 440,000 
 

440,000 --- -- มีการ
ปรับปรุง
ถนนเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

  

25 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะทางไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองกระบือ  
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ระยะทาง  500 
เมตร  

-- 50,000 -- -- -- มีไฟฟ้า
สาธารณะ
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 6 
จุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการซ่อมแซมถนน
สายตรงบน - นาตีน  
(หมู่ท่ี 4) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 800.00 
เมตร หนา 0.125 
เมตร 

100,000 -- 100,000 --- -- มีถนนท่ีเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
 

27 โครงการซ่อมแซมถนน
สาธารณะสายนาตีน – 
นาตก จด หมู่ที่ ๑๑  
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
                                                                                                                                                                    

120,000 -- -- -- 120,000 มีถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าสายบ้านนางอบ 
บุญชั้นสี่ ถึงบ้านนาย
ถวิล รักษาพล  
(หมู่ท่ี ๒) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

แผ่นพื้นคอนกรีตสูง 
1 เมตร แผ่นผื้น 3 
แผ่น (กว้าง) ยาว 
๒๐๐  เมตร  

-- -- -- -- 150,000 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการบุกเบิกถนน
บ้านนางสมนึก ศรียัง 
หมู่ที่  4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 240.00  
เมตร   หนา 0.15 
เมตร 
                                                                                                                                                                   

-- -- 60,000 -- -- มีการบุกเบิก
ถนนเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

30 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าหลังโรงเรียนวัด
ตรงบน  

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ระยะทาง  500 
เมตร 

-- -- -- -- 400,000 มีการขยาย
เขตไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค
ปากพนัง 

31 โครงการยกระดับทาง
สาธารณะจากบ้านนาง
ผวน  จดคูส่งน้ า  หมู่ที่ 
4-5  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 700  เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
                                                                                                                                                                    

-- -- -- -- 300,000 มีการยกระดับ
ถนน จ านวน 
1  สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
5 ต่อจากหมู่ที่  ๑๑  
 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการอุปโภค-
บริโภค 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

300,000 300,000 -- -- -- มีประปา
หมู่บ้าน 
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

33 โครงการบุกเบิกถนน
จากบ้านนายฉ้วน ถือ
ทอง บ้านนางสมนาม   
สุวรรณสังข์ หมู่ที่  6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 200  เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
                                                                                                                                                                    

-- -- -- -- 72,000 มีการบุกเบิก
ถนนเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

34 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสายบ้านนายมโน 
สิงหพันธ์ – โรงขนมจีน 
(หมู่ท่ี ๗)  

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ระยะทาง  600 
เมตร -- 

 
-- 
 

-- 
 

-- 400,000 
มีการขยาย
เขตไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค
ปากพนัง 

35 โครงการขยายเสา
ไฟฟ้าจากบ้านนาย
อ านวย ถึงสี่แยกริม
คลองหัวไทร 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

จ านวน  1  จุด 
-- 

 
-- 
 

-- 
 

-- 
 

200,000 
มีการขยาย
เขตไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค
ปากพนัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากบ้านนายธีระ
พงศ์  หนูแก้ว ถึงบ้าน
นายประสิทธิ์  พูลเกิด 
(หมู่ท่ี 8) 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ระยะทาง  1.5  
กิโลเมตร 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

300,000 มีการขยาย
เขตไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค
ปากพนัง 

37 โครงการขยายเสา
ไฟฟ้าจากบ้านนายให้ 
ชุมทอง ถึงศาลา
เอนกประสงค์  
หมู่ที่  ๘ 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 700  เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

300,000 
มีการขยาย
เขตไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วน
ภูมิภาค
ปากพนัง 

 
38 โครงการบุกเบิกถนน

เหมืองส่งน้ าแปลกท้วม 
ด้วยเครื่องจักกลหนัก
พร้อมฝั่งท่อ คสล. 
เหมืองส่งน้ า
พระราชด าริจากบ้าน
นายนิพล แซ่ค้างจด
เหมืองราชด าริ  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ยกระดับด้วยหิน
ผ่านและหินคลุก   
กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว 1,000  เมตร 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

300,000 
มีการบุกเบิก
ถนนเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายสวัสดิ์ 
บุญแก้วสี่  จดถนนสาย
บางหมัน  หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง  ๔.00  เมตร   
ยาว  800 เมตร 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

300,000 -- 
 

มีการบุกเบิก
ถนนเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

40 โครงการปรับเปลี่ยน
ท่อเมนระบบประปา
ส่วนภูมิภาค  ซอย
อยากรู้  หมู่ที่  9 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค – 
บริโภค 

ระยะทาง  300  
เมตร ปากท่อกว้าง  
4  นิว้ 

-- 
 

-- -- -- 200,000 
 

มีการวางท่อ
ขยายเขต
จ าหน่ายน้ าที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1  จุด 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

 

 
 

41 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะจาก
บ้านนายพิชัย เพิงมาก 
หมู่ที่  10 จด หมู่ที่  9   

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

จ านวน  1 จุด 
-- 
 

100,000 -- 
 

-- 
 

-- 
 

มีการขยาย
เขตไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วน
ภูมิภาค
ปากพนัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนางประนอม 
ขันติพงค์  หมู่ที่  12 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง   4.00  เมตร  
ยาว  500  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.30  
เมตร 

-- 
 

-- 
 

330,000 
 

-- -- 
 

มีการบุกเบิก
ถนนเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

43 โครงการบุกเบิกถนน
สายหน้าบ้านนาย
วิเชียร  บุญรอด หมู่ที่  
12 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  300   เมตร   
หนา 0.30  เมตร 

150,000 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

 

มีการบุกเบิก
ถนนเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

44 โครงการบุกเบิกถนน
จากซอยสบาย หมู่ที่ 
13  ถึง ซอยสุขุม   

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

กว้าง   4.00  เมตร  
ยาว  300  เมตร   
หนา  0.30  เมตร 

-- 
 

-- 
 

300,000 
 

-- -- 
 

มีการบุกเบิก
ถนนเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการขยายเสา
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า
จากบ้านนายมนตรี 
แก้วตาทิพย์ ถึงบ้าน
นางจ าเนียร นาคคง  
ม.2 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

จ านวน  3  เสา
พร้อมอุปกรณ์ 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 200,000 
มีการขยาย
เขตไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วน
ภูมิภาค
ปากพนัง 

 
46 โครงการขยายเขตเสา

ไฟฟ้าสายริมคลองนา
โพธิ์ 
 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

จ านวน   1  จุด 
-- 

 
-- 
 

-- 400,000 -- 
มีการขยาย
เขตไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค
ปากพนัง 

47 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายสวาท   
สุขศรีนวล จดคลอง
ควาย (หมู่ท่ี  13) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง   4.00  เมตร  
ยาว  150.00 เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

-- 
 

-- 
 

113,000 -- 
 

-- 
มีการบุกเบิก
ถนนเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการขยายเขตเสา
ไฟฟ้าสายริมคลองนา
โพธิ์ 
 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

จ านวน   1  จุด 
-- 

 
-- 
 

-- 400,000 -- 
มีการขยาย
เขตไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค
ปากพนัง 

49 โครงการถมหินคลุก
จากศาลาอเนก 
ประสงค์ หมู่ที่  13  
ถึงเขต หมู่ที่  7  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง   4.00  เมตร  
ยาว ๗๐0.00 เมตร   
หนา   0.05  เมตร 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

400,000 -- 
 

มีการถมไหล่
ทางเพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างศาลา
ชุมชนหน้าโรงเรียนวัด
สุขุม หมู่ที่ 6 

เพ่ือใช้เป็นศาลา
อเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน 

กว้าง   6.00  เมตร  
ยาว   20.00  เมตร 
พร้อมรางน้ า 

-- 
 

960,000 
 

-- 
 

-- -- 
 

มีศาลา
ชุมชน 
จ านวน 1 
หลัง 

ประชาชนมีศาลา
อเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการบุกเบิกถนน
สายหนองพูน จาก
เหมืองราษฎร์ด าริ – 
ถนนเสม็ดเอนบางคุระ 
หมู่ที่  8 
 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กว้าง  4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,500  
เมตร 

-- -- 630,000 -- -- มีการบุกเบิก
ถนนเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

52 
 
 

โครงการถนนก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางแยกบ้าน
นางเนียบถึงบ้านนาย
คะนอง 
หมู่ที่  2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง  4.00 เมตร 
ระยะทาง 800  
เมตร 

-- --- -- -- 1,700,000 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

  

53 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะจาก
บ้านนายสุเทพ  หนู
ขจร-บ้านนายสุเทพ 
เพชรจันทร์  (หมู่ท่ี 3) 
 
 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

จ านวน   1   จดุ 
-- 

 
-- 
 

-- 
 

-- 
 

      
300,000 

มีการขยาย
เขตไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า

ส่วน
ภูมิภาค
ปากพนัง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายนาออก-วัดบ้าน
งาม หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ระยะทาง  150 
เมตร 

-- -- -- -- 1,500,000 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

  

55 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายซอยสุขสบาย  
หมู่ที่ 13 
  

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ระยะทาง  220 
เมตร 

-- -- -- 1,500,000 -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

 

  

56 โครงการก่อสร้างที่ 
ท าการ  อบต.คลอง
กระบือ 

เพ่ือเป็นสถานที่ท า
การของ อบต.ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างที่ท าการ 
อบต. คลองกระบือ
แห่งใหม่ จ านวน  
๑  แห่ง 

-- 8,000,000 -- -- -- มีอาคารที่
เป็น
มาตรฐาน 
จ านวน 1 
หลัง 
 

เพ่ือความเป็นสัดส่วน
และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ขององค์กร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายจาย สุขแก้ว  
หมู่ที่ 5    

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร   
ยาว  200 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50 เมตร 
 

440,000 440,000 440,000 440,000 -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
พุทธรักษ์ หมู่ที่ 5  

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร       
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
                                                                                                                                                       

-- -- 440,000 440,000 -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

59 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า
ข้างบ้านนายสามารถ 
ช่วยทอง  หมู่ที่ 5 
พร้อมประตูระบายน้ า  

เพ่ือให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพและลด
ปัญหาการขาดแคลน
น้ าเพื่อการเกษตร 

ปากกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,500  เมตร 

 

-- -- -- -- 160,000 สามารถลด
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อ
การเกษตร
และการ
ระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ70 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

60 โครงการยกระดับถนน
ด้วยหินคลุกทางสาย
สาธารณะ นางผวน  
บุญนวล หมู่ที่ 5  
 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว  1,000 เมตร 

-- -- -- -- 450,000 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ท่าเรือเล็ก หมู่ที่  7 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 150.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50 เมตร 
 

288,000 288,000 -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

62 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่  4 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคของประชาชน 
 

จ านวน   1   จุด -- --- --- 1,200,000 -- มีการขุด
เจาะบ่อ
บาดาล
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการ
อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

63 โครงการบุกเบิกถนนทาง
สาธารณะจาก อบต. 
คลองกระบือ ถึงถนน 
คงวิไล หมู่ที่  7 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง  4.00  เมตร  
ระยะทาง  270 เมตร 

 

-- 250,000 -- -- -- มีการบุกเบิก
ถนน เพ่ิมขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 

 

  

64 
 

โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ทางเข้า อบต.คลอง
กระบือ – สุดเขต หมู่ที่ 
7   

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง  5.00  เมตร 
ระยะทาง 800 เมตร 

820,000 -- -- -- -- มีการ
ยกระดับ
ถนนเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 

 

  

65 โครงการคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านงาม-นาตีน 
จากวัดบ้านงามจด
คอนกรีต หมู่ที่ 2  

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร 
 

495,000 495,000 -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

66 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนบ้าน 
ปากโอ จดบ้านนาย
เลียบ เขียวย้อย หมู่ที่  
11 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง  4.00   เมตร   
ยาว  1,700  เมตร   

-- 170,000 -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

67 โครงการถมลูกรังข้าง
ถนนสายบ้านงาม นา
ออก ทั้งสองข้างๆ ละ 
0.5 เมตร  จากวัด
บ้านงาม ถึงบ้านนาย
เวียนสามแยก  หมู่ที่ 
4   

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,570 เมตร  

 

-- 244,200 -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

68 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายราษฎร์อุทิศ 
1 หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมถม
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่  
 

440,000 440,000 440,000 -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  หน้า 88 
 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

69 
 

โครงการซ่อมแซมถนน
สายบ้านนายช่วง ช่วยคง  
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว  900  เมตร 

-- -- 90,000 -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

70 โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยสุขสบาย  หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กว้าง  4.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

-- 700,000 -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

71 โครงการบุกเบิกถนน
หน้าบ้านนางนพคุณ  
สุขดวง หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว  500  เมตร 

-- 93,000 -- -- -- มีการบุกเบิก
ถนน เพ่ิมขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านนาง
เลียบ หนูคง  หมู่ที่  13  
(ซอยสุขุม 1)  

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร   ยาว  
200 เมตร  หนา 0.15 
เมตร   

 

-- 620,000 -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

73 
 

โครงการยกระดับถนน
สายบ้านนายต้วน – นาง
ใยพร หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
175  เมตร  หนา  0.50
เมตร 

70,000 -- -- -- -- มีการ
ยกระดับ
ถนน เพ่ิมขึ้น 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

74 โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยสุขสบาย หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร   ยาว  
500 เมตร  หนา 0.15 
เมตร   

 

700,000 700,000 700,000 -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

75 โครงการติดตั้งหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน  หมู่ที่  11 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ทางราชการ
ผ่านหอกระจายข่าวได้
อย่างทั่วถึง 

หอกระจายข่าว   
จ านวน   1   จุด 

-- -- -- -- 250,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและ
ความรู้ของ
ราชการผ่าน
หอกระจาย
อย่างทั่วถึงกัน 

กองช่าง 

76 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.สายบ้านนายจวน 
สุวรรณสังข์ หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง  3.00  เมตร   
ยาว  60.00  เมตร   
 

-- 90,000 -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

77 
 

โครงการก่อสร้างถนน
สายหลังเมรุวัดสุขุม  
หมู่ที่ 6  

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมถม
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่  

440,000 -- -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

78 โครงการซ่อมแซมถนน
สายนางชุม  หนูยิ่ง  
หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ท่ี 12  
 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง  4.00   เมตร   
ยาว 1,200.00 เมตร 

-- 120,000 -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

79 โครงการซ่อมแซมถนน
สายบ้านนาตีน –บ้าน
งาม หมู่ที่  3 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง  4.00     เมตร   
ยาว 300.00  เมตร 

120,000 -- -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

80 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนาตก – บ้านขุน
ถนน หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พร้อมถม
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่  
 

440,000 440,000 440,000 440,000 -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

81 โครงการซ่อมแซมถนน
สายริมคลองนาโพธิ์ หมู่
ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง  4.00      เมตร   
ยาว  1,200.00 เมตร 

120,000 -- -- -- 120,000 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

82 โครงการบุกเบิกถนนสาย
นานายมณี ปลอดวงค์ 
ไปจดนานางละเมียด   
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง  3.00      เมตร   
ยาว  1,000.00 เมตร 

-- -- 200,000 -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

83 โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านนายภิรมย์  ปานชัน 
–นานางอ านวย ช่วย
กลับ  หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร โดยท า
การถมหินผุ หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร พร้อมท าการ
เกลี่ยเรียบตลอดสาย  

334,000 -- -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

84 โครงการซ่อมแซมถนน
สายริมคลองนาโพธิ์ 2  
หมู่ที่ 1 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง  4.00      เมตร   
ยาว  1,400.00 เมตร 

-- 100,000 -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

85 โครงการปรับปรุงถนน
สายนาโพธิ์ 1  หมู่ที่ 1 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กว้าง  4.00      เมตร   
ยาว  1,360.00 เมตร 

100,000 -- -- -- -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 
 

 

  

86 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายท่าเรือเล็ก  
หมู่ที่ 7  

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ระยะทาง 4.60 เมตร 
พร้อมไฟส่องทาง จ านวน 
10 จุด 
 

-- -- -- -- 120,000 มีการขยาย 
เขตไฟฟ้า
เพิ่มข้ึน 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

87 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้านจากบ้าน
นายเนิม  ทองแก้ว ไปยัง
บ้านนายเอ้ียน  ศรีเกตุ  
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

ระยะทาง  300  เมตร 300,000 -- -- -- -- มีการขยาย
ประปา
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการ
อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 
 

 

88 
 

โครงการย้ายเสาไฟฟ้า
บริเวณริมคลองให้มาอยู่
แถวริมถนนบ้านชุมชน 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ระยะทาง  1,000 เมตร 

 

-- -- -- -- 300,000 มีการติดตั้ง
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใช้รถใช้
ถนน 

กองช่าง 

89 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12  

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

ระยะทาง  500  เมตร 330,000 -- -- -- -- มีการขยาย
ประปาเพิม่ขึ้น 
จ านวน 1 จุด 

ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการ
อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

90 
 
 
 
 

โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนนริมคลองตรงบน  
หมู่ที่   4 

 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 

กว้าง  4  เมตร   
ระยะทาง 650  เมตร 

-- -- -- -- 500,000 มีการ
ยกระดับ
ถนน จ านวน 
1  สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

91 โครงการวางท่อขยาย
เขตจ าหน่ายน้ าประปา
ภูมิภาค หมู่ที่ 8 สาย 
ริมคลองสุขุม จากหลัง
โรงเรียนวัดฝ่าพระบาท
ราษฎร์บ ารุงจดบ้าน 
นายเจริญ  คุ้มสุข 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

ระยะทาง 700 เมตร -- 333,000 -- -- -- มีการขยาย
ประปา
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 
 

 

92 โครงการติดตั้งหลังคา
ลานกีฬา  หมู่ที่  10 
 

เพ่ือป้องกันฝนสาดและ
เพ่ือความสะดวกใน
การใช้สถานที่ 

กว้าง  6.00  เมตร 
ยาว   8.00  เมตร   200,000 

 
-- 
 

-- 
 

-- -- 
 

มีการ
ก่อสร้าง
หลังคาลาน
กีฬา 
จ านวน 1 
จุด 

สามารถ
ป้องกันฝน
สาดและเพ่ือ
ความสะดวก
ในการใช้
สถานที่ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

93 โครงการขยายเขตเสา
ไฟฟ้าสาธารณะตกค้าง 
สายถนนริมคลองสุขุม
และถนนริมคลองหัวไทร  
หมู่ที่  8 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ระยะทาง 500  เมตร -- 120,000 -- -- -- มีการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

 กองช่าง 

94 โครงการขยายเขต
น้ าประปา หมู่ที่ 4 ต่อ
จากประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่  3   

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

โดยใช้ท่อ PE 100 PN6 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ม.ม. 
ระยะทาง  1,000 เมตร 
และท่อ PE 100 PN6 
เส้นผ่าศูนย์กลาง  75 ม.ม. 

400,000 300,000 -- -- -- มีการขยาย
ประปา
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
จุด 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 
 

 

95 โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านลุงบู่ หมู่ที่ 8 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 320.00 เมตร โดยท า
การถมหินผุ หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร พร้อมท าการ
เกลี่ยเรียบตลอดสาย  

167,000 -- -- -- -- มีถนน
บุกเบิกถนน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

96 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ หมู่ที่ 10  

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

ระยะทาง  500 เมตร -- -- -- -- 375,000 มีการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

กองช่าง 

97 โครงการถนน คสล. สาย
นาตีน นาตก ของหมู่ที่ 
2 จากหัวสะพานบ้าน 
นางเนียบ นนทรังสี จด
นานางจับ  นาคคง   

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

กว้าง  4.00 เมตร  
ระยะทาง 1,500 เมตร 

-- --- --- 3,632,000 -- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

98 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเพ่ือ
การเกษตรถนนสายหลัง
อนามัย  หมู่ที่  4 
 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

จ านวน   1  จุด -- --- --- --- 50,000 มีการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ 
จ านวน 1 
แห่ง 
 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

99 โครงการถมหินคลุกถนน
สายซอยบ้านตาสุข ไป
จดถนนพุทธรักษ์ หมู่ที่ 
11 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 

กว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 2,500.00 เมตร 

600,000 --- --- --- -- มีการถมหิน
คลุกเพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

กองช่าง 

100 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสายริมคลอง
ตรงบน  หมู่ที่  4 
 

เพ่ือให้เส้นทาง
คมนาคมมีแสงสว่าง
เพียงพอมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

จ านวน  1   จุด -- --- --- --- 50,000 มีการขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะ 
จ านวน 1 
แห่ง 
 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

กองช่าง 

101 โครงการถมหลุมบ่อสาย
ถนนสายบ้านนางเนียบ 
นนทรังสี   ถึงอนามัย
บ้านตรงบน หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

ระยะทาง  1,200 เมตร -- --- 300,000 -- --- มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

102 โครงการบุกเบิกถนนจาก
บ้านนายมนตรี  แก้วตา
ทิพย์ จดถนนสายอนามัย
บ้านตรงบน หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

ระยะทาง 1,000 เมตร 
ยกระดับ 120 เมตร 
แล้วถมลูกรังตลอดสายฐาน
รากกว้าง  6.00 เมตร 

-- --- -- --- 3,000,000 มีถนนมีการ
บุกเบิก
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

103 โครงการถมหินคลุกริม
ถนนสายบ้านงามนาออก
ทั้งสองข้างทาง จากวัด
บ้านงามไปจดบ้านนาย
แนบ ศิริเกตุ หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ระยะทาง 1,500 เมตร -- --- -- 126,000 -- มีถนนหิน
คลุกเพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

  

104 โครงการผนังกั้นน้ าหน้า
วัดมหิสสราราม หมู่ที่ 
10 

เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน 

ระยะทาง  150.00 เมตร    120,000 -- --- -- -- มีผนังกั้นน้ า
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1 
จุด 

สามารถ
ป้องกันการ
พังทลายของ
หน้าดิน 

กองช่าง 

รวม 104  โครงการ - - 13,397,000 19,465,200 5,997,000 13,221,000 13,123,000 - - - 
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แผนงาน   การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองกระบือ  

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ถมปรับระดับพ้ืนที่ภายใน
รอบๆ อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โดยใช้ดินถมปรับระดับไม่
น้อยกว่า  300 ลบ..ม. ใช้หนิ
คลุกถมปรับพ้ืนผิว ไม่น้อย
กว่า  100 ลบ.ม. 

200,000 -- -- -- -- ศุนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
จ านวน  1  
แห่ง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ที่
สวยงาม 

กอง
การศึกษา 

  

รวม 1 โครงการ - - 200,000 -- -- -- -- -- -- -- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ – 25๗0)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่  ๑  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมการ
เลี้ยงหอยขม 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลคลองกระบือ 

30,000 -- 30,000 -- -- ประชาชน
ได้รับความรู้
และสามารถ
เพิ่มรายได ้

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิสร้างงานเพิ่ม
รายได ้

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ
การท าขนมไทย 

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม สร้างงาน
เพ่ิมรายได้ 
 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลคลองกระบือ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน  

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิสร้างงานเพิ่ม
รายได ้

ส านักปลัด 

3 
 
 

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เลี้ยงปลาน้ าจืด   

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม สร้างงาน
เพ่ิมรายได้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลคลองกระบือ 

--    30,000 -- -- 30,000 ประชาชนมี
รายได้มี
อาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมสร้างงานเพิ่ม
รายได้ 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
อาชีพการสานตะกร้า
พลาสติกให้กับกลุ่ม
สตรี,เยาวชน เกษตร 
กลุ่มอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม สร้างงาน
เพ่ิมรายได้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลคลองกระบือ 

-- -- -- -- 30,000 ประชาชนมี
รายได้มี
อาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมสร้างงานเพิ่ม
รายได้ 

ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมการ
ท าน้ ามันมะพร้าวสกัด
เย็น  
 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลคลองกระบือ 

-- 30,000 -- 30,000   -- ประชาชน
ได้รับความรู้
และสามารถ
เพิ่มรายได ้

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมสร้างงานเพิ่ม

รายได้ 

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมการ
การท าปุ๋ยหมัก 
 

เพ่ือลดต้นทุนในการ
จัดซื้อปุ๋ยและปลอด
สารเคมี 
 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลคลองกระบือ 

-- -- 30,000 -- 30,000 ลดต้นทุนใน
การผลิตและ
ปลอด
สารเคมี 

ประชาชนสามารถลด

ต้นทุนในการจัดซื้อ

ปุ๋ย 

ส านักปลัด 

7 โครงการส่งเสริมการ
ท าน้ ายาเอนกประสงค์  

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม สร้างงาน
เพ่ิมรายได้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลคลองกระบือ 

30,000 -- -- 30,000 -- ประชาชนมี
รายได้มี
อาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมสร้างงานเพิ่ม
รายได้ 

ส านักปลัด 

รวม 7  โครงการ - - 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 - - - 
 

  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ – 25๗0)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่  4  พัฒนาคนชุมชนและสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อ
เครื่องแบบพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆของ  
อปพร. 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติหนา้ที่ให้
เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

จัดซื้อเครื่องแบบ
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ แก่ อปพร.ใน
พ้ืนที่ 
 

100,000 -- 100,000 -- -- จ านวน
เครื่องแบบ
พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ฯ 

อปพร.ทุกคนมีความ
พร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  

 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  
 

อปพร. สังกัด 
อบต.คลองกระบือ 

200,000 -- ๒๐๐,๐๐๐ -- ๒๐๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้
เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๘๐ 

อปพร. มีความพร้อม ใน
การปฏิบัติงานและ
เข้าใจ บทบาทของตน  

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ต าบลคลอง
กระบือ 

ประชาชนในต าบล  20,000    20,000    20,000    20,000    20,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

สามารถให้ความรู้
และลดปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที่ 

ส านักปลัด 

4 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

อปพร. สังกัด 
อบต.คลองกระบือ 

50,000    50,000   50,000   50,000   50,000 สามารถลด
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน
ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ ร้อยละ 
85 

สามารถลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

ส านักปลัด 

5 โครงการรักและห่วงใย
สวมหมวกนิรภัยให้
น้อง 

เพ่ือรณรงค์กวดขันให้
ผู้ขับขี่มีวินัยและลด
อัตราการบาดเจ็บ 
ตาย 

กลุ่มเด็กนักเรียน
และเยาวชนที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 
๘๐%  
 

อัตราการบาดเจ็บ 
ล้มตายลดลง 

ส านักปลัด 

6 โครงการการป้องกัน/
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ 
และภัยอื่นๆ  

เพ่ือป้องกัน/บรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ 
และภัยอื่นๆ 

ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจาก
สาธารณภัยต่าง  ๆ
และภัยอ่ืนๆ ในพ้ืนที่
ต าบลคลองกระบือ 

300,000 300,000 300,000 300,000  300,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ป้องกัน/
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 
ร้อยละ 80 
 

สามารถป้องกัน/
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ และ
ภัยอื่นๆได้ทันถ่วงท ี

 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ  

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นท่ี
เกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

ประชาชนในต าบล -- 200,000 -- 200,000 -- ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้
จริง เพิ่มขึ้น  
80% 

ผู้เข้าอบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นท่ี
เกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

8 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอปากพนัง 
 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ประชาชนในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติดลดลง
ร้อยละ 50 
 

สามารป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ส านักปลดั/ 
ที่ท าการ
ปกครอง 

อ.ปากพนัง 

 

รวม 8  โครงการ - - 730,000 630,000 730,000 630,000 630,000 - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนงาน  สาธารณสุข   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา้ตามพระปณิธาน 
ศดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี  

สุนัขและแมวได้รับ
การส ารวจและขึ้น
ทะเบียน 
สัตว์ 

สุนัขและแมวใน
ต าบล 

10,000  10,000   10,000    10,000 10,000 สุนัขและ
แมวได้รับ
การส ารวจ
และข้ึน
ทะเบียน
สัตว์ ร้อยละ 
90 

สุนัขและแมว
ปราศจากโรคและ
ได้รับการส ารวจและ
ขึ้นทะเบียน 
สัตว์ 

ส านักปลัด 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา้ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เพ่ือลดการติดต่อจาก
โรคพิษสุนัขบ้า – 
แมว 

สุนัข – แมว ใน
พ้ืนที่ต าบลคลอง
กระบือ 

 50,000  50,000 
 

50,000  50,000 50,000 ร้อยละ 80
สามารถลด
การติดต่อ
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า – 
แมว 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า – 
แมว 

ส านักปลัด 

3 โครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและ
กู้ภัย อบต.คลอง
กระบือ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขที่ดีและ
ทันต่อเหตุการณ์ขึ้น 

บริการรับ-ส่งผู้ป่วย
ฉุกเฉินในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองกระบือ 

350,000 -- -- -- 350,000 จ านวนผู้
ได้รับ
ผลประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุขที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (หมู่ 1 – 13) 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท  
เช่น 
1.โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
2.โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า  ด้านภัย
มะเร็งเต้านม 
3. การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 
4. การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อบรมรณรงค์และ
ป้องกันด้าน
สาธารณสุข   

 ๒60,000  260,000 260,000 260,000 26๐,000 ร้อยละ 75 
ประชาชน
พ่ึงพอใจใน
การเข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 5. การส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 
6.การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
7. การควบคุมโรคมาลาเรีย 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯสยามบรม
ราชกุมารี 
๘. การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
๙.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนท่ี สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 

          

รวม 4  โครงการ - - 410,000 320,000 320,000 320,000 670,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
ผู้สูงอายุและสถาบัน
ครอบครัว  

เพ่ือให้ความรู้และ
แสดงถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ผู้สูงอายุ , ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ  และ
ประชาชนทั่วไป 

160,000 160,๐๐๐ 160,๐๐๐ 160,๐๐๐ 160,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับความรู้และได้
แสดงถึงความ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

ส านักปลัด 

2 โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบ
ภัยทางสังคมด้าน
ต่างๆ 

ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาทางสังคมด้าน
ต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบล
คลองกระบือ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
ประชาชนที่
ประสบ
ปัญหาทาง
สังคมด้าน
ต่างๆ พึง
พอใจในการ
ช่วยเหลือ 
ร้อยละ ๙0 
 

ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาทางสังคมด้าน
ต่างๆสามารถเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตได้อย่าง
สงบสุขในสังคม 

ส านักปลัด 

3 โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในพ้ืนที่ต าบล
คลองกระบือ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง
ได้รับการดู
และเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิ่ง
ได้รับการดูแล 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 580,000 580,000 580,000 580,000 580,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนงาน  การศาสนาและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่นๆ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการกีฬา
ให้สูงขึ้น 

นักเรียน เยาวชน 
และประชาชนใน
พ้ืนที่ อบต. 
คลองกระบือ 
 

 60,000  60,000  60,000 60,000  60,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพ
สมบูรณ์
แข็งแรง 

นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนมีความ
สามัคคีและสุขภาพที่
ดี 

กอง 
การศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
สร้างสุขภาพ ต่อต้าน
ยาเสพติด “สร้างสุข
เกมส์” 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการกีฬา
ให้สูงขึ้น 

นักเรียน เยาวชน 
และประชาชนใน
พ้ืนที่ อบต. 
คลองกระบือ 
 

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพ
สมบูรณ์
แข็งแรง 

นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนมีความ
สามัคคีและสุขภาพที่
ดี 

กอง 
การศึกษา 

3 โครงการจัดประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาต  

เพ่ืออนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณีอันดี
งาม 

ประชาชนในต าบล 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วม
โครงการพ่ึง
พอใจ 
 

ประชาชนได้ 
อนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีอันดีงาม 

ที่ท าการ
ปกครอง 
อ.ปาก
พนัง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจัดกิจกรรม 
แห่หมฺ รับงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ  

เพ่ืออนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณีอันดี
งาม 

ประชาชนในต าบล   3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
พ่ึงพอใจ 

ประชาชนได้ 
อนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีอันดีงาม 

ที่ท าการ
ปกครอง 
อ.ปาก
พนัง 

5 โครงการหล่อเทียน
สมโภชเทียนพรรษา
และอนุรักษ์ประเพณี
พ้ืนบ้านประจ าถิ่น  
 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบ
ทอดประเพณีอันดี
งาม 

ประชาชนในต าบล 50,000 50,000 50,000   50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วม
โครงการพึ่ง
พอใจ 

ประชาชนได้อนุรักษ์
และสืบทอดประเพณี
อันดีงาม 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
รู้จักบทบาทหน้าที่
ของตนเอง 

เด็กในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วม
โครงการพึ่ง
พอใจ 

เด็กได้รู้จักบทบาท
หน้าที่ของตนเอง 

กอง
การศึกษา 

รวม 6  โครงการ - - 556,000 556,000 556,000 556,000 556,000              - - - 
  
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนงาน  การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต. คลองกระบือ 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองกระบือ
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดตรงบน 

441,000 441,000 441,000 441,000 441,000 นักเรียนมี
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 
ร้อยละ 9๐ 

เด็กนักเรียน 
มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงขึ้น 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.คลอง
กระบือ 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ มีวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาที่
เหมาะสมครบทุก
เนื้อหา 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองกระบือ
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดตรงบน 

153,000 153,000 153,000 153,000  153,000 นักเรียนมี
การศึกษาและ
มีพัฒนาการที่
ดี ร้อยละ 9๐ 

เด็กนักเรียนมี
การศึกษาและมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน 

กอง  
การศึกษา 

3 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 (ค่าหนังสือเรียน) 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต. คลอง
กระบือ 
 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ มีหนังสือ
เรียนที่เหมาะสมครบ
ทุกเนื้อหาสาระ 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองกระบือ
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดตรงบน 

18,000 18,000    18,000    18,000  18,000 นักเรียนมี
การศึกษาและ
มีพัฒนาการที่
ดี ร้อยละ 9๐ 

เด็กนักเรียนมี
การศึกษาและมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน 

กอง  
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
อุปกรณ์การเรียน )
ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต. คลอง
กระบือ 
 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ มีอุปกรณ์
การเรียนที่เหมาะสม
และเป็นมาตรฐาน 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. 
คลองกระบือและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดตรงบน 

18,000 18,000  18,000   18,000    18,000 นักเรียนมี
การศึกษา
และมี
พัฒนาการที่
ดี ร้อยละ 
 9๐ 

เด็กนักเรียนมี
การศึกษาและมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน 

กอง  
การศึกษา 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน)
ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด  
อบต. คลองกระบือ 
 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ มี
เครื่องแบบนักเรียนที่
เหมาะสมและเป็น
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. 
คลองกระบือและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดตรงบน 

     
27,000 

 
27,000 

   
27,000 

   
27,000 

              
27,000 

นักเรียนมี
การศึกษา
และมี
พัฒนาการที่
ดี ร้อยละ 
90 

เด็กนักเรียนมี
การศึกษาและมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต. คลอง
กระบือ 
 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ มีกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
นักเรียนที่เหมาะสม
และเป็นมาตรฐาน 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. 
คลองกระบือและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดตรงบน 

38,700 38,700 38,900 38,900 38,900 นักเรียนมี
การศึกษา
และมี
พัฒนาการที่
ดี ร้อยละ  
9๐ 

เด็กนักเรียนมี
การศึกษาและมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน 

กอง  
การศึกษา 

7 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตพ้ืนที่ต าบลคลอง
กระบือ 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตพ้ืนที่
ต าบลคลองกระบือ 
 

980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 นักเรียนมี
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 
ร้อยละ  
9๕ 

เด็กนักเรียนมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น 

กอง
การศึกษา 

8 
 

โครงการพัฒนาจิต
ใกล้ชิดวัดปลูกรากใจใส่
แก่นธรรม 

เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก
ของเด็กให้มีจิตใจที่ดี
งาม 

ศูนย์เด็กฯ และ
นักเรียนในพื้นที่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้
เพ่ิมข้ึน 
 ๘๐ % 
 

สามารถปลูกฝัง
จิตส านึกของเด็กให้มี
จิตใจที่ดีงาม 

กอง 
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
เสริมนม) ให้แก่
โรงเรียนซึ่งสังกัด สพฐ.
ในเขตพ้ืนที่ต าบลคลอง
กระบือและเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต. 
คลองกระบือ 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ มีหนังสือ
เรียนที่เหมาะสมครบ
ทุกเนื้อหาสาระ 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตพ้ืนที่
ต าบลคลองกระบือ
และเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต. คลอง
กระบือ 

๖๔๑,๙๒๗ ๖๔๑,๙๒๗ ๖๔๑,๙๒๗ ๖๔๑,๙๒๗ ๖๔๑,๙๒๗ นักเรียนมี
การศึกษา
และมี
พัฒนาการที่
ดี ร้อยละ 
 9๐ 

เด็กนักเรียนมี
การศึกษาและมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน 

กอง  
การศึกษา 

10 
 
 
 

 

โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่ 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เปลี่ยน 
บรรยากาศใน
การศึกษาเรียนรู้และ
ท าให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองกระบือ
และศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดตรงบน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กนักเรียน
ได้
ประสบการ
ณ์ตรง ร้อย
ละ 70 

เด็กนักเรียนได้
ประสบการณ์ใน
การศึกษาเรียนรู้ 
และท าให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

กอง
การศึกษา 

รวม 10 โครงการ - - 2,427,627 2,427,627 2,427,627 2,427,627 2,427,627 - - - 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑. โครงการประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ประชาคมท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในต าบล 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลคลองกระบือ  
สมาชิก อบต.  
ผู้น าชุมชน  
พนักงานส่วนต าบล  

25,000   25,000   ๒๕,000   ๒๕,000 ๒๕,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๘๐ 
 

ไดร้ับทราบปัญหา
และความต้องการ
ของประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลคลอง
กระบือ 

ส านักปลัด 

2. โครงการอบต.เคลื่อนที่   เพ่ือบริการประชาชน
และให้ความรู้แก่
ประชาชนตาม
หมู่บ้าน 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลคลองกระบือ 
สมาชิก อบต. 
ผู้น าชุมชน  
พนักงานส่วนต าบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ๓0,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๘๐ 
 

สามารถบริการและ
ให้ความรู้แก่
ประชาชนตาม
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

3. โครงการเพ่ิมศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน 
 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
ให้เข้มแข็ง 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลคลองกระบือ 

 20,000 20,000  20,000  20,000 20,000 สภาเด็กและ
เยาวชนมี
ศักยภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 80 

เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพเข้มแข็ง
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 

 

โครงการจิตอาสาท า
ความดีด้วยหัวใจ 

เพ่ือบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ในพื้นท่ี
ต าบลคลองกระบือ 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ส.อบต. 
คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไป 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
จิต
สาธารณะ 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
จิตสาธารณะต่อ
ส่วนรวม 

ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริม 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลคลองกระบือ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วม 
โครงการมี
ความรู้
เพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 80 

สามารถส่งเสริม
กิจกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

รวม 5   โครงการ - - 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ – 25๗0)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่  ๔   พัฒนาคนชุมชนและสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 

        
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของบุคลากร อบต. 
คลองกระบือ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ของ คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 

ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯมี
ความพร้อมใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี  
 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 
 
 
 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. ผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
ฯลฯ 

เพ่ือส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. ผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและ
เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ มี
คุณธรรมจริยธรรม 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. ผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
ฯลฯ 

 50,000 50,000 50,000   50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม
พ่ึงพอใจร้อย
ละ 80 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
ผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วน
ต าบล 
พนักงานจ้าง
และเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง 
ฯลฯ มีคุณธรรม
จริยธรรม 

ส านักปลัด 

3 
 
 
 
 

โครงการงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีกิจกรรม
ส าคัญทางศาสนา ฯลฯ 
 
 

เพ่ือส่งเสริมงานรัฐ
พิธีและพระราชพิธี
กิจกรรมส าคัญทาง
ศาสนา 
 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบล
คลองกระบือ 
 
 
 

100,000 

 

 

 

100,000 

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

100,000 

 

 

 

 

100,000 

 

 

 

ผู้เข้าร่วม
โครงการพึ่ง
พอใจร้อยละ 
80 
 
 

ประชาชนได้
ส่งเสริมงานรัฐ
พิธีและพระ
ราชพิธี
กิจกรรม
ส าคัญทาง
ศาสนา 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ   

เพ่ือเป็นสถานที่กลาง
ในการปฏิบัติการ
ร่วมกันของ อปท.ใน
เขตอ าเภอปากพนัง  
ในการประสานงาน
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ 

อุดหนุนให้ อบต. ที่
ขอรับสนับสนุนเพ่ือ
ด าเนินตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 
                                                                                                                                                              

20,000  20,000   20,000    20,000 20,000 มีศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ  
จ านวน 1 
แห่ง  

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
ปากพนังมีสถานที่
กลางการปฏิบัติการ
ร่วมกันเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

ส านักปลดั/ 
อบต.ที่

ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ 

 

5 โครงการวันท้องถิ่น
ไทย 
 

เพ่ือน้อมระลึกถึงวัน
ท้องถิ่นไทย 
 

คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น   สมาชิก
สภา อบต.พนักงาน
ส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  
ลูกจ้างประจ า  
ฯลฯ 
 

 30,000   30,000  30,000  30,000  30,000 ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมพ่ึง
พอใจ 

ประชาชนได้ระลึกถึง
เหตุการณ์ส าคัญใน
วันท้องถิ่นไทย 
 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ใน
การปฏิบัติงานแก่
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลอง
กระบือ 
 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
กับการปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง  

คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น   สมาชิก
สภา อบต.พนักงาน
ส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  
ลูกจ้างประจ า ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้ผ่านการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ที่
ได้ไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง  

ส านักปลัด 

7 โครงการซ ุ ้มเฉลิมพระ
เกียรติ  รัชกาลที่ ๑๐ 
 

เพ่ือเป็นการเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและเพ่ือ
ปรับภูมิทัศน์ให้
สวยงาม 
 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
บริเวณทางเข้าที่ท า
การ อบต. คลอง
กระบือ จ านวน 1 
ซุ้ม 

-- ๙๙,๐๐๐ -- -- -- 
 

มีซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ
ตามรูปแบบ
ที่ก าหนด 
จ านวน 1 
ซุ้ม 

ประชาชนไดแ้สดงถึง
ความจงรักภักดี 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี  

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในต าบล    5,000    5,000    5,000    5,000    5,000 ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
พ่ึงพอใจ 

ประชาชนได้แสดงถึง
ความจงรักภักดีและ
เทิดทูนถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ที่ท าการ
ปกครอง 
อ.ปาก
พนัง 

9 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง  

พนักงาน อบต. 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิก อบต. และ
ผู้น าชุมชน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม
มีความรู้
เพิ่มข้ึน 
๘๐% 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

กองคลัง 

10 โครงการจัดพิธีบ าเพ็ญ
กุศลและกิจกรรมน้อม
ร าลึกเนื่องในวันคลา้ยวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร 

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในต าบล 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
พ่ึงพอใจ 

ประชาชนได้แสดงถึง
ความจงรักภักดีและ
เทิดทูนถึงสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ที่ท าการ
ปกครอง 
อ.ปาก
พนัง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  
 

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในต าบล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
พ่ึงพอใจ 

ประชาชนได้แสดงถึง
ความจงรักภักดีและ
เทิดทูนถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ที่ท าการ
ปกครอง 
อ.ปาก
พนัง 

12 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในต าบล   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000  ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
พ่ึงพอใจ 

ประชาชนได้แสดงถึง
ความจงรักภักดีและ
เทิดทูนถึงสถาบัน
พระมหา 
กษัตริย์ 

ที่ท าการ
ปกครอง 
อ.ปาก
พนัง 

13 โครงการจัดงานรัฐพิธี
ถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(พระปิยมหาราช) 

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในต าบล   4,000   4,000   4,000   4,000   4,000 ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
พ่ึงพอใจ 

ประชาชนได้แสดงถึง
ความจงรักภักดีและ
เทิดทูนถึงสถาบัน
พระมหา 
กษัตริย์ 

ที่ท าการ
ปกครอง 
อ.ปาก
พนัง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 
 
 
 

 

โครงการฝึกอบรม
กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง (เพ่ือจัด
ฝึกอบรม
คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง ) 
 

เพ่ือให้การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง 

กรรมการเลือกตั้ง
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
หมู่ที่ 1 – 13  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้
เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 85  

ผู้เข้ารับการอบรม
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบข้อบังคับของ
กฎหมายเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส 
ยุติธรรม 

ส านักปลัด 

15 โครงการปากพนัง
สะอาด อ าเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพ่ือลดและแก้ไข
ปัญหาขยะในชุมชน 

ประชาชนในต าบล
คลองกระบือ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณขยะ
ลดลงใน
ชุมชน 
ร้อยละ 10 
 

สามารถลดปญัหาขยะ
ในชุมชน 

ส านัก
ปลัด/ 

ที่ท าการ
ปกครอง 
อ.ปาก
พนัง 

รวม 15  โครงการ - - 613,000 712,000 613,000 613,000 613,000    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ – 25๗0)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการ
ขยะ 

เพ่ือลดและแก้ไข
ปัญหาขยะในชุมชน 

ประชาชนในต าบล
คลองกระบือ 

30,000 30,000  3๐,๐๐๐  3๐,๐๐๐  30,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๘๐ 

สามารถบริหาร
จัดการขยะในชุมชน
ได้อย่างถูกสุขอนามัย 

ส านักปลัด 

2 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิม
สีเขียว 
 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในต าบลคลองกระบือ 

ประชาชนในต าบล
คลองกระบือ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๘๐ 

สามารถเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวให้แก่พ้ืนที่ใน
ต าบลคลองกระบือ 

ส านักปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

 

 

             

แบบ ผ. ๐๒ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ   อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ปี 2566   ปี 2567   ปี 2568   ปี 2569   ปี  2570   รวม  5  ปี  

ยุทธศาสตร ์  จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ  

  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน                         

โครงสร้างพื้นฐาน                         
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

             
19    82,432,200  

            
19  

   
82,432,200  

             
22    83,220,200  

              
27   84,722,200             29  

    
92,332,200  

          
116  

   
425,139,000  

รวม 
             

19    82,432,200  
            

19  
   

82,432,200  
             

22    83,220,200  
              

27   84,722,200             29  
    

92,332,200  
          

116  
   

425,139,000  

2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา                         

เศรษฐกิจส่งเสริมการส่งทุนพาณิชยกรรม  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

และการท่องเท่ียว                         

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

ของชุมชน                         

รวม                         

3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต                         
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

          
2   1,700,000  

         
2    1,700,000  

          
2    1,700,000  

          
2     1,700,000          2  

    
1,700,000        10  

       
6,800,000  

3.2 แผนงานการรักษาความ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

สงบภายใน                         

3.3   แผนงานสาธารณสุข  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

    
 

        

แบบ ผ.01 
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                ปี 2566   ปี 2567   ปี 2568   ปี 2569   ปี  2570   รวม  5  ปี  

ยุทธศาสตร์  จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ  

   โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  

3.4 แผนงานการศาสนา  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

วัฒนธรรมและนันทนาการ                         

3.5 แผนงานการศึกษา  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

รวม 
          
2   1,700,000  

         
2    1,700,000  

          
2    1,700,000  

          
2     1,700,000          2  

    
1,700,000        10  

       
6,800,000  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ                         

บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล                         

4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

รวม  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน                         
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                         
และสิ่งแวดล้อม                         
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

5.2 แผนงานการเกษตร  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

รวม  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

รวมทั้งสิ้น 
        

21     84,132,200  

       
21      84,132,200  

       
24      84,920,200  

        
29    86,422,200        31  

      
94,032,200      126  

  
433,639,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่  1  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบโทรคมนาคม สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ) 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
       KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566   2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง  1,100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 5,500.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร   

5,138,400 5,138,400 5,138,400 5,138,400 5,138,400 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 

 

 

  
2 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางริมคลองนาโพธิ์ หมู่
ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง  2,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,800.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกวา้งข้างละ 0.30 เมตร   

7,036,000 7,036,000 7,036,000 7,036,000 7,036,000 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 

 

  
 
 

แบบ ผ.02/2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
       KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566   2567 2568 2569 2570 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านนางชม หนูยิ่ง 
หมู่ที่ 6,12 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง  1,400 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 5,600.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร   

5,069,000 5,069,000 5,069,000 5,069,000 5,069,000 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการ
เกษตรและ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 

 

 

  

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านนายช่วง ลั่น
ซ้าย หมู่ที่ 6,12 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง  1,530 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 7,650.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร 
 

6,289,000 6,289,000 6,289,000 6,289,000 6,289,000 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการ
เกษตรและ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

หน่วยงาน 

ที่ขอรับ
งบประมาณ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
       KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566   2567 2568 2569 2570 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านตรงบน - นาตีน  
หมู่ที่ 2,4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง  1,330 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 5,320.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร 

4,897,000 4,897,000 4,897,000 4,897,000 4,897,000 มีถนนท่ีเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น จ านวน 
1  สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

หน่วยงาน 

ที่ขอรับ
งบประมาณ 

 

  

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางริมคลองนาโพธิ์  
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง  1,250 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 5,000.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร   

4,701,000 4,701,000 4,701,000 4,701,000 4,701,000 มีถนนท่ีเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น จ านวน 
1  สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 

 

 

  
7 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางริมคลองสุขุม 2 หมู่
ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง  800 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 3,200.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร   

3,596,000 3,596,000 3,596,000 3,596,000 3,596,000 มีถนนท่ีเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น จ านวน 
1  สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
       KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566   2567 2568 2569 2570 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านนาตก – บ้าน
ขุนถนน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง  800.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 3,200.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร   

3,596,000 3,596,000 3,596,000 3,596,000 3,596,000 มีถนนท่ีเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น จ านวน 
1  สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 

 

 

  
9 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บางสระ - สุขุม หมูที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

กว้าง  6.00    เมตร  
ยาว  220.00 เมตร  
 

462,000 
 

462,000 
 

462,000 
 

462,000 
 

462,000 
 

มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

อบจ. 
นครศรฯี 

 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บางหมัน - วัดสามแพรก  
หมู่ที่  9   

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

กว้าง  5.00 เมตร   
ยาว 1,000.00 เมตร  
หนา  0.50  เมตร   

4,040,000 4,040,000 4,040,000 4,040,000 4,040,000 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ แบบ ผ.๐๒ แบบ ผ.๐๒ แบบ ผ.๐๒ แบบ ผ.๐๒ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
       KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566   2567 2568 2569 2570 

11 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านชุมชน หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
2,400 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 12,000.00 ตาราง
เมตร 

7,511,000 7,511,000 7,511,000 7,511,000 7,511,000 มีถนนท่ีเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น จ านวน 
1  สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

จังหวัดนคร
ศรีฯ 

12 โครงการขุดลอกคลอง
เกาะรุ้ง – บางสระ จด
หมู่ที่  11  
 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง  500  เมตร -- -- -- 240,000 240,000 สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 
70 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 
 

13 โครงการขุดลอกคลอง
เกาะพุด  
 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง  1,000 เมตร 
 

-- -- -- 500,000 -- สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 
70 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 
 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  หน้า 133 
 

 

 
 
 

 โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
       KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566   2567 2568 2569 2570 

14 โครงการขุดลอกคูไร่นา
สวนผสม 
 

เพื่อให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพและลด
ปัญหาการขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร 

พ้ืนที่ในต าบลคลองกระบือ -- -- 500,000 -- -- สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 
70 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 
 

15 โครงการขุดคูส่งน้ าจาก
บ้านนางเวียน  ศรีเกตุ 
- ริมคลองตรงบน 

เพื่อให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพและลด
ปัญหาการขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร 

ปากกว้าง  4.00 เมตร   
ลึก 2.00  เมตร  ระยะทาง  
180  เมตร   

-- -- -- 50,000 -- สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 
70 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 
 

16 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า
จากบ้านร้าง ถึงหมู่ที่  ๕ 
 
 
 
 

เพื่อให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพและลด
ปัญหาการขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร 

ปากกว้าง  4.00 เมตร   
ลึก 2.00  เมตร  ระยะทาง  
500 เมตร   

-- -- -- 100,000 -- สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 
70 
 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
       KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566   2567 2568 2569 2570 

17 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า
จากบ้านนายนึก ถึง   
หมู่ที่ ๕ 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ปากกว้าง  4.00 เมตร   
ลึก 2.00  เมตร  ระยะทาง  
500  เมตร   

-- -- -- 100,000 -- สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 
70 
 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 
 

18 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า
สายหลังโรงเรียนบ้าน
ตรงบน  ถึง หมู่ที่  ๕ 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ปากกว้าง  4.00 เมตร   
ลึก 2.00  เมตร  ระยะทาง  
500 เมตร   

-- -- -- 100,000 -- สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 
70 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 
 

19 โครงการขุดลอกคลอง
สายปากโอ  
 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง  5,000 เมตร 
กว้าง  15 เมตร 

-- -- -- -- 2,100,000 สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 
70 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
       KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566   2567 2568 2569 2570 

20 โครงการขุดลอกคลอง
สายคลองลัด 
 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง  5,000  เมตร 
กว้าง  15  เมตร 
 

-- -- -- -- 2,100,000 สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 
70 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 
 

21 โครงการขุดลอกคลอง
สายปากโอ  
 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง  5,000 เมตร 
กว้าง  15 เมตร 

-- -- -- -- 2,100,000 สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 
70 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 
 

22 โครงการขุดลอกคลอง
สายบางสระ – เกาะรุ้ง 
 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง  7,000 เมตร 
กว้าง  20 เมตร 

-- -- -- -- 3,360,000 สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 
70 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
       KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566   2567 2568 2569 2570 

23 โครงการขุดลอกคูนาสาย
เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๑ – 
หมู่ที่  ๒ 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง  800 เมตร 
กว้าง  8.00  เมตร 

-- -- 144,000 -- -- สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 
70 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพ่ือ
การเกษตร
และการ
ระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 
 

24 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า
ราชด าริสายข้างบ้านนาย
วิบูลย์ นาคคง  (หมู่ท่ี ๑) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง  800 เมตร 
กว้าง  8.00  เมตร 

-- -- 144,000 -- -- สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ า 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพ่ือ
การเกษตร 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 
 

25 โครงการขุดลอกเหมือง
ส่งน้ าพระราชด าริ  
(หมู่ท่ี ๘) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กว้าง  6.00  เมตร   
ยาว  1,500  เมตร 

-- -- -- 450,000 -- สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 
70 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
       KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566   2567 2568 2569 2570 

26 โครงการขุดลอกเหมือง
บ้านนายเปรม หนูแก้ว 
จดเหมืองส่งน้ า
พระราชด าริ (หมู่ที่ ๘) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กว้าง  4.00   เมตร  
ยาว  1,500  เมตร 

-- -- -- 450,000 -- สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 
70 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 
 

27 โครงการขุดลอกเหมือง
ส่งน้ าแปลกท้วม  จาก
บ้านนายจักรพันธ์  
บุญกาญจน์ จด  เหมือง
พระราชด าริ   

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว 1,500  เมตร 

-- -- -- 300,000 -- สามารถลด
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตรและ
การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 
70 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตร
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ
มาก 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 
 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบางหมัน  
หมู่ที่  ๙ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กว้าง  4.00  เมตร   
ยาว 1,000  เมตร 
 

2,492,000 2,492,000 2,492,000 2,492,000 2,492,000 มีถนนท่ีเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น จ านวน 
1  สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
       KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566   2567 2568 2569 2570 

29 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ด าเนินกิจกรรมและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 

กว้าง  8.00 เมตร  ยาว 
16.00 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า  152.80 
ตร.ม. 

-- -- -- -- 1,500,000 มีอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอาย ุ
จ านวน 1 หลัง  

ผู้สูงอายุมี
สถานที่ในการ
ฝึกอบรม
เกี่ยวกับอาชีพ 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 
 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหลังเมรุวัดสุขุม  
  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง  ๔.00 เมตร  ยาว
400 เมตร  หนา 0.15 
เมตร 

-- -- 996,800 996,800 996,800 มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 

31 โครงการก่อสร้างโรงสูบ
น้ าไฟฟ้า 

เพ่ือส่งเสริม
การเกษตรลดปัญหา
การขาดแคลนน้ าใน
การเกษตร 
 

โรงสูบน้ าไฟฟ้าในพ้ืนที่
ต าบลคลองกระบือ 

12,000,0000 12,000,0000 12,000,0000 12,000,0000 -- โรงสูบน้ า 
จ านวน 1 
แห่ง 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
ในการท า
การเกษตร 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายริม
คลองลัด จากสะพานคลอง
ลัด – บ้านนายนุ้ย 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 
 

กว้าง  4.00  เมตร ยาว  
2,000 เมตร   หนา  0.15  
เมตร   
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

4,984,0
00 

มีถนนท่ีเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น จ านวน 
1  สาย 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
       KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566   2567 2568 2569 2570 

33 โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตซอล หมู่ที่ 6 
 

เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกายของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

กว้าง   22.00     เมตร 
ยาว    42.00    เมตร 

1,817,000 1,817,000 1,817,000 1,817,000 1,817,000 มีสนามฟุต
ซอล จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 

34 โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตซอล หมู่ที่ 9 
 

เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกายของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

กว้าง    22.00   เมตร 
ยาว     42.00   เมตร 

1,817,000 1,817,000 1,817,000 1,817,000 1,817,000 มีสนามฟุต
ซอล จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ถนนริมคลองหัวไทรจาก
สะพานซอยสบาย – 
บ้านนายชยุทธ์ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

กว้าง  4.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร   หนา  0.15 
เมตร   
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

2,990,
000 

มีถนนที่เป็น
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 1  
สาย 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการ
เกษตรและ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
       KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566   2567 2568 2569 2570 

37 โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บางสระ- วัดสามแพรก  
(ช่วง รพ.สต.บ้านบาง
สระ ถึงบ้านนางกัลยา 
ศรีรอด 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
 

กว้าง  5.00  เมตร    
ยาว  800 เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีการยกระดับ
ถนน จ านวน 
1  สาย 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการ
เกษตรและ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่  4  พัฒนาคนชุมชนและสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ 
 

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างบ้านที่
อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ 

เพ่ือให้ผู้ยากไร้มีที่อยู่
อาศัยที่ดีขึ้น 

พ้ืนที่ ต าบลคลองกระบือ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ที่ได้
ประโยชน์ 
70% 

ผู้ยากไร้มี
สภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

หน่วยงาน 
ที่ขอรับ

งบประมาณ 
 
 

รวม ๑  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒/๒ 
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                                                                                            บญัชสีรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ   อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

   ปี 2566   ปี 2567   ปี 2568   ปี 2569   ปี  2570   รวม  5  ปี  

ยุทธศาสตร ์  จ านวน   งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ  

   โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)   โครงการ   (บาท)  

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน                         

โครงสร้างพื้นฐาน                         

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         5     58,600         5    58,600         5     58,600          5    58,600        5    58,600       25    293,000  

1.2  แผนงานการศึกษา                         

รวม        5     58,600         5    58,600         5   58,600          5    58,600        5   58,600        25    293,000  

2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา                         

เศรษฐกิจส่งเสริมการส่งทุนพาณิชยกรรม                         

และการท่องเท่ียว                         

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --  

ของชุมชน                         

รวม  --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --  

3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน                         

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต                         

3.1 แผนงานการรักษาความ  --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --  

สงบภายใน                         

3.2   แผนงานสาธารณสุข  --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --  

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --  

  

 
 

          

แบบ ผ.01 
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                ปี 2566   ปี 2567   ปี 2568   ปี 2569   ปี  2570   รวม  5  ปี  

ยุทธศาสตร ์  จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน  
 

งบประมาณ   จ านวน   งบประมาณ  

  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  
 

โครงการ   (บาท)  

3.4 แผนงานการศาสนา  --   --         5  
     

137,392   --   --   --   --   --   --         5  
        

137,392  

วัฒนธรรมและนันทนาการ                         

3.5 แผนงานการศึกษา  --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --  

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --  

3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน         4  
      
176,000           2    88,000         6   264,000   --   --          1     44,000         13    572,000  

รวม           4     176,000           7    225,392            6   264,000   --   --          1     44,000        18    709,392  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ                         

บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล                         

4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --  

รวม  --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน                         

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                         

และสิ่งแวดล้อม                         

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --  

รวม  --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --  

รวมทั้งสิ้น 
           

9     234,600          12     283,992          11  
    

322,600  
           

5       58,600           6  
    

102,600          43    1,002,392  
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ   
 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จม
ใต้น้ า (Submersible Pump) 
มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า   
จ านวน  1  เครื่อง  หมู่ที่ 3  
 

48,600 48,600 48,600 48,600  48,600 กองช่าง 
 

2 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จม
ใต้น้ า (Submersible Pump) 
มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า   
จ านวน  1  เครื่อง  หมู่ที่ 4  
 

48,600 48,600 48,600  48,000  48,600 กองช่าง 
 

3 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์ 
จมใต้น้ า (Submersible Pump) 
มอเตอร์ขนาด 3.0 แรงม้า   
จ านวน  1  เครื่อง  หมู่ที่ 8  
 

 58,600  58,600 58,600  58,600  58,600 กองช่าง 
 

4 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์ 
จมใต้น้ า (Submersible Pump) 
มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า   
จ านวน  1  เครื่อง  หมู่ที่ 11  

48,600 48,600 48,600 48,600  48,600 กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์ 
จมใต้น้ า (Submersible Pump) 
มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า   
จ านวน  1  เครื่อง  หมู่ที่ 12  
 

48,600 48,600 48,600 48,600  48,600 กองช่าง 
 

6 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องบริหารไหล่และขา  
แบบย่ าขึ้นลง  สลับแขนขา 
ขนาดไม่น้อยกว่า 90X100X120 
เซนติเมตร   จ านวน   1   เครื่อง 
 

-- 32,292 -- -- -- ส านักปลัด/ 
หมู่ที่  8 

7 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องบริหารขา ข้อสะโพก  
แบบก้าวเดิน (แบบคู่) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
100X200X120 เซนติเมตร 
จ านวน  1  เครื่อง 
 

-- 32,700 -- -- -- ส านักปลัด/ 
หมู่ที่  8 

8 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก 
ขนาดไม่น้อยกว่า90X110X150 
เซนติเมตร  จ านวน  1  เครื่อง  
 

-- 27,๘00 -- -- -- ส านักปลัด/ 
หมู่ที่  8 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 
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ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องบริหารข้อสะโพก  
แบบเหวี่ยงไร้ศูนย ์
ขนาดไม่น้อยกว่า 
90X100X110 เซนติเมตร 
จ านวน  1  เครื่อง 

-- 20,100 -- -- -- ส านักปลัด/ 
หมู่ที่  8 

10 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังข้อเข่า  
แบบสลบัซ้าย – ขวา  
ขนาดไม่น้อยกว่า  
90X110X90 เซนติเมตร 
จ านวน 1 เครื่อง 

-- 24,500 -- -- -- ส านักปลัด/ 
หมู่ที่  8 

11 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรบัใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัว่ไปและงาน
อ่ืนๆ  จ านวน  2  เครื่อง 
 

-- -- 22,000 -- -- ส านักปลัด 
หมู่ที่ 1 

12 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรบัใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัว่ไปและงาน
อ่ืนๆ  จ านวน  2  เครื่อง 

-- -- 22,000 -- -- ส านักปลัด 
หมู่ที่ 2 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรบัใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัว่ไปและงาน
อ่ืนๆ  จ านวน  2  เครื่อง 
 

-- -- 44,000 -- -- ส านักปลัด 
หมู่ที่ 3 

14 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรบัใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัว่ไปและงาน
อ่ืนๆ  จ านวน  2  เครื่อง 
 

-- -- 44,000 -- -- ส านักปลัด 
หมู่ที่ 4 

15 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรบัใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัว่ไปและงาน
อ่ืนๆ  จ านวน  2  เครื่อง 
 

44,000 -- -- -- -- ส านักปลัด 
หมู่ที่ 5 

 

                                                                                     

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรบัใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัว่ไปและงาน
อ่ืนๆ  จ านวน  2  เครื่อง 
 

-- -- 44,000 -- -- ส านักปลัด 
หมู่ที่ 6 

17 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรบัใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัว่ไปและงาน
อ่ืนๆ  จ านวน  2  เครื่อง 
 

44,000 -- -- -- -- ส านักปลัด 
หมู่ที่ 7 

18 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรบัใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัว่ไปและงาน
อ่ืนๆ  จ านวน  2  เครื่อง 
 

-- 44,000 -- -- -- ส านักปลัด 
หมู่ที่ 8 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรบัใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัว่ไปและงาน
อ่ืนๆ  จ านวน  2  เครื่อง 
 

-- -- -- -- 44,000 ส านักปลัด 
หมู่ที่ 9 

20 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรบัใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัว่ไปและงาน
อ่ืนๆ  จ านวน  2  เครื่อง 
 

44,000 -- -- -- -- ส านักปลัด 
หมู่ที่ 10 

21 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรบัใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัว่ไปและงาน
อ่ืนๆ  จ านวน  2  เครื่อง 
 

-- -- 44,000 -- -- ส านักปลัด 
หมู่ที่ 11 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรบัใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัว่ไปและงาน
อ่ืนๆ  จ านวน  2  เครื่อง 
 

-- 44,000 -- -- -- ส านักปลัด 
หมู่ที่ 12 

 

23 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรบัใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัว่ไปและงาน
อ่ืนๆ  จ านวน  2  เครื่อง 
 

44,000 -- -- -- -- ส านักปลัด 
หมู่ที่ 13 

    รวม   23  โครงการ 427,800 478,392 473,000 253,000 297,000  

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

 
ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรบัใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทัว่ไปและงาน
อ่ืนๆ  จ านวน  2  เครื่อง 
 

44,000 -- -- -- -- ส านักปลัด 
หมู่ที่ 10 
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมนิผล 

 

4.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  ๓  พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙   และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 3467  ลงวันที่ ๑4  ธันวาคม ๒๕63  เรื่อง แนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มี
รายละเอียด  ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ    15 
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย    65 
3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (10) 
3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต (10) 
3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด   (10) 
3.4  วิสัยทัศน์   (๕) 
3.5  กลยุทธ์    (๕) 
3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์   (๕) 
3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์   (๕) 
3.8  แผนงาน   (๕) 
3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   (๕) 

รวมคะแนน 100 

4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง

ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  ๓  พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 3467  ลงวันที่ ๑4  ธันวาคม ๒๕63  เรื่อง แนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา    10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ      (๕) 
5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ    (๕) 
5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง    

(๕) 

5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (๕) 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  (๕ คะแนน) 

(๕) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand 4.0    (๕) 
5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   (๕) 
5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ  

(๕) 

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (๕) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ   

(๕) 

5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   (๕) 
รวมคะแนน 100 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 256๒  หมวด 6 ข้อ 29   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา   ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
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อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ
สามารถน าไปปฏิบัติใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดังนี้   
สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการที ่
แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที ่
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน
โครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านว
น 

ร้อย
ละ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 70.83 7 29.17 - - - - - - 24 
2.ด้านด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชย 
กรรม และการท่องเที่ยว 

- - - - 1 - - - - - 1 

3.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 25 78.13 1 3.13 6 18.75 - - - - 32 
4.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 10 71.43 - - 4 28.57 - - - - 14 
5.ด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ  
  และสิ่งแวดล้อม 

3 100.00 - - - - - - - - 3 

รวม 55  8  11    - - 74 
 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ลง

นามในสัญญา โครงการ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 17 11,864,000 17 11,864,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ส่งเสรมิการลงทุน พาณชิยก
รรมและการท่องเที่ยว 

- - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 25 17,543,857.34 25 17,543,857.34 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 10 595,240.89 10 595,240.89 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 291,200 3 291,200 

รวม 55 30,294,298.23 55 30,294,298.23 
 

๑) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลาย

ขั้นตอนสลับสับซ้อน 
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่อง

อาจท าไม่ได้   
๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถ
บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดให้กับประชาชน   
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๒) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง ในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๓) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

5) เสนอให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสองข้างทางถนนให้โล่งเตียนรถวิ่งปลอดภัย 
6) น้ าประปาหมู่บ้านไม่ค่อยไหลและมีสีขุ่น 
7) การซ่อมแซมประปาหมู่บ้านเห็นควรให้ทาง อบต. ตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนงบประมาณใน

การซ่อมแซม 

8) เห็นควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

9) ปรับปรุงบ ารุงรักษาเนื่องจากทางหมู่บ้านมีงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับด าเนินการ 
10)  เสนอให้รถเก็บขยะมาเก็บให้บ่อยข้ึนเนื่องจากขยะมีกลิ่นเหม็นอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง 
      เสนอให้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในหมู่บ้านมีงานท า มีรายได้กินดีอยู่ดี ไม่มีหนี้สิน 
11) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVIC-19)  ท าให้การท า

กิจกรรม/โครงการต่างๆ ลดน้อยลง 
12)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
13)  เห็นควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ   
๑4) เห็นควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการซึ่ง

จะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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