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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ทำการตั้งอยู่

เลขที่ 99 หมู่ที่ 2  ถนน คลองท่อม – ลำทับ  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  อยู่ทางทิศใต้
ของจังหวัดกระบี่  ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองท่อม  ประมาณ  3  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกระบี่ประมาณ  
45  กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลา  0.50  ชั่วโมง ในการเดินทางจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้  
ถึงจังหวัดกระบี ่
 

 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 เป็นที่ราบ มีเนิน สูงๆ ต่ำๆ มีทุ่งหญ้าธรรมชาติ ป่าละเมาะ ทางด้านตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบ  
ไปจดป่าชายเลนมีลำคลองและสายน้ำเล็กๆ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขานอจู้จี้และไหลลงสู่ทะเลทางทิศตะวันตก
ของตำบล  ลักษณะดินทั่วไปเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกพืชจำพวกยางพารา ปาล์ม
น้ำมัน มะพร้าว กาแฟ ข้าว ไม้ผลไม้ยืนต้น สวนผสม 
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 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ จด  หมู่ที่  1  บ้านคลองท่อมใต ้        ตำบลคลองท่อมใต ้

ทิศตะวันออก จด  หมู่ที่  6  บ้านหน้าเขา        ตำบลคลองท่อมเหนือ 
ทิศตะวันตก จด  หมู่ที่  5  บ้านคลองแค       ตำบลห้วยน้ำขาว ทะเลอันดามัน 
ทิศใต ้  จด  หมู่ที่  1  บ้านห้วยน้ำขาว    ตำบลห้วยน้ำขาว 

   1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ตำบลคลองท่อมใต้ มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู คือฤดูร้อน มี 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนเมษายน – ฤดูฝน มี 8 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม 
 

  1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินตำบลคลองท่อมใต้ ลักษณะดินทั่วไปเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย  

เหมาะแก่การปลูกพืชจำพวกยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว กาแฟ ข้าว ไม้ผลไม้ยืนต้น สวนผสม 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
  ตำบลคลองท่อมใต้ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 บ้านเหนือ นายวสันต์  พิมพ์บุญมา ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านคลองท่อมใต้ นายสมศักดิ์ เช่งช้องกุล ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านคลองขนาน นายอภิสิทธิ์ ขนานใต้ ผู้ใหญ่บ้าน 

4 บ้านนาใน นายสุเชตฐ์ เพชรมาก ผู้ใหญ่บ้าน 

5 บ้านแชงเปิง นายแสงภิรมย์ สมใจนึก ผู้ใหญ่บ้าน 

6 บ้านวังหิน นายชาญชัย  เจริญตัว กำนันตำบลคลองท่อมใต้ 
7 บ้านใต้ นายสุวรรณ คุณานันตกุล ผู้ใหญ่บ้าน 

8 บ้านในควน นางสาวอธิญา  บัวทอง ผู้ใหญ่บ้าน 

9 บ้านหน้าค่าย นายกฤษดา มนภาณีวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

 
2.2 การเลือกตั้ง 

  การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้       
ต่างก็ให้ความร่วมมือในด้านการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ทราบอย่างถูกต้อง และดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
 

เลือกตั้งท้องถิ่น
ประเภท วันเลือกตั้ง 

จำนวน 
ผู้มีสิทธิ ์

จำนวน
ผู้ใช้สิทธิ์ 

คิดเป็น 
(%) 

บัตรดี 
คิดเป็น
(%) 

บัตร
เสีย 

คิดเป็น
(%) 

ไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด 

คิดเป็น
(%) 

ผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ย.64 6,805 5,103 74.99 4,822 94.49 190 3.72 91 1.78 
 สมาชิกสภาท้องถิ่น 28 พ.ย.64 6,795 5,090 74.91 4,824 94.77 140 2.75 126 2.48 

 
 
 



๓ 

 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ทั้ง 9 หมู่ 
 

เลือกตั้งสมาชกิสภา
ท้องถิ่น (หมู)่ 

วันเลือกตั้ง 
จำนวน 
ผู้มีสิทธิ ์

จำนวนผู้ใช้
สิทธิ ์

คิดเป็น 
(%) 

บัตรดี บัตรเสีย ไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด 

หมู่ที่ 1 28 พ.ย.64 813 605 74.42 570 21 14 
หมู่ที่ 2 28 พ.ย.64 517 355 68.67 281 22 52 
หมู่ที่ 3 28 พ.ย.64 1,134 953 84.04 915 28 10 
หมู่ที่ 4 28 พ.ย.64 505 418 82.77 404 6 8 
หมู่ที่ 5 28 พ.ย.64 648 557 85.96 539 16 2 
หมู่ที่ 6 28 พ.ย.64 988 836 84.62 811 17 8 
หมู่ที่ 7 28 พ.ย.64 543 438 80.66 426 8 4 
หมู่ที่8 28 พ.ย.64 404 353 87.38 343 7 3 
หมู่ที่ 9 28 พ.ย.64 1,243 575 46.26 535 15 25 

รวม 6,795 5,090 74.91 4,824 140 126 
 
 
รายช่ือผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
1 นายฐเดช  ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 090-4950242  
2 นางสาวปารวี  เหร่เด็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 090-4950240  
3 นางณิชาภัทร  บุตรครุธ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 098-6694891  
4 นายพยงศักดิ์ บุตรแดง เลขานุการนายก อบต. 093-5747564  

                ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
1 นายจักกฤษณ์  ปานมาศ ประธานสภา ฯ 096-7658218  
2 นายนโรดม  โกยดุลย์ รองประธานสภาฯ 093-7798999  
3 นายนิพนธ์  ย่องดำ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 083-2614007  
4 นายปรีชาพล  ขนานใต้ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 065-0404319  
5 นายวิษณุ  ทวีทรัพย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 065-4048813  
6 นายสุรกิจ  สมใจนึก สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 085-7970856  
7 นางสาววิลันญา  เหร่เด็น สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 087-2693929  
8 นายประพันธ์  บุญรุ่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 063-0722769  
9 นางยุพิน   ทองเถาว์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 090-4950239  

10 นายไพศาล  ชัยชนะสงคราม เลขานุการสภาฯ 089-9737615  
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3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
                มีประชากรทั้งสิ้น  9,448 คน แยกเป็น ชาย 5,169 คน หญิง 4,294 คน จำนวน 3,755 ครัวเรือน  
 

ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน    
หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ 517 526 1,043 505 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองท่อมใต้ 331 355 686 429 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน 824 799 1,623 620 
หมู่ที่ 4 บ้านนาใน 364 336 700 262 
หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง 426 398 824 307 
หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน 754 718 1,472 415 
หมู่ที่ 7 บ้านใต้ 385 350 735 281 
หมู่ที่ 8 บ้านในควน 264 269 533 184 
หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 1,304 543 1,847 752 

รวม  9  หมู่บ้าน 5,169 4.294 9,463 3,755 
 

(ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 ทะเบียนราษฎร์ อำเภอคลองท่อม) 

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ปี ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเหนือ 2562 527 523 1,050 

2563 525 523 1048 
2564 517 526 1,043 

2 บ้านคลองท่อมใต้ 2562 322 367 689 
2563 323 369 692 
2564 331 355 686 

3 บ้านคลองขนาน 2562 795 781 1,576 
2563 799 785 1,584 
2564 824 799 1,623 

4 บ้านนาใน 2562 352 340 692 
2563 359 339 698 
2564 364 336 700 

5 บ้านแชงเปิง 2562 411 386 797 
2563 411 385 796 
2564 426 398 824 

6 บ้านวังหิน 2562 739 701 1,440 
2563 743 700 1,443 
2564 754 718 1,472 
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หมู่ที่ ชื่อบ้าน ปี ชาย หญิง รวม 
7 บ้านใต้ 2562 391 357 748 

2563 389 356 745 
2564 385 350 735 

8 บ้านในควน 2562 238 262 500 
2563 239 265 504 
2564 264 269 533 

9 บ้านหน้าค่าย 2562 1,451 613 2,064 
2563 1,309 616 1,925 
2564 1,304 543 1,847 

รวมทุกหมู่ ปี 2564 5,169 4.294 9,463 
 

มีความหนาแน่นเฉลี่ย   88.52 คน / ตารางกิโลเมตร    
(ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 ทะเบียนราษฎร์ อำเภอคลองท่อม 
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม  ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 50 30 80  1 ปี 74 45 119 

2 ปี 56 48 104  3 ปี 83 55 138 
4 ปี 65 64 129  5 ปี 100 76 176 
6 ปี 76 69 145  7 ปี 63 69 132 
8 ปี 68 63 131  9 ปี 73 55 128 

10 ปี 71 52 123  11 ปี 63 55 118 
12 ปี 59 63 122  13 ปี 63 66 129 
14 ปี 64 55 119  15 ปี 53 59 112 
16 ปี 77 71 148  17 ปี 77 62 139 
18 ปี 55 48 103  19 ปี 74 67 141 
20 ปี 60 59 119  21 ปี 129 57 186 
22 ปี 183 53 236  23 ปี 209 74 283 
24 ปี 149 84 233  25 ปี 116 61 177 
26 ปี 109 72 181  27 ปี 91 67 158 
28 ปี 85 85 142  29 ปี 109 62 171 
30 ปี 119 59 178  31 ปี 92 81 173 
32 ปี 92 85 177  33 ปี  87 57 144 
34 ปี 78 83 161  35 ปี 77 69 146 
36 ปี 82 64 146  37 ปี 65 71 136 
38 ปี 64 68 132  39 ปี 84 64 148 
40 ปี 69 62 131  41 ปี 84 62 146 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม  ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
42 ปี 76 70 146  43 ปี 66 70 136 
44 ปี 75 84 159  45 ปี 46 43 89 
46 ปี 65 54 119  47 ปี 67 55 122 
48 ปี 46 55 101  49 ปี 53 79 132 
50 ปี 54 55 109  51 52 60 112 
52 ปี 55 46 101  53 60 68 128 
54 ปี 51 58 109  55 ปี 64 55 119 
56 ปี 58 49 107  57 ปี 64 60 124 
58 ปี 51 55 106  59 ปี 50 60 110 
60 ปี 58 44 102  61 ปี 53 37 90 
62 ปี 33 34 67  63 ปี 44 42 86 
64 ปี 32 47 79  65 ปี 25 42 67 
66 ปี 24 32 56  67 ปี 29 20 49 
68 ปี 15 26 41  69 ปี 19 25 44 
70 ปี 22 20 42  71 ปี 12 16 28 
72 ปี 16 11 27  73 ปี 12 16 28 
74 ปี 11 17 28  75 ปี 10 14 24 
76 ปี 7 9 16  77 ปี 9 18 27 
78 ปี 8 8 16  79 ปี 9 9 18 
80 ปี 10 17 27  81 ปี 7 8 15 
82 ปี 8 5 13  83 ปี 7 9 16 
84 ปี 1 7 8  85 ปี 9 5 14 
86 ปี 4 7 11  87 ปี 6 8 14 
88 ปี 8 7 15  89 ปี 1 4 5 
90 ปี 3 5 8  91 ปี 1 1 2 
92 ปี 3 3 6  93 ปี 0 1 1 
94 ปี 1 0 1  95 ปี 0 0 0 
96 ปี 0 0 0  97 ปี 0 0 0 
98 ปี 1 0 1  99 ปี 1 0 1 

100 ป ี 0 0 0  มากกว่า 
100 ป ี

0 1 0 

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564  ทะเบียนราษฎร์อำเภอคลองท่อม 
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4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ 2 ศูนย ์
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ หมู่ที่ 2 
   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแชงเปิง หมู่ที่ 5 
  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่(สพฐ.) จำนวน 4 โรง 

1. โรงเรียนบ้านเหนือ จัดการเรียนระดับประถมศึกษา  
2. โรงเรียนบ้านแชงเปิง จัดการเรียนระดับประถมศึกษา 
3. โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160  จัดการเรียนระดับประถมศึกษา 
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 จัดการเรียนระดับประถมศึกษา 

  โรงเรียน/วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จำนวน 2 โรง 
1. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์  จัดการเรียนระดับมัธยมศึกษา 1-6 
2. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จัดการเรียนระดับมัธยมศึกษา 1-6 

วิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา  จำนวน 1  วิทยาลัย 
1. วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 

  4.2 สาธารณสุข 
        ตำบลคลองท่อมใต้ มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 
   1. โรงพยาบาลคลองท่อม มีเจ้าหน้าที่ท้ังหมด      คน ดังนี้ 
     1) ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน 
     2) ทันตแพทย์  จำนวน   6    คน 
     3) แพทย์รักษา  จำนวน  6 คน แพทย์แผนไทย จำนวน 3 คน 
     4) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญการ จำนวน  3 คน ผู้ช่วย 3 คน 
     5) เภสัชกร จำนวน  6  คน เจ้าพนักงานและลูกจ้าง  8   คน 
     6) พยาบาลวิชาชีพ จำนวน  62 คน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 30   คน 
     7) วิสัญญีพยาบาล จำนวน  2  คน 
     8) นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน    1   คน ลูกจ้าง จำนวน 2  คน 
     9) นักกายภาพบำบัด จำนวน  2   คน เจ้าพนักงานรัฐ จำนวน   1   คน 
     10) นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน  1 คน 
     11)เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน  2   คน 
     12)นักรังสีการแพทย์ จำนวน    2   คน 
     13)โภชนากร พนักงานรัฐจำนวน   1   คน 
     14)เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน   1   คน 
     15)เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน  3 คน 
 
 
  



๘ 

 

4.3 อาชญากรรม 
ตำบลคลองท่อมใต้มีคดีเก่ียวกับอาชญากรรม (เฉพาะปีงบประมาณ 2564)  จำนวน      

25 คดี  

  4.4 ยาเสพติด 
   ตำบลคลองท่อมใต้มีคดีเก่ียวกับยาเสพติด (เฉพาะปีงบประมาณ 2564)  จำนวน  
       60  คด ี

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 ตำบลคลองท่อมใต้มีการช่วยเหลือผู้ยากไร้และมีด้อยโอกาสทางสังคม(เฉพาะปีงบประมาณ 2564)  
จำนวน   30  ราย 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
 
ลำดับ 

ที ่
ชื่อถนน หมู่ที ่

ขนาด
กว้าง 

ลูกรัง 
(เมตร) 

ลาดยาง 
(เมตร) 

คอนกรีต 
(เมตร) 

ระยะทางรวม 
(เมตร) 

1 สายควนศรีราช  1 4.00 2,920 - 1,100 1,600 
2 สายควนศรีราช-นาบนทุ่ง 1 4.00 1,300 - - 1,300 
3 สายซอยนายาว 1 4.00 360 - 639 1,000 
4 สายนาหัวนอน –นาศรีพุฒ 1 4.00 - - 1,750 1,750 
5 สายทุ่งต้นเสม็ด-นาบนทุ่ง 1 4.00 1,200 - 1,900 3,100 
6 สายบ้านนายสน 1 4.00 250 - 250 250 
7 สายซอยประมวลสุข 2 4.00 250 - - 250 
8 สายบ้านนายเชียร 2 4.00 300 - - 300 
9 สายหลังวัดคลองท่อม 2 4.00 49 - 620 669 

10 สายหลังวัดคลองท่อมซอย 1 2 4.00 400 - - 400 
11 สายหลังวัดคลองท่อมซอย 2 2 4.00 580 - - 580 
12 สายครัวบ้านสวน 2 4.00 - - 450 450 
13 สายซอยบ้านนายสมปอง 2 4.00 130 - 570 700 
14 คลองท่อมใต้-บ้านควนล้อ 2 6.00 - 6,000 - 6,000 
15 สายคลองท่อมใต้ ซอย 1 2 4.00 - - 90 - 
16 สายคลองท่อมใต้ ซอย 2 2 4.00 - - 60 - 
17 สายคลองท่อมใต้ ซอย 3 2 3.00 - - 50 - 
18 สายคลองท่อมใต้ ซอย 4 2 4.00 280 - - 280 
19 สายไทยรัฐ-นาตีน  3 6.00 - 900     500 1,400 
20 สายซอยยะลา 3 4.00 200 - 200 400 
21 สายซอยหลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา53 3 4.00  100 - 400 500 
22 สายกุโบร์-ท่าจาก 3 4.00 300 - 600 900 
23 สายซอยนากำนัน 3 4.00 440 - 560 1,000 
24 สายซอยหวังสง่า-ซอยสมุทร 3 4.00 1,150 - 150 1,300 
25 สายอู่นพ 3 4.00 200 - - 200 
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ลำดับ 
 

ชื่อถนน หมู่ที ่
ขนาด
กว้าง 

ลูกรัง 
(เมตร.) 

ลาดยาง 
(เมตร.) 

คอนกรีต 
(เมตร.) 

ระยะทางรวม 
(เมตร.) 

26 สายบ้านบังหีม 3 4.00 50 - 200 250 
27 คลองขนาน-หน้าค่าย 3 6.00 - 4,400 - 4,400 
28 สายร่วมใจ 3 5.00 - - 800 800 
29 ซอยสมสุข 3 4.00     
30 ซอยบ้านบังบอม 3 4.00 230 - - 230 
31 ซอยจันทา 3 3.00 200 - - 200 
32 ซอยพูลทรัพย ์ 3 4.00 250 - - 150 
33 ซอยบ้านน้ายแจ้ง 3 4.00 100 - - 100 
34 ซอยประพันธ ์ 3 4.00 - - 200 200 
35 สายหนองหว้า 4 5.00 950 1,000 160 2,500 
36 สายควนแดง 4 5.00 2,500 - 200 2,700 
37 สายซอยบ้านตาแจ้ง 4 4.00 1,000 - 200 1,200 
38 สายบ้านป้ามูล 4 4.00 300 - - 300 
39 สายบ้านป้าเคลือบ 4 4.00 250 - - 250 
40 สายบ้านนายไทย 4 4.00 350 - - 350 
41 สายต้นแคร์ 4 4.00 - - 350 350 
42 สายห้วยนาคบุตร 4 4.00 - - 800 800 
43 สายบ้านตาดอน 4 4.00 1,000 - - 1,000 
44 สายหลังศาลา 4 4.00 250 - - 250 
45 หนองหว้า ซอย1 4 4.00 1,300 - - 1,300 
46 สายบ้านโกเชียร 4 4.00 - - 800 1,300 
47 สายหน้าโรงเรียนบ้านแชงเปิง-ควนสบาย 5 5.00 24 - 1,276 1,300 
48 สายนพหลวง 5 4.00 700 - 400 1,100 
49 สายซอยหมูดุด 5 4.00 200 - 400 600 
50 สายโรงเรียนบ้านแชงเปิง-หน้าถ้ำ 5 6.00 100 3,900 - 4,000 
51 สายห้วยพานยาง  5-8 5.00 1,050 - 200 1,250 
52 สายซอยบ้านลุงไหว 5 4.00 800 - - 800 
53 สายเหมือง เอส เค  5 6.00 1,990 150 160 2,300 
54 สายซอยบ้านลุงจุก 5 4.00 800 - 200 1,000 
55 สายซอยในบ้าน 5 4.00 170 - 1,100 1,270 
56 สายบ้านลุงวรรณ 5 3.50 350 - - 350 
57 สายสมใจนึก 5 4.00 200 - - 200 
58 สายบ้านตีน 5 3.50 100 - - 100 
59 สายคลองท่อมใต้-บ้านควนท้ายล่อ 2,4,5,8 8.00 - 6,000 - 6,000 
60 สายท่าขุนศรี(บุญส่ง) 6 5.00 500 - 200 700 
61 สายท่าจีน 6 4.00 500 - - 500 
62 สายท่าม่วง 6 4.00 - - 800 800 
63 สายสุขภาพดี 6 4.00 - - 420 420 
64 สายซอยบ้านนายเคียง 6 4.00 400 - - 400 
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ลำดับ 
 

ชื่อถนน หมู่ที ่
ขนาด
กว้าง 

ลูกรัง 
(เมตร.) 

ลาดยาง 
(เมตร.) 

คอนกรีต 
(เมตร.) 

ระยะทางรวม 
(เมตร.) 

65 สายวังหินตัดใหม่ 6 5.00 1,500 - 600 2,100 
66 สายริมชล(ชาญชัยพัฒนา2) 6 4.00 200 - 200 400 
67 สายซอยของมัสยิด 6 4.00 - - 420 420 
68 สายซอยบ้านนายท้อ 6 4.00 - - 240 240 
69 สายปอเนาะ 6 3.00 130 - - 130 
70 สายคลองเสม็ด 6 4.00 500 - - 500 
71 สายประสานมิตร (ซอย1) 6 3.50 520 - - 520 
72 สายประสานมิตร 6 4.00 - - 530 530 
73 สายบากันดี  6 5.00 - 2,200 - 2,200 
74 สายบากันดี ซอย 1 6 4.00 500 - - 500 
75 สายร่วมดันพัฒนา 6 4.00 - - 640 640 
76 สายทุ่งทรายแดง 7 6.00 - 1,000 300 1,300 
77 สายทุ่งใต้ 7 4.00 1,500 - 400 1,900 
78 สายคลองกะเป้ 7 4.00 - - 2,050 2,050 
79 สายศาลเทวดา 7 4.00 39 - 661 700 
80 สายบ้านร่วมใจอุทิศ 7 4.00 120 - 200 320 
81 สายบ้านเจ้าทรง  7 4.00 - - 80 80 
82 คลองท่อมใต้-บ้านท่าหิน 7 8.00 - 1,700 - 1,700 
83 สายซอยพัฒนา 1  (ลุงเช้ือ) 8 4.00 - - 600 600 
84 สายซอยพัฒนา 2 (ผู้ช่วยทัศน์) 8 4.00 200 - - 200 
85 สายหนองคล้า 8 5.00 - - 2,200 2,200 
86 สายซอยพัฒนา 3 8 3.50 1,100 - - 1,100 
87 สายซอยพัฒนา 4 8 3.50 130 - - 130 
88 สายซอยพัฒนา 5 8 4.00 500 - - 500 
89 สายซอยพัฒนา 6 8 4.00 800 - - 800 
90 สายสำนักสงฆ์ 8 6.00 - 400 600 1,000 
91 สายสองร้อยไร่(สายหลัก) 9 5.00 - 2,740 160 2,900 
92 สายซอยข้างโรงเรียนการอาชีพ 9 4.00 300 - - 300 
93 สายซอยบ้านบังมล 9 4.00 - - 200 200 
94 สายซอยบ้านอาจารย์อาวุธ 9 4.00 300 - - 300 
95 สายซอยบ้านยายคลาด 9 4.00 60 - 170 230 
96 สายซอยแยกจากสองร้อยไร่ ซอยท่ี 1 9 5.00 1,200 - 320 1,550 
97 สายซอยแยกจากสองร้อยไร่ ซอยท่ี 2 9 4.00 120 - - 120 
98 สายซอยแยกจากสองร้อยไร่ ซอยท่ี 3 9 4.00 120 - - 120 
99 สายซอยแยกจากสองร้อยไร่ ซอยท่ี 4 9 4.00 100 - - 100 

100 สายซอยแยกจากสองร้อยไร่ ซอยท่ี 5 9 4.00 250 - - 250 
101 สายบ้านป้าเขียว 9 4.00 500 - - 500 
102 สายบ้านนายปิด 9 4.00 500 - - 500 
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 5.2 การไฟฟ้า 
  ตำบลคลองท่อมใต้ได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองท่อม แต่ยังไม่
ครอบคลุมทั่วถึงทั้งตำบลเนื่องจากบางหมู่บ้านติดที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

 5.3 การประปา 
  ระบบประปามีทั้งหมด 24 แห่ง ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ     
  จุดที่ 1 ซอยทุ่งต้นเสม็ด                                   
  จุดที่ 2 ซอยบ้านบังหยา 
  จุดที่ 3 ซอยนาศรีพุฒ 
  จุดที่ 4 หลังโรงเรียนบ้านเหนือ 
 หมู่ที่ 2 บ้านคลองท่อมใต้ 
  จุดที่ 1 ตรงข้ามวีพี 
  จุดที่ 2 บ้านคลองท่อมใต้ (พ่ีนก) 
 หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน      
  จุดที่ 1 ซอยบ้านนายแบน      
  จุดที่ 2 ซอยบ้านบังเส็ม      
  จุดที่ 3 ซอยศาลาเอนกประสงค์หน้า ร.ร.ไทยรัฐ   
  จุดที่ 4 ซอยทางเข้ากุโบร์  

หมู่ที่ 4 บ้านนาใน 
จุดที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์ 
จุดที่ 2 ซอยหนองหว้าบ่อบาดาล 
จุดที่ 3 ซอยหนองหว้าประปาผิวดิน 

 หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง      
  จุดที่ 1 ซอยบ้านหัวนอน      
  จุดที่ 2 ซอยหน้าถ้ำ      
 หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน       
  จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายเพี้ยน       
  จุดที่ 2 บริเวณสามแยกท่าม่วง       
  จุดที่ 3 บริเวณบ้านบังเอ็ม 

จุดที่ 4 ซอยบากัน 
จุดที่ 5 ซอยวังหินตัดใหม่ 

 หมู่ที่ 7 บ้านหน้าถ้ำ      
  จุดที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์ แบบกรมทรัพยากรน้ำ  
  จุดที่ 2 บ่อบาดาล (ศาลาเอนกประสงค์) 
 
  



๑๒ 

 

 หมู่ที่ 8 บ้านในควน         
จุดที่ 1 ซอยสำนักสงฆ์ 
จุดที่ 2 ศาลาเอนกประสงค์ 

 หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 
  จุดที่ 1 บริเวณสระน้ำกำนันลาส  

ตำบลคลองท่อมใต ้ มีที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
 ตำบลคลองท่อมใต้ มีพ้ืนที่ทั้งหมด  66,812.50 ไร่  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพ่ือการเกษตรและแหล่งน้ำ 

6.2 การประมง 
 ตำบลคลองท่อมใต้ มีการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน เช่น การเลี้ยงปลาดุกในครัวเรือน ปลานิล ปลา
ทับทิม และปลาอ่ืนๆ เลี้ยงหอย ปลา ในกระชังแถวชายฝั่งหมู่ 3 หมู่ 6 
 6.3 การปศุสัตว์ 
 ในตำบลคลองท่อมใต้ มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์น้อย ส่วนมากจะเลี้ยงรายย่อย สัตว์ที่
เลี้ยง ไดแ้ก่ สุกร ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง เลี้ยงแพะ เลี้ยววัว ปลาในบ่อปลา และกระชัง 
 6.4 การบริการ 

 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ 

 -บริษัทจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าและอีซูซุ     จำนวน       2   แห่ง 
 -  ปั๊มน้ำมัน     จำนวน     3 แห่ง 
 -  ร้านค้า     จำนวน     70   แห่ง 
 -  บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน     30   แห่ง 
 -  ห้องเช่า     จำนวน     70  แห่ง 
 -  โรงผลิตน้ำดื่ม     จำนวน     1  แห่ง 
 -  จุดรับซื้อน้ำยางสด    จำนวน     12  แห่ง 
 -  ฟาร์มเลี้ยงไก่     จำนวน      2   แห่ง 
 -  ลานเทปาล์มน้ำมัน    จำนวน      8    แห่ง 
           - บริการล้าง อัด ฉีดหรือคาร์แคร์             จำนวน      11   แห่ง 
           - บริการที่พัก  รีสอร์ท ขนาดเล็ก          จำนวน      15   แห่ง 
 - ร้านเสริมสวย     จำนวน      45   แห่ง 
 6.5 การท่องเที่ยว 
  ตำบลคลองท่อมใต้ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญโดดเด่น แต่กำลังผลักดันให้เหมืองเอสเค เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวกำลังพัฒนาเป็นที่เชคอินท์แห่งใหม่  คลองท่อมใต้เป็นจุด
ศูนย์กลางหรือทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น สระมรกต น้ำตกร้อน น้ำพุร้อนเค็ม พิพิธภัณฑ์ลูกปัด
โบราณคลองท่อม 
 
 
 



๑๓ 

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     7.1 การนับถือศาสนา 
           ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลคลองท่อมใต้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 70 และนับถือศาสนาอิสลาม 
ร้อยละ 25 และศาสนาอ่ืน ๆ เช่น ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 5  วัด/สำนักสงฆ์ มีความสำคัญต่อวิถีการดำเนินชีวิตของ
ชุมชน เป็นสถานที่รวมจิตใจของประชาชนในหมู่บ้านเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม งานประเพณี งานศพ งานบวช 
 

      สำนักสงฆ ์ จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย 
 - สำนักสงฆ์บ้านในควน  หมู่ที่ 8 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

 

      มัสยิด  จำนวน 2  แห่ง  ประกอบด้วย 
 - มัสยิดบ้านคลองขนาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
 - มัสยิดบ้านวังหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

 

      7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
 

 ประเพณีถวายเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชน
ตำบลคลองท่อมใต้จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ไปถวายเทียนพรรษาวัดและสำนักสงฆ์ในเขตตำบลคลองท่อมใต้  
และนำเทียนพรรษาไปถวาย เพ่ือให้พระสงฆ์ใช้ตลอดช่วงเข้าพรรษา 
 ประเพณีวันสารทเดือนสิบ เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่
ล่วงลับที่ได้รับการปล่อยตัวในทุกวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย์โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วน
บุญจากลูกหลานญาติพ่ีน้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ ช่วงระยะเวลา
ในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบจะมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ำถึงแรม 15 ค่ำเดือนสิบของทุกปีสว่น
ใหญ่แล้วจะตรงกับเดือนกันยายน  

 ประเพณีวันสงกรานต์ มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ และทำบุญร่วมกันเป็นประจำปีทุกปี เพื่อรด
นำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุหรือจากผู้ใหญ่ อันสืบเนื่องมาจากประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยที่แสดงถึง
ความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและผู้ที่มีพระคุณเพ่ือแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอ
พรเพื่อเป็นสิริมงคล 

  ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณ ได้ถือ
ปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เช่น เพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์
ต่างๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำคว ามเสียหาย    
แก่แม่น้ำ ซึ่งประเพณีลอยกระทงของไทยตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี 

   ประเพณีทอดกฐิน ประชาชนได้ร่วมกันทอดกฐินประจำทุกปี หลังจากท่ีผ่านพ้นช่วงวันออกพรรษา ได้มี 
พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมกันทำบุญ บริจาคทรัพย์ เพ่ือจัดสร้างสิ่งของที่ยังขาดแคลนให้แก่ทางวัด  โดยมีพ่ีน้อง
ชาวพุทธในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงโดยการจัดพานพุ่มกฐินมาถวายวัด ร่วมทำบุญให้แก่ทางวัด นอกจากนี้ ยังมีพ่ีน้อง
ชาวพุทธอีกจำนวนมาก ที่นำข้าวปลาอาหาร ขนมหวานคาว น้ำดื่ม มาตั้งโต๊ะประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่
เดินทางมาร่วมทำบุญให้ได้รับประทานอาหารกันฟรีตลอดงาน 
          7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
         มโนราห์ การแสดงมโนราห์ หมู่ 7 เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่ง บทร้องเป็นกลอนสด ผู้ขับร้อง
ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบสรรหาคำให้สัมผัสกันทั้งบทร้อง ท่ารำ เป็นกิจกรรมความบันเทิงทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ 
การจัดแสดงมโนราห์จะจัดให้มีในงานเทศกาลงานแก้บนรำโรงครู (ไหว้ครู) เป็นต้น 
 
 
 



๑๔ 

 

          กลองยาว  กลองยาวเป็นกลองหน้าเดียว รูปร่างทรงยาว ด้านล่างกลึงเป็นรูปคล้ายปากแตร ส่วนบนป่อง
เล็กน้อยปิดด้วยหนังวัว ขึงด้วยเชือกให้ตึง กลองยาวมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้เล่น ตกแต่งด้วย
ผ้าสีสวยงาม มีสายสะพายคล้องบ่าเพื่อสะดวกในการเดินตีผู้เล่นกลองยาวจะใช้มือตีทั้งสองมือ ซึ่งต้องใช้ทักษะ
และความชำนาญในการตี ในระหว่างขึ้นเพลง นักรำจะทำการร่ายรำไปตามเพลงแต่ละชนิดเวลาจบหัวหน้าที่อยู่ใน
หมู่กลองเร่งเตือนว่าจะลงกลองเพื่อจบหรือหยุดเล่น  การเล่นกลองยาวเป็นการเล่นที่แสดงความพร้อมเพรียง
สามัคคีในหมู่คณะ เนื่องจากเป็นการเล่นเป็นกลุ่มต้องการเสียง หรือจังหวะที่พร้อมกัน ให้ความสนุกสนานรื่นเริงทั้ง
ผู้เล่นและผู้ชม  
 

ภาษีถิ่น 
 

ภาษาถิ่นใต้และภาษากลางในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีปราชญ์ชาวบ้าน เช่น นางประไพ บุตรแดง เป็น
หมอตำแย นางจุย  แซ่หลี เป็นหมดนวดแผนโบราณ รักษาปวดเมื่อย เอ็น ข้อ กระดูก   นายคล่อง  บุตรครุธ  หมอ
รักษาตาลทรางในปาก   นางระเบียบ  สมเกื้อ หมอนวดแผนโบราณ และนายโหรบ  ลูกเล็ก หมอรักษากระดูก 
และริดสีดวงทวารหนัก 
 

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ตำบลคลองท่อมใต้ มีผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน เช่นกระเป๋า หมวก หมอน และผลิตภัณฑ์ลูกปัดโบราณ 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ำ 
  สระเก็บน้ำ จำนวน  4 แห่ง 
  อ่างเก็บน้ำ จำนวน  1 แห่ง (อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว) 
  คลอง  จำนวน  6 แห่ง 
 8.2 ป่าไม้ 

ตำบลคลองท่อมใต้ มีป่าไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ จะเป็นพื้นที่เกษตร และจะมีพื้นที่ติดกับ
ทะเลซึ่งจะมีต้นโกงกางขึ้นบริเวณชายฝั่ง 

 8.3 ภูเขา 
  ตำบลคลองท่อมใต้ไม่มีภูเขา 
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ตำบลคลองท่อมใต้ มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างไม่สมบูรณ์ มีทั้งป่าชายเลนและป่าโปร่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)  

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวโดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติและต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560 โดยกำหนดให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในการติดตามการตรวจ และการประมินผลรวมทั้ง  กำหนด
มาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



๑๖ 

 

วิสัยทัศน์  เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง  การพัฒนา

ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้ 

 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช  อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 
(1) ความสุขของประชากรไทย 
(2) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ 
(3) ความพร้องของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคงและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
(4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
(5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการ

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต  และ

จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  ในด้านอื่น ๆ 
นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ  เศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่  



๑๗ 

 

(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื ้นฐานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  

(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ  อนาคต บนพ้ืนฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้
และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 
(1) รายได้ประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 
(2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
(3) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
(4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย การพัฒนาที่

สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย  มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ตัวช้ีวัดประกอบด้วย 
(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

 
๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้

ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน  ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำ  เพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

ตัวช้ีวัดประกอบด้วย 
(1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
(2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
(3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและ 

               เทคโนโลยี 
(4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

 
 
 
 



๑๘ 

 

๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือนนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พ้ืนทีเ่ป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรง
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น การดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง  
 ตัวช้ีวัดประกอบด้วย 
 (1) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
 (3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (4) ปริมาณก๊าชเรือนกระจกมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท  หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และ
สร้าง จิตนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการ ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ  
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ำ
และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการ
อำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 ตัวช้ีวัดประกอบด้วย 
 (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
 (2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
 (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 (4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของ

การปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้
น้อมนำหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 – 11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกันและ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ในการจัดทำ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทำ
บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ 
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ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่
การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้งแผนงาน/
โครงการสำคัญ ที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปี แรก ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือเตรียม
ความพร้อม สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังได้กำหนดแนวคิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทย 
 เป้าหมายระยะยาว 
 มีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้คือ การกำหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ 
(National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศและการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
๑. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

๒. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง  ทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้ 

๓. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ  ฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐาน
รากและสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ  

๔. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

๕. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน เชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา  

๖. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื ่อรองรับ  การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

๗. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทและ สร้างสรรค์ในด้าน
การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
         การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ     
ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมดในขณะที่จำนวน
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
วัตถุประสงค ์ 

๑. เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
๒. เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
๓. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๔. เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 



๒๐ 

 

เป้าหมายการพัฒนา 
๑. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน  
๒. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
๓. คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
๕. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ ้น  โดยเฉพาะสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน  และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมี
ระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

(2) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริม
เด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาด
เล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง  
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  

(5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ 

 
 
  
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมาย

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ  
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ กำหนดมาตรการดูแล

ครอบครัวที่เปราะบางและส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและ

สร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความ
แตกต่างของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ  
เหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่ม  โอกาส
การเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
 เป้าหมายที่ 1 
 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
 



๒๑ 

 

 ตัวช้ีวัด 
 1.รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด เพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
 2. ค่าสัมประสิทธิ ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41  เมื ่อสิ ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 3. การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดเพ่ิมข้ึน 
 4. สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 
 5. สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุดลดลง 
 เป้าหมายที่ 2  
 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 ตัวช้ีวัด 

1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มี 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่ 
 2. สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 มีจำนวน
เพ่ิมข้ึนและความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่และภูมิภาคลดลง 
 3. สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40) และที่เข้าร่วม
กองทุนการออมแห่งชาติต่อกำลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 
 4. ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพ้ืนที่ลดลง 
 5. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 
 (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถเข้าถึง 

บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน 
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา ต่อระดับสูง  
 

(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั ้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที ่มีคุณภาพให้  
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุ มทุกพื้นที่ ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ  

(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การ
ปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตำบลที่ทำหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ
การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็น  
แม่ข่าย  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก

ซบเซา และข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า  

การพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการ
พัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ  ผลิตของประเทศ
เพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน มากขึ้น ประชาชน 



๒๒ 

 

และผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น  เกษตรกรรมยั่งยืนและให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศการ 
ท่องเที่ยวสามารถ ทำรายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
มากขึ้น ภาค การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวมทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงาน

โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณและด้านการเงิน อาทิ 
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ 

 (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการ
สร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับ 
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อ  ยอด
ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูง วาง 
อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ  
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการ  
ลงทุน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ปัจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและ

การให้บริการ รวมทั้ง การดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดิน
เสื่อมโทรม ความ หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพิ่ม สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  

 ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  การสร้างความ
มั่นคงด้านน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย 

 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 
 (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น

ธรรม  
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน  
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
(4) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ ่มขีด  ความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัย พิบัติ 
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม และ  
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 



๒๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน  
กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ  มั่นคง

และเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม บทบาท
ของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน  จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  

ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศสังคมมีความสมานฉันท์ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัย
คุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆและแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิด ความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) 
การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย 

คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร 

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง อำนาจอธิปไตยและสิทธิ 

อธิปไตยในเขตทะเล และ  
(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่ 

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ  ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการ พัฒนาประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ  ยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความ
ยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย  

การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้น
ในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ  การให้บริการของ
ภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  จัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ  การลดจำนวนการ
ดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด  

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 
(๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท  ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

เพ่ือให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและ

ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ  



๒๔ 

 

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้  ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

(๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม 
และ  

(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์   

ที่ผ่านมาการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่อง
ในการดำเนินการ และ ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที ่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ทำให้มี ข้อจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะต่อไปจึง
มุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทาง
รางและทางน้ำเพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและลดการพ่ึงพา 
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) 

 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง

และขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ  
(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การ พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
(๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 

และโซ่ อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
  (๔) พัฒนา ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิม
ศักยภาพการบริหาร จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ  

(๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหารจัดการ
การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัย

ความได้เปรียบด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการ
สะสมองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูง
ตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน
ประเทศสู่ สังคมนวัตกรรมได ้ 

การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพ่ิม
ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 
 



๒๕ 

 

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ 

ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นำ สู่การพัฒนา
แบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  

(๒) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาท
หลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ  

(๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย 
อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
โดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ 

และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่
สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับ
รายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้ง
ลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการ
ลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย รายได้ที่เป็นธรรม
มากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม  พื้นที่ฐานเศรษฐกิจ
หลักมีระบบการผลิตที ่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และการเพิ่มมูลค่าการ ลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย 
 (๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็น

ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย  

 (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม 
และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

 (๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต  
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกั บศักยภาพของพื้นที่พัฒนา 
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี

และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับ
มิตรประเทศ และเป็นการ ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนดเป็น
แนวทางการดำเนิน นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการ
แสวงหาตลาด ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค  



๒๖ 

 

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง  เศรษฐกิจที่ครอบคลุม
และมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย
เป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วน
ขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน  เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และ
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญท้ังในทุกระดับ 

 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
(๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและ

บริการของไทย  
(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุ

ภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออำนวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

(๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค  

(๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
(๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้ง

ในระดบัอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
(๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
(๗) เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  
(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาต ิในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความ

อยู่ดีมีสุขของประชาชน 
(๙) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ  
(๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 

 

1.3 แผนพัฒนาภาคใต้ 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ 
  ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ สามารถ
สร้างรายได้ให้กับภาคใต้ทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน รวมทั้ งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร ได้แก่
ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สำคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม 
  นอกจากนี้ ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก 
สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพื้นที่ภาคอื่น ๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก  
ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมีชื่อเสียงของแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์ม
น้ำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก” 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 
2) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของภาคและ 

              เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมิตร 
              กับสิ่งแวดล้อม 

4) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยง     
    การค้าโลก  
5) เพื่อพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ สร้างโอกาสในการ    
    สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเพ่ิมขึ้น 
2) ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของภาคเพ่ิมข้ึน 
3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคต่อหัวประชากรเพ่ิมข้ึน 
4) รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก  
แนวทางการพัฒนา  
๑) ยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของภาค เช่น ภูเก็ต 

สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ เป็นต้น เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว  โดยคำนึงถึงความสามารถในการ
รองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบบริการ พื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวก (ระบบขนส่งและระบบสื่อสาร) ที่ทันสมัย เพียงพอโดยคำนึงถึงมาตรฐาน  ความสะอาดและปลอดภัยของ
สถานที่ท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานบริการการท่องเที่ยว ระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ควบคู่กับการส่งเสริมธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ  ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ ธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร การผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และธุรกิจบริการ ด้านการแพทย์ โดยการนำเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบ บริการสุขภาพและระบบสาธารณสุข
ทางไกล เช่น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น รวมทั้ง พัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษา 
และบริการท่องเที่ยว พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริม
การตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับบน (High End) 

 ๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสำราญและการท่องเที่ยว เชิงอาหาร เพ่ือการท่องเที่ยว
ของภาคไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชั้นน้ำระดับโลก โดยการปรับปรุงท่าเรือ ปรับปรุงพิธีตรวจคนเข้าเมืองของผู้ โดยสาร
เรือสำราญ การบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน 
และการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือสำราญ สนับสนุนอุตสาหกรรม บริการต่อเนื่องและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเที่ยวเรือสำราญและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนที่
มีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น สร้างความพร้อม ของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และการตลาด
การท่องเที่ยววัฒนธรรมและอาหาร อาทิ Food Route และการประชุมสัมมนา ด้านอาหาร เป็นต้น  

๓) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่งมวลชน 
(Monorail) เพื ่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที ่ยว โดยเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่ง มวลชน 
(Monorail) ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ ให้ทันสมัย การรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้ พลังงาน
ทดแทน การพัฒนาระบบข้อมูลการแจ้งเตือนแบบ real time อาทิ การจราจร ปริมาณน้ำ การเตือนภัยภัยพิบัติ 
การใช้ระบบการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้เชื ่อมโยงทุกรูปแบบ และ การบูรณาการ
เชื่อมโยง CCTV การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกำจัดขยะและน้ำเสีย รวมทั้งการสร้าง  จิตสำนึกของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในด้านสิ่งแวดล้อม 
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 ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง 
อาทิ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัด  นครศรีธรรมราช และแหล่ง
ท่องเที่ยวชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และมีการเชื่อมโยงโครงข่าย  ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทยกับชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งเชื่อมโยงสู่เขตการพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่ง ทะเลตะวันตก (The Royal Coast 
หรือ Thailand Riviera) โดยการฟ้ืนฟูแหล่งทอ่งเที่ยว พัฒนาและปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานและ
เพียงพอ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน  เพื่ออำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งจุดแวะพักรถที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในการดูแล และป้องกันปัญหาสิ ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที ่ยว สร้าง route 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของภาค  

๕) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการ
ท่องเที่ยวที่สำคัญของภาค อาทิ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา พร้อมทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ขมิ้นชัน  เถาวัลย์เปรียง หัวร้อยรู) และสุขภาพ 
(ระนอง กระบี่ สตูล สุราษฎร์ธานี และพัทลุง) ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมืองเก่า (จังหวัด สงขลา พังงา สตูล นครศรีธรรมราช และระนอง) และ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (อนุรักษ์ รักษาและพัฒนา Satun Geo Park ให้เป็นอุทยานธรณีโลก Global Geo Park
ต่อไป) การท่องเที่ยวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจและบริการ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยการพัฒนา ปรับปรุง บูรณะแหล่งท่องเที่ยว ให้มีเรื่องราวที่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ และระบบ สาธารณูปโภคท่ีมีมาตรฐานเหมาะสมตามชนิดของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้รองรับการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ และระบบขนส่งสาธารณะที่มีความปลอดภัยเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที ่ยว พัฒนา ผู ้ประกอบการในท้องถิ ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ ่นในการเป็นเครือข่าย
อาสาสมัครท่องเที่ยว และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่าน
ระบบ การสื่อสารสาธารณะทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 

 ๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพให้มีมาตรฐาน สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างนวัตกรรมและ  สนับสนุนการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเอง รวมทั้งเป็น
ผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ใช้อัตลักษณ์ความโดดเด่นบนฐานของ   
ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนเป็นจุดขาย ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานของ
ชุมชนสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนและเพื่อเป็นแหล่ง
สร้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน มีการทดสอบ ออกแบบผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์  (เว็บไซด์และแอพลิเคชั่น
ต่างๆ)   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ  
แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา ที่ครบวงจรและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber City) โดยการส่งเสริม
การลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา
ปลายน้ำที่มีมูลค่าสูง เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม 
(แผ่นยางปูพื้น แผ่นปูคอกสัตว์ ยางรองหมอนรางรถไฟ ยางรองคอสะพาน  และผสมยางมะตอยสำหรับราดถนน
ใหม่) และวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน อุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนทางการแพทย์ และสายน้ำเกลือ) 



๒๙ 

 

 ตลอดจนส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางที่มีการออกแบบที่ทันสมัย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรม
ของภาคและเป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบตลาดยางพารา (ตลาดท้องถิ่น ตลาดกลาง
ยางพารา และตลาดซื้อขายล่วงหน้า) ให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
สามารถใช้เป็นตลาดอ้างอิงที่น่าเชื่อถือของผู้ซื้อ-ขาย ยางของประเทศและตลาดโลก  

๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล แบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร 
เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของภาคและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำมันปาล์ม รวมทั้งส่งเสริม  การผลิตและจัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาดต่างประเทศและพัฒนาความร่วมมือในการกำหนด
มาตรฐานกลาง คุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันของอาเซียนและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื ่อนบ้าน 
(มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย) ในฐานะผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกในการกำหนดมาตรฐานราคาน้ำมันปาล์ม
เพื ่อเพิ ่มอำนาจการต่อรองในตลาดโลกและสร้างเสถียรภาพด้านราคารวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพด้านปาล์มน้ำมันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและการพัฒนาสู่โรงงานต้นแบบ 

 ๓) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับยางพาราและปาล์มน้ำมันรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่าย นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเพื ่อวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์  ใหม่ๆ อาทิ เครื ่องสำอางและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น การประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่  เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย
ยางพาราได้มากข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง สถาบันเกษตรกร   
 แนวทางการพัฒนา 
 1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค  เช่น ข้าว  

(ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ) กาแฟ (กาแฟโร
บัสตา) พืชสุมนไพรและปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย  และได้มาตรฐาน
ส่งออก อาทิ เวชสำอาง ยาสมุนไพร เป็นต้น โดยการส่งเสริมความรู ้ด้านกระบวนการผลิตที่  ปลอดภัยและ
สนับสนุน การใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการปลูก การบำรุงรักษา การเก็บ
เกี่ยว และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความหลากหลายของสินค้าและ  บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบ
ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับ  ได้ พัฒนาระบบขนถ่ายสินค้า
และห้องเย็นเพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิต การต่อยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบ เกษตรมาตรฐานต่างๆ อาทิ เกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์  เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น อาทิ 
การท่องเที่ยว การทำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที ่เหมาะสม (Zoning) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสถาบัน
เกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต  การดำเนินการรวบรวมผลผลิต คัดแยก บรรจุ และ
ประกอบธุรกิจออนไลน์ผ่านเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ  และเพิ่มช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche 
Market) 

 ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งและการทำอุตสาหกรรมประมงทะเลที่ได้
มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้มีการเพาะเลี ้ยงที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมการพัฒนากระบวนการผลิตที ่มี
ประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตาม กฎกติกาสากล การส่งเสริมการจัด
ระเบียบเรือประมงเข้าสู่ระบบการควบคุมได้อย่างถูกต้องมีมาตรการควบคุม  และเฝ้าระวังการประมง  ที่มี
ประสิทธิภาพขึ้นไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าประมง รวมทั้ง
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลายในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และ
ชุมพร  

๓) ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความมั่นคง
ทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยสามารถใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต  อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะการทำ
เกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล หรือในพื้นที่ปลูกยางพาราและ



๓๐ 

 

ปาล์มน้ำมันที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี (ไม้ผลและพืชผัก รวมทั้ง  พืชเศรษฐกิจอื่น) ที่คำนึงถึงความ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการสนับสนุนความรู้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุน
การทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน และยกระดับคุณภาพ การผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ การเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการเชื่อมโยง  เครือข่าย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพดินและแหล่งน้ำเพ่ือ
สนับสนุนการท้าการเกษตร  

๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ  (Smart Farmer) 
โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร/สถาบัน  เกษตรกร และพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร เพื ่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื ่องมือ  และอุปกรณ์
การเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่
กับส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดและมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนสนับสนุนการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง พัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
ธุรกิจ Start up และการพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐานสากล สามารถสร้าง 
แบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์และแข่งขันในตลาดโลกได้  

๕) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน โดยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและช่องทาง
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสในการเรียนรู ้นอกระบบและตามอัธยาศัย  ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ  ความต้องการ
แรงงานในภาค เพื่อเสริมสร้างรายได้และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ  ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู ้ได้ทุกที่  ทุกเวลา โดยใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัล  เพื่อการศึกษาในทุก
ระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข 
ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา เขตอุตสาหกรรม และ
การเชื่อมโยงการค้าโลก  

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ แห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่

มีชื่อเสียง โดยพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสายชุมพร–สุราษฎร์ธานี– นครศรีธรรมราช–สงขลา เชื่อมโยง
กับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเส้นทางรถไฟเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามัน
และอ่าวไทย อาทิ สายท่านุ่น–พังงา–พุนพิน–ดอนสัก สายระนอง–ชุมพร และพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงพื้นที่
ตอนเหนือ-ใต้ของฝั่งอันดามัน และสายระนอง–พังงา–กระบี่–ตรัง ควบคู่กับการพัฒนาเมืองภูเก็ต เมืองหาดใหญ่ 
ให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค และเตรียมความพร้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
รวมทั้งเมืองชุมพร ระนอง เป็นเมืองในพื้นที่พิเศษที่มีการพัฒนาให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวโดยการจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อสุขภาวะของประชาชนการเตรียมโครงสร้างพื ้นฐาน (ด้านคมนาคมขนส่ง การสื ่อสาร และพลังงานที่ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบดิจิทัล) รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมือง พัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่มีการออกแบบสำหรับคนทุกกลุ่ม รวมทั้งพัฒนาพื้นที่บริเวณเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้มี ความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 



๓๑ 

 

 ๒) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสำราญในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นท่าเรือหลัก (Homeport) ของโลก รวมทั้ง
พัฒนาท่าเรือแวะพัก (Port of Call) และท่าเรือมารีน่าให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีมีมาตรฐาน ความสะอาดและ
ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพของภาค (กระบี่ พังงา และสมุย)  

๓) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา 
โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ อาทิ รถไฟฟ้าหาดใหญ่ -ปาดังเบซาร์ รถไฟทางคู่ ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-
หาดใหญ่–สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ่-ด่านพรมแดนสะเดา พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า
ทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งระบบราง รวมทั้งพัฒนาเมืองรอบสถานี ขนส่งระบบรางในเมืองทุ่งสง
และเมืองสะเดา (ปาดังเบซาร์) ตลอดจนพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 เพื่อรองรับ การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกับ
ท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลักทั้งภายในและต่างประเทศ  

๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก โดยการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือที่มี
อยู่ในปัจจุบันทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ  รวมทั้ง พัฒนาและ
ปรับปรุงสนามบินนานาชาติและสนามบินภายในประเทศให้สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า 
พัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลา 2 –หาดใหญ่–ปาดังเบซาร์–บัตเตอร์เวอร์ธ  รวมทั้งพัฒนาโครงข่าย
ถนนสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร และการพัฒนาโครงข่ายถนนสายรองให้เชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพื่อสนับสนุน
การขนส่งและกระจายสินค้าจากพื้นที่ตอนในสู่พื้นที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์รูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบและการค้าการ
ลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่าน
ชายแดนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ และ 
อำนวยความสะดวกในการข้ามแดนทั้งของประชาชน สินค้า และ ยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา  
๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ 

ประมง และชายฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู  ทรัพยากรโดยอาศัยความ
ร่วมมือของชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ป่าชายเลน การปลูกไม้เศรษฐกิ จ การรักษาระบบนิเวศทางทะเล 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสัตว์น้ำบริเวณป่าชายเลนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสม
กับแต่ละสภาพพื้นที่ และการจัดระเบียบและกำหนดกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการเกษตรที่
เหมาะสม และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื ่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ๒) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดทำระบบการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำที่ทันสมัย จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมทั้งจัดหาน้ำ  เพื่อชุมชนชนบทและน้ำเพื่อการ
บริโภคอุปโภคและการเกษตรที่เพียงพอ ตลอดจนการพัฒนาระบบสำรองและกักเก็บน้ำ และระบบส่งน้ำดิบ โดย
การพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ ระบบจำหน่ายน้ำและการเพิ ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำให้เพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพ่ิมขึ้นในเขตเมือง เพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชย์และบริการและลดผลกระทบ
จากปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง  

๓) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
โดยส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล (จากวัสดุ  เหลือใช้ทางการเกษตร) และ
ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในสาขาพลังงาน โดยใช้รูปแบบการร่วมลงทุน  ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Public Private Partnership: PPP) รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและ



๓๒ 

 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการ การให้  ความรู้กับประชาชนในการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

๔) บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบโดยการลงทุน ในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
จัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม การให้ความรู้การ
จัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกวัยทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา รณรงค์การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณการเกิดของเสีย ส่งเสริมและเข้มงวดการ
ดำเนินมาตรการ 3 R (Reduce Reuse Recycle) ทั้งในระดับท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ปลายทางอย่างเหมาะสม เช่น การใช้ระบบฝังกลบที่ถูกหลัก วิชาการ การแปลงขยะเป็นพลังงาน 
เป็นต้น สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหา  สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนท้องถิ่นและ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการจูงใจ ทั้งมาตรการทางภาษี และมาตรการสนับสนุนงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐาน

การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีในปัจจุบันและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทย ฝั่งอันดามัน-ประเทศแถบ
เอเชียใต้ ให้สามารถเดินทางและขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางประตูเศรษฐกิจ  ด้านตะวันตกของประเทศไทยได้อย่าง
ต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ ส่งเสริมระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้ได้ มาตรฐานสากล 

 2) พัฒนาประตูส ู ่การท่องเที ่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route) โดย
พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร-ระนอง เมียนมา ควบคู่กับ
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ทั้งสองฝั่งทะเล รวมทั้งการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพรกับ Royal 
Coast และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่แหล่งน้ำแร่และเกาะต่าง ๆ ของจังหวัดระนองและประเทศเมียนมา  

3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & Processed 
Agricultural Products) โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ส่งเสริม การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าทางการเกษตร โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดจากการผลิตน้ำมันปาล์ม ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร 

 4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green Culture 
& Livable Cities) ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยเน้น กรอบการเป็นเมืองที่
มีความน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และ  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล ป่าไม้ และป่าชายเลน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั ่งยืน อนุรักษ์และส่งเสริม  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนา  แหล่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยว
วิถีชุมชน  
    1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ.2561-2565) 

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 6 จังหวัด ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้านมหาสมุทร 

อินเดีย คือ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับ
นานาชาติ มีจุดขายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ เช่น ดำน้ำ ปีนผา อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีมนต์เสน่ห์ของความเป็น“Andaman 
Cluster” โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางที่เปรียบเสมือน “ไข่มุกอันดามัน” และมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติ เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะตะรุเตา เป็นต้น อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืนๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งนิเวศป่าชายเลน และ 



๓๓ 

 

นิเวศน์ธรรมชาติ ป่าเขา ในจังหวัดพังงา-กระบี่-ตรัง-สตูล และแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติในจังหวัดระนองที่เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา มีบริการพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนำของ
โลก (World Class) ที่สำคัญ คือท่าอากาศยานนานาชาติ 2 แห่ง ที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ และท่าอากาศยานใน
ประเทศอีก 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง มีท่าเทียบเรือระหว่างประเทศและท่าจอด      
เรือยอร์ชที่มีความสะดวกและทันสมัยที่จังหวัดภูเก็ตและสตูล และมีสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ 

การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ. 2561-2565) มีเป้าหมายสำคัญที่จะนำ  
ทิศทางการพัฒนาไปสู่ ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา ทั้งในด้านการยกระดับขีด 
ความสามารถและการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงรุก การกระจายรายได้และสร้างความสมดุลของการพัฒนา
ให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ศักยภาพของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั ่งอันดามัน นอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล หมู ่เกาะ 
ประวัติศาสตร์ ประเพณีท้องถิ่น มีชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ซึ่งมีความเหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
แล้ว ยังเป็นพื ้นที ่ที ่ม ีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการทำการเกษตร และเป็นแหล่งผลิตอาหารรองรับ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราและปาล์มน้ำมันที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้การพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูป การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเกษตรและการนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
และเป็นกลไกที่สามารถรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่อิงอยู่กับทิศทางที่ผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างสูง
ได้ในเวลาเดียวกัน 

การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 
และความต้องการของประชาสังคม ท้องถิ่น และชุมชนเข้าอย่างเป็นเอกภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดในพื้นที่โดยมุ่ง
เป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บนฐานการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน
ควบคู่กับสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชน 

อย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานโดยยึดหลัก “สะดวก สะอาด ปลอดภัย”มุ่ง

สู่อันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) และส่งเสริมด้าน 
การตลาดประชาสัมพันธ์ พื้นที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพ่ือยกระดับ 
รายได้จากการท่องเที่ยว 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนำ
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้สูงขึ้นนำไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความ
เป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน 

 
 

 



๓๔ 

 

เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
1. มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงทั้งด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตร เพื่อสร้างรายได้

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงในคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
4. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพ่ือคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
5. มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงความเป็นอัตลักษณ์แห่งอันดามัน 
6. มุ่งสู่ความเป็นอันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1) เป็นฐานการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเลชั้นนำระดับโลก 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีสถานที่ท่องเที่ยวและมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม 

เป็นเอกลักษณ์ของอันดามัน โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล ชายหาด หมู่เกาะ เช่น เกาะภูเก็ต เกาะลันตาเกาะพีพี 
เกาะลิบง และเกาะหลีเป๊ะ จึงต้องรักษาความมีชื่อเสียงและเพิ่มมนต์เสน่ห์ด้วยการเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ ยว
รูปแบบใหม่ๆ เช่น MICE และ Marina ที่ภูเก็ต โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันดามันและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริม
บทบาทสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ประกอบกับให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการ
ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (HealthTourism) 
การท่องเที ่ยวเช ิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที ่ยวเชิงว ัฒนธรรม (Spiritual Tourism) การ
ท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว
เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง
ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ ซึ่ง
ประเทศไทยมีความพร้อมของทรัพยากรพ้ืนฐานสำหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 

2) เป็นฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันครบวงจร 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีผลผลิตยางพาราและผลผลิตปาล์มน้ำมันในสัดส่วนที่สูงจึงควรพัฒนา

แบบครบวงจรเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศ 
 

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
1. การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก 
2. การเพ่ิมมูลค่าภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
3. การบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภูมิสังคม ประวัติศาสตร์ ประเพณี

วัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้ 

               เพียงพอและเหมาะสม 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคม รวมทั้งโครงข่ายด้านการสื่อสารให้เพียงพอและ 
   ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับภูมิสังคมอัตลักษณ์อันดามัน 
    ให้คงความสวยงาม สะอาด และความต้องการของท้องถิ่น 
 
 



๓๕ 

 

 
3. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบการด้านอาหารพ้ืนเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาล  
   (อาหารมุสลิมเฟรน์ลี่) เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามันเพ่ือสร้างจุดขาย 
   ทางการตลาดสู่การท่องเที่ยวนานาชาติ 
5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกในพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อ 
   ความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
6. เชื่อมโยงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองกับแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ 
   เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของพ้ืนที่ การค้าการลงทุนและส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศ 
   เพ่ือนบ้าน 

 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ 
               มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรองรับภัย 
พิบัติและสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. สร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาว 
              ไทยและชาวต่างประเทศ 

3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
   รองรับต่อการขยายเมืองและทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารพ้ืนเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาลให้ถูก 
   ตามหลักสุขอนามัยและโภชนาการเพ่ือรองรับการเป็นครัวของโลก 
5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ  
   และส่งเสริมการยกระดับพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยต่อความ 
   มั่นคงในทุกรูปแบบ 
6. สร้างมาตรการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามความสามารถในการรองรับ  
   (Carrying Capacity) 

กลยุทธ์ 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืนโดย 
               กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 

1. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือสร้างความสมดุลย์ของ 
    ระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธุ์ อนุบาล และขยายพันธุ์สัตว์ทะเล 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ (น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคน้ำทิ้ง น้ำเสีย  
   และภัยธรรมชาติ) 
4. บริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
5. พัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่นและการ 
   พัฒนาที่สมดุลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ์ 1.4 บริหารจัดการข้อมูล การตลาดและประชาสัมพันธ์ 
1. เชื่อมโยงเครือข่ายทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. พัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศในรูปแบบบ้านพี่เมืองน้องหรือแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม 
    และเป็นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเที่ยวในทุกสาขาให้มีศักยภาพต่อการแข่งขันในระดับสากล 
 



๓๖ 

 

4. ส่งเสริม พัฒนา ระบบประชาสัมพันธ์ภาครัฐและสร้างภาคีเครือข่ายเอกชน เพ่ือสร้างกลไก 
   การตลาด และเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลาดการท่องเที่ยว 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลสนับสนุนการท่องเที่ยว 
6. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับกลุ่มจังหวัดเพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพของนักท่องเที่ยวและ 
   ประชาชน 

กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวสีเขียว) 
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการ สร้างความสมดุล การขยายตัวและการเติบโตของนักท่องเที่ยวและ 
   การรองรับของแหล่งท่องเที่ยว 
2. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่มี 
                               ศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพื่อเพิ่มผลผลิตและลด 
               ต้นทุนการผลิต และสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร 

1. พัฒนาและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์และลดต้นทุนจากปัจจัยการผลิต 
ต่าง ๆ ด้วย Smart Farming 

2. ส่งเสริมการนำผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และ 
   พัฒนากระบวนการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
   มากยิ่งขึ้น 
3. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เพื่อสร้าง 
    ความเข้มแข็งของสถาบันการเกษตรกร และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่ 
    เกษตรกร 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตผลในพ้ืนที่ โดยการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ 
    มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือนำวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต/แปรรูป มา 
    ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้ 
3. พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์น้ำมูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด 
1. พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านการตลาดทางการเกษตร 
2. พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายและสถาบันเกษตรกรในกลุ่ม 
   จังหวัด 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจและช่วยเหลือ 
   สมาชิกในด้านการผลิตและการตลาด 
4. ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กลางหรือ Digital Platform เพ่ือการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัด 
   ภาคใต้ฝั่งอันดามันเพ่ือเชื่อมโยงและกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมศักยภาพ การรวมกลุ่มและเครือข่ายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ 
               ของเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือรูปแบบบริษัทประชา 
   รัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มทุน 
2. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 



๓๗ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

1. พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในระดับชุมชนและหมู่บ้านเพ่ือร่วมกันสนับสนุน 
   อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดก 
   ทางวัฒนธรรม 
2. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ  
   ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และให้ความร่วมมือในการป้องกันและ 
   บรรเทาสาธารณภัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ วิชาชีพให้กับบุคลากรภายนอก 
   สถานศึกษาและผู้ที่ขาดโอกาส ให้มีศักยภาพในการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาบุคลากรของชุมชนให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้ 
   สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
    การบริหารจัดการ และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล 
4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน ให้มีความสามารถในการ 
   บริการจัดการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 
1. พัฒนาและยกระดับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. สร้างเสริมจิตสำนึกประชาชนและพลเมืองในพ้ืนที่ในการเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองที่ดี 
3. พัฒนาและยกระดับชุมชนในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาระบบส่ือสาร และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
1. ส่งเสริมการสร้างสื่อ และการประชาสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบดิจิทัล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูล และสารสนเทศ ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวทรัพยากรมนุษย์  
    และสิ่งแวดล้อม 
4. สร้างต้นแบบ (Best Practice) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 3.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี 
1. วางรากฐานด้าน Digital Literacy ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปเพ่ือให้เกิดทักษะความเข้าใจ 
    และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
2. พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้เพียงพอกับความต้องการ 
 

1.5 แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561-2565 
วิสัยทัศน์  “เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ เป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง” 
 วัตถุประสงค์ 
 1) พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติ เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรม วิถึ
ชุมชนและอัตลักษณ์ 
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 2) เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจทั้งภาคการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรมของจังหวัดให้มีคุณภาพ
แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบ
อาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง ดำรงความหาลากหลายทางชีวภาพ
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด 

1) อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
2) ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกินร้อยละ 4.7  
3) อัตราการว่างงาน ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 

ประเด็นการพัฒนา   
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 

 เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ  
วัตถุประสงค์  
  (1) พัฒนาจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพในระดับ 
นานาชาติ  
  (2) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพ่ิมขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจ มีการจ้างงาน สร้างรายได้และกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี  

(3) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวที่ได้คุณภาพ 
 มาตรฐานสากล และเพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้  

(4) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และ 
ภาพลักษณ์ที่ดี  

(5) สร้างความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดสู่ภูมิภาคและนานาชาติ  
(6) พัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยั่งยืน สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัด  
(1) อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๘ จากปีที่ผ่านมา  
(2) จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่น้อย 

กว่า ๕ แห่งต่อปี  
(3) อัตราการลดลงของจำนวนคดีอาญาและอุบัติภัยที่เกิดกับนักท่องเที่ยว ลดลงไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 

๑๐ ต่อปี  
(4) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวไม่ 

น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ จากปีที่ผ่านมา  
(5) จำนวนกิจกรรมหรือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและต่างประเทศ  

ไม่ต่ำกว่า ๒ กิจกรรมหรือครั้งต่อปี  
(6) ร้อยละของจำนวนพ้ืนที่ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพน้ำทะเลจากการ 

ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดี ไม่ต่ำร้อยละ ๗๐ ของจำนวนตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด  
(7) จำนวนสถานประกอบการที่พักที่เข้าสู่เกณฑ์โรงแรมสีเขียวไม่ต่ำกว่า ๕ แห่งต่อปี  

แนวทางการพัฒนา  
1. ฟื้นฟู ปรับปรุง จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว และสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากร 

 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ ได้ 

มาตรฐาน  
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3. สร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนในความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และพัฒนาบุคลากรทางการ 
ท่องเที่ยวให้มีการบริการที่เป็นเลิศ  

4. พัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลาย  
5. พัฒนาระบบสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว และการจัดการภัยพิบัติ ให้ได้มาตรฐาน  

     6.สร้างภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวให้เป็นที่รู้จัก ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุกและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคและนานาชาติ  

     7. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าและบริการท่องเที่ยว ให้ได้คุณภาพและมีอัตลักษณ์ 
เชิงพ้ืนที่  

8. ควบคุมและจัดระเบียบผังเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย มีระเบียบ สวยงาม โดยคำนึงถึงการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒: ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้า 
เกษตรอย่าง ครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก  
วัตถุประสงค์  

(1) พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ  
(2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพ่ิมจากการแปรรูป 

 นวัตกรรม และองค์ความรู้  
(3) พัฒนาภาคเกษตรกรรมมีความหลากหลาย มีเสถียรภาพทางการเกษตร มีความม่ันคงด้าน 

อาหาร  
(4) ส่งเสริมการมูลค่าการผลิตด้านการเกษตรขยายตัว เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้  
(5) พัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสะอาด และมีการใช้พลังงานทดแทน  

ตัวช้ีวัด  
(1) เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มดิบที่สกัดได้โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 18  
(2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการผลิตของสินค้าเกษตรที่แปรรูปโดยใช้นวัตกรรม เพ่ิมขึ้น  

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา  
(3) อัตราการขยายตัวของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีอาชีพและรายได้ 

เสริมด้านเกษตร เพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา  
     (4) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 จากปีที่ 

ผ่านมา  
    (5) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร ขยายตัวไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา  
         (6) จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพาราเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสะอาด  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและยางพาราทั้งหมด  
         (7) อัตราการขยายตัวของปริมาณการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา  
แนวทางการพัฒนา  

(1) เพ่ิมผลิตภาพและพัฒนาคุณภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน และยางพารา  
(2) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
(3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 

ให้มีคุณภาพ และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่  
(4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม  
(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและระบบชลประทานที่ครอบคลุมทั่วถึง  
(6) ขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้เสริม และความ 

มั่นคงด้านอาหาร  
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(7) ส่งเสริมการทำเกษตรชีวภาพ เกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(8) ส่งเสริมการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร และท่าเทียบเรือประมง (สะพานปลา) ที่มี 

คุณภาพและได้มาตรฐาน  
(9) ส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และพัฒนาคุณภาพสินค้าและ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(10) พัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบท 
การเปลี่ยนแปลง  
วัตถุประสงค์  

(1) ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
(2) เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
(3) ประชาชนได้รับบริการจากสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ และมี 

คุณภาพ  
(4) การบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  
(5) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(6) แรงงานมีศักยภาพและทักษะความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 

แข่งขันได ้ 
(7) แรงงานและผู้ด้อยโอกาสได้รับการคุ้มครองจากสวัสดิการ  
(8) ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันใน 

 การดำรงชีวิต  
ตัวช้ีวัด  

(1) ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกินร้อยละ 4.7  
(2) ร้อยละของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ได้รับการแก้ไขและผ่านเกณฑ์ จปฐ.ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60  
(3) ผลการทดสอบโอเนตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๒  
(4) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ไม่ต่ำกว่า 6.9 ปี  
(5) ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ต่อสถานบริการ 

สาธารณสุขทั้งหมดมีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 
(6) อัตราการว่างงานไม่เกินร้อยละ 3 
(7) อัตราการลดลงของคดีอาญา ลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา  
(8) ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมีไม่เกินร้อยละ 10 ของ 

หมู่บ้านทั้งหมด  
(9) ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25  
(10) ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุและ 

 ผู้พิการทั้งหมด  
          (11) จำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาไม่ต่ำกว่า 60 โครงการต่อปี  
แนวทางการพัฒนา  

(1) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและความร่วมมือของเครือข่ายเพ่ือปรับตัวให้เท่าทันการ 
เปลี่ยนแปลง 
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(2) ป้องกัน บำบัด และปราบปราม การแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทุกกลุ่ม  
(3) สร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนทุกพ้ืนที่  
(4) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกช่วง  
(5) พัฒนาศักยภาพของแรงงานให้มีขีดความสามารถรองรับความเจริญเติบโต แข่งขนัได้ใน 

ระดับประเทศและสากล ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน  
(6) พัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 
(7) จัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
(8) สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ของคนกระบี่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต และ 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีเมืองกระบี่  
          (9) ยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข ส่งเสริมการควบคุม ป้องกันโรค และฟ้ืนฟู 
สุขภาพ ทุกช่วงวัย  

(10) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
     (11) ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
     (12) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน  
วัตถุประสงค์  

1. พ้ืนที ่ชุมชน มีการบริหารจัดการ รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ 
3. แหล่งน้ำไม่เกิดมลพิษและมีคุณภาพดี  
4. เป็นเมืองสะอาด มีการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี  
5. ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัด  
(1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีไม่ต่ำกว่า 60 โครงการ  
(2) พ้ืนที่ป่าหรือที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกและมีการจับกุม ได้รับการฟื้นฟูร้อยละ 20 ของ 

พ้ืนที่ป่าหรือที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกและมีการจับกุม  
(3) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 

 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด  
(4) คุณภาพของแหล่งน้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี  
(5) จำนวนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งจังหวัด ไม่ต่ำกว่า 30 กิจกรรม  

แนวทางการพัฒนา  
(1) คุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า และป่าอนุรักษ์  
(2) ป้องกันและควบคุมการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  
(3) พัฒนาระบบบำบัดมลพิษที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอ  
(4) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน  
(5) บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยคำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(6) บำบัดรักษา ดูแลทรัพยากรแหล่งน้ำของจังหวัด  
(7) สร้างจิตสานึกของประชาชน ไม่ให้ทำลายและมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  
(8) ส่งเสริมกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ 

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ (พ.ศ.2566-2570) 
วิสัยทัศน์ 

    “เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่” 
 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจจังหวัด (ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)  

ให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
 3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการ (ประชาชน) สูงสุด 
 5. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ ประเพณีท้องถิ่น เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพและรายได้
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 
 กลยุทธ์ 

1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวที่เอ้ือต่อ 
การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับการเป็น
เมืองท่องเที่ยว 

3. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งการให้ข้อมูลให้ความช่วยเหลือ 
นักท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ  
 4. สร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักในความเป็นเจ้าของบ้านที่ดีมีจิตในบริการ รวมทั้งให้ 
ความสำคัญกับการผลิตและยกระดับคุณภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 5. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
 6. พัฒนาระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและ 
ประชาชน 
 7. สร้างภาพลักษณ์การจัดการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนานาชาติโดยการรักษาจุดยืนของการ 
เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ 
 8. ควบคุมและจัดระเบียบผังเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยการ
จัดแบ่งเขตพ้ืนที่ (Zoning) ความสวยงาม รวมทั้งคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 9. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพ้ืนที่เพ่ือเป็นกติกาในการพัฒนาการจัด
ระเบียบและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 10. ส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกื้อหนุนต่อการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพให้กับการเกษตร 
 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับภาคเกษตร 
2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่มี 

คุณภาพ 
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3. สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

เพ่ือแก้ไขภาวะภัยแล้ง การเกิดอุทุกภัยและเพ่ือใช้ในภาคเกษตรกรรม 
4. ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกรเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านรายได้ 
5. ส่งเสริมการขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง ในรูปแบบ 

การผลิตที่เหมาะสม เพ่ือสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัด 
6. ส่งเสริมการทำเกษตรชีวภาพ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
7. สนับสนุนให้มีการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัด 
8. สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
กลยุทธ์ 
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
2. สร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและรองรับการเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน 
4. เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 

และสังคม 
5. ส่งเสริมการนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
8. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดข้ึนในสังคม 
9. สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตร (Sports City) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นเมือง 
ท่องเที่ยวคุณภาพ  
 กลยุทธ์ 

1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะน้ำเสีย ปัญหามลพิษจากโรงงาน น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง 
และทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทำลาย 

2. สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการรักษา เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 
เอ้ือต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ 

3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 
 

2. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้  
 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ 
 

“ตำบลก้าวหน้า  พัฒนาบุคคล  ชุมชนเข้มแข็ง” 
พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ มีความรู้ด้านสาธารณสุข  

รักษ์สุขภาพปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ 

คงอยู่อย่างยั่งยืน 
5. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
7. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม ในการปฏิบัติราชการและการให้บริการ

ประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
๑. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการของประชาชนเพื่อ 

รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
๒.พัฒนาระบบการศึกษา วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัย และอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม 

อาชีพและพัฒนาการเกษตร 
๔.ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่ 

แข็งแรงสมบูรณ์และได้รับความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สิน 
๕.ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้เพิ่มใน 

การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
๖.จัดให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 พัฒนาด้านสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
1.2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 
เป้าประสงค์ 

 1. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเช่น ถนน สะพานให้ได้มาตรฐาน 
 3. ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา 
4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของ 
   ประชาชนเพื่อใช้ในภาคครัวเรือนและภาคเกษตรกรรม 
5. มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอและทั่วถึง 
 
 



๔๕ 

 

 ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนเส้นทางคมนาคมมีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
2. จำนวนการก่อสร้างระบบประปาที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้นและเพียงพอ 
3. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

          ค่าเป้าหมาย 
1. มีการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนน สะพาน ไม่น้อยกว่าปีละ 18 โครงการ   
2. มีการก่อสร้างขยายเขตระบบประปาและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและ

การเกษตร ไม่น้อยกว่าปีละ 10 โครงการ 
3. มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าปีละ 10 จุด 

      กลยุทธ์ 
1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.1   สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2.2   ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ   

  อย่างทั่วถึง 
2.3   ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.4   สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน 
เป้าประสงค์ 

1.พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 
  2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความสงบมีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สวัสดิการและสังคม 

    สงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม  
3. การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การออกกำลังกายและการกีฬา 
4. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเพ่ิมข้ึน 

          2. จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดต่อลดลง 
3. จำนวนผู้เล่นกีฬา ออกกำลังกายเพ่ิมมากข้ึน 
4. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อมาตรการ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ปัญหายาเสพติด ทั้งผู้ค้า ผู้เสพลดลง ผู้ติดยาได้รับการบำบัดรักษาฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 

ค่าเป้าหมาย 
1. โครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/ปี 
2. โครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ/ปี 
3. โครงการ/กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/ปี 
4. โครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ/ปี 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน 
2. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อ 
3. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
4. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสนับสนุนการรักษาความสงบ 
     เรียบร้อยและความม่ันคง 



๔๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านบริหารจัดการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1   ส่งเสริมสนับสนุนบริหารงานสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 
3.2   ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนในตำบลมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
2. ป้องกันและระงับโรคระบาดฉุกเฉินได้รวดเร็วและทันท่วงที  
3.  พ้ืนที่ชุมชน มีการบริหารจัดการรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.  แหล่งน้ำไม่เกิดมลพิษและมีคุณภาพดี  
5.  เป็นตำบลที่สะอาด มีการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี  
6.  ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ตัวช้ีวัด  
1. ประชาชนในตำบลมีสุขภาพดีขึ้นร้อยละ 70 
2. มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างรวดเร็ว ร้อยละ 80 

     3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ  

     4. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของ
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  

5.คุณภาพของแหล่งน้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดี  
        ค่าเป้าหมาย  

1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น มีการเจ็บไข้ได้ป่วยลดลง  
2. มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 
3.  คุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลน และป่าอนุรักษ์  

      4.  รณรงค์ป้องกันและควบคุมการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
    5.  บำบัดรักษา ดูแลทรัพยากรแหล่งน้ำของตำบล 

    6.  สร้างจิตสำนึกของประชาชน ไม่ให้ทำลายและมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ    
                          สิ่งแวดล้อม  

  กลยุทธ์ 
1. สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีท้ังกายและใจ 
2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย ปัญหามลพิษจากโรงงานและทรัพยากรธรรมชาติถูก

บุกรุกทำลาย 
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
4.2   ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี 
2. มีการพัฒนาคุณภาพของเด็กได้ดีทั้ง 4 ด้าน 
3. นักเรียนมีประสบการณ์พัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล 
4.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจการทางศาสนา 



๔๗ 

 

  ตัวช้ีวัด  
1. นักเรียนมีการพัฒนาตามช่วงวัยอย่างสมดุล 
2. ร้อยละ 80 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

     3.  จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น     
     มีไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ  
4.  ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม  

        ค่าเป้าหมาย  
1. นักเรียนอยู่ร่วมกับเพ่ือนและครูอย่างมีความสุข  
2. พัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักเรียนได้อย่างสมดุล 
3.   สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพพัฒนาครูและพัฒนาเด็ก 
2. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ศาสนาสามารถกล่อมเกลาจิตใจให้คนทำความดี ยึดถือปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านวางแผนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว 
5.1   ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว 
5.2   ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาตำบลคลองท่อมใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นตำบลท่องเที่ยวมีคุณภาพ  
2.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  พัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

  ตัวช้ีวัด  
1. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 80 
2. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 

     3.  ร้อยละ 80 ส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
        ค่าเป้าหมาย  

1. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
2. มีรายได้จากการมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
3.   พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าและบริการท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพและ 

                           มีอัตลกัษณ ์  
  กลยุทธ์ 

1. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่มีความหลากหลายเช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิถีชุมชน 
2. ส่งเสริมให้มีการลงทุนเพ่ือพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวคลองท่อมเมืองสปา 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์ในชุมชน สร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.1   ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
6.2   ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
2. ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
3. บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งใจปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 



๔๘ 

 

  ตัวช้ีวัด  
1. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมบริหารจัดการท้องถิ่น ร้อยละ 80 
2. บุคลากรมีการยึดมั่นความถูกต้อง ยึดถือคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 90 

     3.  มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
        ค่าเป้าหมาย  

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  
2. การบริหารจัดการท้องถิ่นโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
3. พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้มีความเข้มแข็งได้รับความร่วมมือจากประชาชน

หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
2. มีการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ สนองความต้องการของประชาชนได้

ตรงจุด 
3. พนักงานให้บริการหรือช่วยเหลือประชาชนเต็มความสามารถ ถูกต้อง รวดเร็ว ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้   ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ พ.ศ.251-2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใตใ้ห้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดของ 
ประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลคลองท่อมใต้ ซึ ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนตำบล อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การพัฒนาที่ยั ่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่า ง ๆ ที่
เกี ่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ
ของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ 
จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ข้อ 2.8 การเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกัน 
อย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง 
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ือเตรียมความพร้อมคนในสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้ 
สามารถ ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ 
ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่ทีอยู่ภายใน 
ชุมชนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมซ่ึงจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 
 

 



๔๙ 

 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ในปัจจุบัน
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ (SWOT Analysis) จุดแข็ง จุดอ่อน สภาวะแวดล้อมภายในรวมทั้งวิเคราะห์ถึง
โอกาสปัญหาอุปสรรคอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses ) 

1) มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
2) ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นสามารถแก้ป ัญหา ความ
เด ือดร ้อนของประชาชนได้อย ่างรวดเร ็วและ
ทันท่วงท ี
3) เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
จึงสามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้เร็ว 
4) การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
5) มีการจัดโครงสร้างภายในหน่วยงานที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ 
6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วยปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายได้รวดเร็ว 
7) มีพื้นท่ีการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ 
ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมากและมีตลาด 
รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
8) อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชาชน 
ในการสร้างรายได้ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 
9) การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ 
เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ 

1)  งบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการ     
พัฒนา   
2) พื้นที่รับผิดชอบมาก การพัฒนาอาจเข้าไม่ทั่วถึง 
3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความชัดเจนในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ 
4)  บุคลากรบางคนขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ 
การบร ิหารสมัยใหม่ท ี ่ม ีเทคนิคและเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
5)  ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
6) แหล่งน้ำตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำเพ่ือไว้ 
ใช้ในการเกษตร 
7) ขาดระบบการกำจัดขยะที่ดีทำให้เกิดมลพิษ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
8) ภาคการเกษตรยังขาดความรู้และการพัฒนาการ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
9) เส้นทางการขนส่งสินค้าเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้        
การขนส่งสินค้าล่าช้า 
 10) ปัญหายาเสพติด 
 

 
 



๕๐ 

  

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 

1) นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุน 
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ  การเกษตร และการ 
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตำบล 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อำนาจหน้าที ่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ส่งเสริมและสนับสนุนถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ 
ฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล 
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจน กระตุ้นให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 
5) นำข้อมูลจากการทำประชาคมท้องถิ่น จัดทำ
โครงการ/กิจกรรม หรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) ความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นทำให้
การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 
 

1) องค์การบริหารส่วนตำบลมีความต้องการ
พัฒนาทุกด้าน  ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการอย่างทั่วถึง 
2) บางคนยังไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงยัง
ยึดถือแนวความคิดในการพัฒนาแบบเก่า 
3) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
4) ความล่าช้าของงบประมาณท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรอ่ืนทำให้การดำเนินงานตาม
โครงการไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทันที 
5) สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่มี
ความต่อเนื่องกัน มักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
อยู่บ่อยครั้ง 
6) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นำไปสู่ปัญหา
ทางสังคม เนื่องจากประชาชนไม่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
7) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ไม่
สามารถขจัดปัญหาได้หมดสิ้น 
 
 
 
 

 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ มีโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจำนวนมาก ซึ่งก่อสร้าง ปรับปรุง

ซ่อมแซมไม่ทั่วถึงเพราะงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบมาก การ
พัฒนาอาจเข้าไม่ทั่วถึง  จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการที่เร่งด่วนก่อน ถนนบางสายชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ บาง
เส้นทางเม่ือฝนตกเกิดปัญหาน้ำขังและลื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 -ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมถนนให้ได้มาตรฐาน การคมนาคมมีความสะดวก มีการพัฒนาเส้นทางเพราะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากท่ีสุด 
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- แนวโน้มความต้องการจะลดลง เนื่องจากได้มีการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมครอบคลุมทุกพ้ืนที่
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ทางหลงชนบท อบจ.กระบี่ และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

-การคมนาคมและการขนส่งม ีความสะดวก รวดเร ็วและได้ ร ับการบร ิการด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
ประชาชนตำบลคลองท่อมใต้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกยางพารา  ปาล์มน้ำมัน 

อาชีพเสริม เช่น ปลูกผัก ผลไม้ ปลูกข้าวไร่  มีพ้ืนที่การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณมากและมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร แต่บางช่วงราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ต้นทุนสูง
เพราะปุ๋ยมีราคาแพง 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพในชุมชน 
- การพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวพระราชดำ 
3. ปัญหาด้านสังคม 
ปัจจุบันเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากครอบครัวที่แตกแยกหรือพ่อแม่

ไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่และอบรมเนื่องมาจากการหาเลี้ยงชีพ และขาดความต่อเนื่องในการป้องกันและปราบปราม  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- ยาเสพติดจะต้องมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
4. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ด้านการศึกษา เด็กยังขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา และผู้ปกครองมีค่านิยมส่งลูกหลานเข้าเรียนใน

โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- เด็กนักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านมากข้ึน 
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ปัจจุบันถูกมองข้ามและละเลยไปด้วยค่านิยมและวัตถุนิยมของ 

ต่างชาติทำให้ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีกำลังจะถูกลืม ตลอดจนเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้าน วิถีชีวิต ปราชญ์
ชาวบ้าน ก็กำลังจะสูญหายเพราะขาดความสนใจและมองข้ามความสำคัญไป 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ให้มากขึ้น 
5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าถูกทำการบุกรุกทำลาย 
-แหล่งน้ำไม่ได้รับการพัฒนา ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการเพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอกับการอุปโภคบริโภค

และการเกษตรตลอดทั้งปี 
-ประชาชนขาดจิตสำนึกและไม่เห็นถึงความสำคัญของการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

 - ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
 -ก่อสร้างระบบประปา ขุดลอก คู คลอง ระบบการจัดการแหล่งน้ำที่มีประสิทธิภาพ 
 -ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปี 
 -รณรงค์ให้วิธีทางธรรมชาติ งดการใช้สารเคมีทั้งในด้านการเกษตรและในชีวิตประจำวัน 
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ส่วนที่ 3  

การนำแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-ด้านเศรษฐกิจ 

- เคหะและชุมชน 
-อุตสาหกรรมการโยธา 
 

กองช่าง สำนักปลัด 

2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-บริหารทั่วไป 

 - สังคมสงเคราะห์ 
 - สร้างความเข้มแข็งของ   
   ชุมชน 
- การรักษาความสงบ
ภายใน 
 

สำนักปลัด 
 

สำนักปลัด 

3 ด้านบริหารจัดการ
สาธารณสุข
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-ด้านเศรษฐกิจ 

-สาธารณสุข 
-การเกษตร(งานสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ) 

สำนักปลัด สำนักปลัด 
กองช่าง 

4 ด้านส่งเสริมและสนับสนุน 
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

 - การศาสนาวัฒนธรรม
และ นันทนาการ 
  - การศึกษา 
   
 

กองการศึกษาฯ 
 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

5 ด้านการวางแผนส่งเสริม
สนับสนุนด้านเศรษฐกิจ     
การลงทุนและการท่องเที่ยว                                                                      
 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-บริหารงานทั่วไป 
-ด้านเศรษฐกิจ 

 - บริหารงานทั่วไป 
 - สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด สำนักปลัด 

6 ด้านการเสริมสร้างธรรมา  
ภิบาลและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 - สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

สำนักปลัด สำนักปลัด 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 11 แผนงาน 4 กอง 2 กอง 
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     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570)                                                    แบบ ผ. 01 
      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้    อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี 

                                                         

ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนว
น 

โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาต้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  พัฒนาด้าน
สาธารณูปการให้มี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง     

 

 
 

119 

 
 

60,600,000 

 
 

118 

 
 
60,200,000 

 
 

118 

 
 

60,200,000 

 
 

118 

 
 
60,200,000 

 
 

118 

 
 

60,200,000 

 
 

591 

 
 

301,400,000 

  1.2  พัฒนาด้าน 
สาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง 

 

51 20,450,000 51 20,450,000 51 20,450,000 51 20,450,000 51 20,450,000 255 102,250,000 

รวม 170 81,050,000 169 80,650,000 169 80,650,000 169 80,650,000 169 80,650,000 846 403,650,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

2.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม  
2.1 สงเคราะห์เด็ก 
สตรี คนชรา ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสฯ
พ่ึงพาตนเองได้ 

 
 
9 

 
 

10,900,000 

 
 

9 

 
 

10,900,000 

 
 
9 

 
 

10,900,000 

 
 
9 

 
 

10,900,000 

 
 
9 

 
 

10,900,000 
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54,500,000 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุน
การออกกำลังกายและ
จัดสถานที่ออกกำลังกาย 
พักผ่อนหย่อนใจอย่าง
ทั่วถึง 

11 3,440,000 11 3,540,000 14 7,140,000 14 7,140,000 14 7,140,000 63 28,400,000 

2.3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

6 970,000 6 970,000 6 970,000 6 970,000 6 970,000 30 4,850,000 

2.4 สร้างความสงบ
เรียบร้อยและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ประชาชน 
 

9 1,290, 000 9 1,290, 000 9 1,290, 000 9 1,290, 000 9 1,290, 000 30 5,850,000 

รวม 35 16,600,000 35 16,600,000 35 16,600,000 35 16,600,000 35 16,600,000 175 83,000,000 
 
 
 



 
 

55 
 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

3. ด้านบริหารจัดการ
สาธารณสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 3.1 ส่งเสริมสนับสนุน
บริหารงานสาธารณสุข
เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 

1,070,000 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 

1,070,000 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 

1,070,000 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

1,070,000 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 

1,070,000 

 
 
 
 

35 

 
 
 
 

5,350,000 

 3.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 20 1,750,000 

รวม 11 1,420,000 11 1,420,000 11 1,420,000 11 1,420,000 11 1,420,000 55 7,100,000 
4. ด้านส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   4.1 ส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

 
 
 
 

 
25 

 
 
 
 
 

7,520,000 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 

 
7,520,000 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

7,520,000 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

7,520,000 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

7,520,000 

 
 
 
 
 

125 

 
 
 
 
 

37,600,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

   4.2 ส่งเสริม
สนับสนุนด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

14 1,005,000 14 1,005,000 14 1,005,000 14 1,005,000 14 1,005,000 70 5,025,000 

รวม 39 8,525,000 39 8,525,000 39 8,525,000 39 8,525,000 39 8,525,000 70 42,625,000 
5. ด้านการวางแผน
ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจ การลงทุน
และการท่องเที่ยว 
 5.1 ส่งเสริมสนับสนุน
การวางแผนการลงทุน
และการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

3,230,000 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

3,230,000 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

3,230,000 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

3,230,000 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

3,230,000 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

16,150,000 

5.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพของ
ประชาชนให้มีรายได้
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

4 630,000 4 630,000 4 630,000 4 630,000 4 630,000 20 3,150,000 

รวม 13 3,860,000 13 3,860,000 13 3,860,000 13 3,860,000 13 3,860,000 65 19,300,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

6. ด้านการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 6.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนสร้างความ
เข้มแข็งของประชา
สังคมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 
 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

980,000 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

980,000 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

980,000 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

980,000 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

980,000 

 
 
 
 

75 

 
 
 
 

4,900,000 

6.2 ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากร ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติ
ราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

3 170,000 3 170,000 3 170,000 3 170,000 3 170,000 15 850,000 

รวม 18 1,150,000 18 1,150,000 18 1,150,000 18 1,150,000 18 1,150,000 90 5,750,000 
รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 286 112,605,000 285 112,205,000 285 112,205,000 285 112,205,000 285 112,205,000 1,425 561,142,500 

 
 
 
 



๑๒๗ 
 

 
 

 
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

                                                   ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อนำมาเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 - 2570)                               แบบ ผ.01/1 
      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้    อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี 

                                                         

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาต้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  พัฒนาด้าน
สาธารณูปการให้มี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง     

 

 
 

77 

 
 

35,000,000 

 
 

77 

 
 

35,000,000 

 
 

77 

 
 

35,000,000 

 
 

77 

 
 

35,000,000 

 
 

77 

 
 

35,000,000 

 
 

385 

 
 

175,000,000 

  1.2  พัฒนาด้าน 
สาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง 

 

43 12,510,000 43 12,510,000 43 12,510,000 43 12,510,000 43 12,510,000 215 62,550,000 

รวม 120 47,510,000 120 47,510,000 120 47,510,000 120 47,510,000 120 47,510,000 846 237,550,000 
 
 

 
 
 

 



๑๒๘ 
 

 
 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

2.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม  
2.1 สงเคราะห์เด็ก 
สตรี คนชรา ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสฯ
พ่ึงพาตนเองได้ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

2.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกกำลัง
กายและจัดสถานที่ออก
กำลังการ พักผ่อนหย่อน
ใจอย่างทั่วถึง 

2 900,000 2 900,000 2 900,000 2 900,000 2 900,000 10 4,500,000 

2.3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2.4 สร้างความสงบ
เรียบร้อยและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ประชาชน 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม 2 900,000 2 900,000 2 900,000 2 900,000 2 900,000 10 4,500,000 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 
 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

5. ด้านการวางแผน
ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านเศรษฐกิจ การ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
 5.1 ส่งเสริม
สนับสนุนการวาง
แผนการลงทุนและ
การท่องเที่ยว 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

600,000 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

600,000 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

600,000 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

600,000 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

600,000 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

3,000,000 

รวม 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 45 3,000,000 
รวมทั้งหมด 124 49,010,000 124 49,010,000 124 49,010,000 124 49,010,000 124 49,010,000 620 245,050,000 
 

 



1 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาการท่องเทีย่วให้มีคุณภาพและยั่งยนืเพิ่มศักยภาพใหไ้ด้มาตรฐานในระดับสากล และเชือ่มโยงการท่องเทีย่วระดับภูมิภาคและนานาชาติ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เพิ่มมูลคา่ผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มศักยภาพให้กับการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนภายในตำบล
คลองท่อมใต้ (ถนน
ลูกรัง  ลาดยาง  
คอนกรีต ฯลฯ ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

ตำบลคลองท่อมใต ้
ทุกสาย 

(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

๒ บุกเบิกถนนสายควน
ศรีราช – ซอยหลังวัด
คลองท่อม   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 1  
บ้านเหนือ   

กว้าง   6   เมตร 
ยาว   1,500 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายนาบนทุ่ง – ทุ่งต้น
เสมด็(ซอย 3)  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 1  
บ้านเหนือ   

กว้าง  4  เมตร 
ยาว   900  ม.
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

4 บุกเบิกถนนสายควน
ศรีราช – หมู่ที่ 8 
(บ้านในควน)  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 1   
บ้านเหนือ  

กว้าง  6   เมตร 
ยาว  2,000  ม.
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 บุกเบิกถนนสายควนศรี
ราช  - ควนบัว  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 1   
บ้านเหนือ  

กว้าง  5  เมตร 
ยาว  1,000 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ควนศรีราช  
ซอย 2  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 1   
บ้านเหนือ  

กว้าง   5  เมตร 
ยาว  2,000  ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.สาย  
นายาว (ซ.5) 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 1   
บ้านเหนือ  

กว้าง  4  เมตร 
ยาว   361  ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

8 บุกเบิกถนนสายบ้าน    
นายคล่อง บุตรครุธ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 1 
บ้านเหนือ  
กว้าง 4    ม.  

ยาว  1,000 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

9 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ควนศรีราช-นาบนทุ่ง  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 1   
บ้านเหนือ 

กว้าง 4   เมตร 
ยาว  900  ม. 

(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ควนศรีราช – ซอยหลังวัด
คลองท่อม   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 1  
บ้านเหนือ   

กว้าง  5   เมตร 
ยาว   1,000  ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

11 วางท่อลอดถนน คสล.สาย
ควนศรีราช ซ.1 ไปหลังวัด
คลองท่อม พร้อมก่อสร้าง 
คสล. พนังกั้นน้ำ 

เพื่อใหม้ีทางระบาย
น้ำและป้องกันถนน
ชำรุด 

หมู่ที่ 1  
บ้านเหนือ   

(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ถนนไม่ชำรุด
และทำให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัย มาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ควนศรีราช – หมู่ที่ 8 
(บ้านในควน) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 1   
บ้านเหนือ  

กว้าง  5   ม. 
ยาว 2,000  ม.  
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน ลาดยางพารา.
แอสฟัลติก คอนกรตี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

ภายในตำบล
คลองท่อมใต้ 
(ตามแบบที่ 

อบต.กำหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

14 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ 
พร้อมปรับปรุงพนังกั้น
น้ำ (วางท่อ คสล. ฯลฯ) 

เพื่อปรับปรุงท่อ
ระบายน้ำใหไ้ด้
มาตรฐาน ป้องกัน
ไม่ให้น้ำกัดเซาะ 
และป้องกันน้ำท่วม  

ภายในตำบล
คลองท่อมใต้ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกน้ำ
ไม่กัดเซาะถนน
และป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ก่อสร้างคูระบายน้ำ 
คอนกรีต  ซอย ม.1-ม.7 

 

เพื่อป้องกันน้ำท่วม
และรักษาไหล่ทาง
ถนน 

หมู่ที่ 1 ,7 ยาว 
500 ม.  

สองข้างทาง 
สายทุ่งทรายแดง 
(ตามแบบ อบต.

กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ป้องกันน้ำ
ท่วม 

น้ำไม่ท่วมขัง
และรักษาไหล่
ทางถนนได้ดี
กว่าเดิม 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างคูระบายน้ำ 
คอนกรีต  ซอย.2      
สายควนศรีราช 

 

เพื่อป้องกันน้ำท่วม
และรักษาไหล่ทาง
ถนน 

หมู่ที่ 1   
บ้านเหนือ 

 ยาว 400 ม. 
สองข้างทาง

ถนน (ตามแบบ 
อบต.กำหนด) 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ป้องกันน้ำ
ท่วม 

น้ำไม่ท่วมขัง
และรักษาไหล่
ทางถนนได้ดี
กว่าเดิม 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนายมนูญ จรจรสั 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ ๒ 
บ้านคลองท่อม
ใตก้ว้าง   4     

ม. 
ยาว  200   ม.

(ตามแบบ 
อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านนายสมปอง  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ ๒ 
บ้านคลองท่อมใต้

กว้าง 4   ม. 
ยาว    200  ม.
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 

 



5 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ข้างบ้านนายนิพนธ์ เฉย
ฉิม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

หมู่ที่ ๒ 
บ้านคลองท่อมใต ้
กว้าง   5      ม. 
ยาว   120   ม.      
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

๒0 ก่อสร้างถนน คสล.จาก
หน้า อบต.เช่ือมถนน 
ศพด.อบต.คลองท่อมใต้ 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

บริเวณ อบต 
คลองท่อมใต้ 

กว้าง   5      ม. 
ยาว   150    ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมีการ
คมนาคม
ปลอดภัยสะดวก
และรวดเร็ว  

กองช่าง 

 

21 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยบ้านนายเชียร 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 2  
บ้านคลองท่อมใต้   

กว้าง  3     ม. ยาว   
300   ม. (ตาม

แบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยประมวลสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 2  
บ้านคลองท่อมใต้   
กว้าง   4     ม. 
ยาว  250   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

23   
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
หลังวัดคลองท่อม ซอย 
1   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การคมนาคมมาก
ขึ้น 

หมู่ที่ 2  
บ้านคลองท่อมใต ้
กว้าง   4     ม. 
ยาว  300    ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 

 



6 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
หลังวัดคลองท่อม  
ซอย 2  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 2  
บ้านคลองท่อมใต ้
กว้าง    4    ม.   
ยาว   300   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

25 บุกเบิกถนนซอยบ้าน
นายปิ่น-นายทวี ม.2   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 2  
บ้านคลองท่อมใต ้
กว้าง  5     ม. 
ยาว   600   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

26 ขยายลานคอนกรีตเสรมิ
เหล็กบริเวณหน้า 
สำนักงาน อบต.   

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีใช้สอย 
มากขึ้นและเพื่อ
ปรับภูมิทัศน์ให้
สวยงาม 

อบต.คลองท่อม
พื้นที่ ไม่น้อย

กว่า 246 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.

กำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การมาตดิต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

27 บุกเบิกถนน ซอยข้าง  
วี.พี. รีสอร์ท 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 2  
บ้านคลองท่อมใต ้
กว้าง    5    ม.   
ยาว   800   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างสะพาน คสล.  
ซอยราชประสงค ์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ 3        
บ้านคลองขนาน 
กว้าง  6   ม. 
ยาว 10 เมตร 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย มาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 

 



7 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ยะลาพร้อมวางท่อน้ำ
ปากซอย 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ 3  
บ้านคลองขนาน 
กว้าง    4    ม.  
ยาว   200   ม. 

(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

30 ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยราชประสงค ์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 3 
บ้านคลองขนาน  
กว้าง  4     ม.
ยาว  300   ม.
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

๓1 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
นากำนัน  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 3 
บ้านคลองขนาน 
กว้าง  4      ม. 
ยาว  440    ม. 

(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยศิร ิ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 3 
บ้านคลองขนาน 
กว้าง   6   ม. 

ยาว 1,000  ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

33 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สมุทรอุทิศ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 3  
บ้านคลองขนาน 
กว้าง   4    ม.
ยาว   50    ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 

 



8 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย  
ท่าจาก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 3  
บ้านคลองขนาน 
กว้าง   4     ม.   
ยาว  1,050  ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ละเอียด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 3  
บ้านคลองขนาน 
กว้าง   4    ม.
ยาว  300    ม. 

(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

36 ขยาย ถนน คสล. ซอย
หลังโรงเรียนไทยรัฐฯ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 3 
บ้านคลองขนาน 

กว้างข้างละ 1 ม.   
ยาว    500   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยสมสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 3  
บ้านคลองขนาน   
กว้าง   4     ม. 
ยาว  200    ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

38 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยหวังสง่า 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 3  
บ้านคลองขนาน   
กว้าง   4    ม. 

ยาว   200    ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 

 



9 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยขนานใต้ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 3  
บ้านคลองขนาน   
กว้าง    5    ม. 

ยาว    1,000 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

40 บุกเบิกถนนซอยศิริ   
ม.3 บรรจบถนน ม.9 
หน้าค่าย 

 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 3  
บ้านคลองขนาน 
กว้าง   6      ม. 
ยาว 1,000   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

41 บุกเบิกถนนซอยยะลา 
บรรจบหน้าแขวงการ
ทางคลองท่อม 

 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 3  
บ้านคลองขนาน 
กว้าง   7    ม. 

ยาว 1,000   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยอู่นพ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 3  
บ้านคลองขนาน   
กว้าง   7   ม. 

ยาว   2,500  ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

  43 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านโก้เชียร   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 4   
บ้านนาใน  

 กว้าง  4     ม.   
ยาว  150   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

400,000 
 

- - - - ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 

 



10 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ควนแดง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 4   
บ้านนาใน  

 กว้าง   4    ม.
ยาว  2,500   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

45 ขยายเขตถนน คสล.สาย
ห้วยนาคบุตร  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 4   
บ้านนาใน  

 กว้างข้างละ 
0.50 เมตร  

ยาว 800  ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน คสล.    
สายหนองหว้า หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมูที่ 4 
บ้านนาใน 

กว้าง  5     ม. 
ยาว  1,300   ม.
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านป้ามูล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 4    
บ้านนาใน   

กว้าง   4    ม. 
ยาว  300  ม. 

(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านป้าเคลือบ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 4    
บ้านนาใน   

กว้าง   4      ม. 
ยาว   250    ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 



11 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายไทย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 4  
บ้านนาใน   

กว้าง  4     ม.  
  ยาว   350    ม.
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านตาดอน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 4  
บ้านนาใน 

กว้าง    3    ม. 
ยาว  250   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหลังศาลา
เอนกประสงค์หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 4  
บ้านนาใน   

กว้าง   4     ม. 
ยาว   400    ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนน คสล 
สายหนองหว้า ซอย 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 4  
บ้านนาใน   

กว้าง   4    ม. 
ยาว  1,300  ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

53 
 

บุกเบิกถนน ซอยนาใน
พัฒนา (ม..4-ม.5) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 4 
บ้านนาใน 
ม.4-ม.5 

กว้าง     5   ม. 
ยาว 2,000 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐2 

 



12 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ควนสบาย – นบหลวง  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 5    
บ้านแชงเปิง 

กว้าง    4    ม.       
ยาว  500   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

55 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
เหมือง เอสเค  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 5    
บ้านแชงเปิง 

กว้าง   5     ม. 
ยาว  2,000  ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยหมูดดุ  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 5   
บ้านแชงเปิง 

กว้าง   4     ม. 
ยาว  400  ม. 

(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ห้วยสะพานยาง  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 5   
บ้านแชงเปิง 
กว้าง  4    ม. 

ยาว  1,000 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

58 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางเลียบ  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 5   
บ้านแชงเปิง 
กว้าง   4    ม. 
ยาว  200  ม. 

(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 

 



13 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านลุงจุก  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 5   
บ้านแชงเปิง 

กว้าง   4     ม.
ยาว   600    ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยสมใจนึกร่วมใจ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 5   
บ้านแชงเปิง 
กว้าง  4     ม. 
ยาว  200  ม. 

(ตามแบบ อบต. ) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

61 บุกเบิกถนนสายบ้าน 
นายเวียง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 5  
 บ้านแชงเปิง 
กว้าง  4     ม. 

ยาว   500    ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

62 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยในบ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 5   
บ้านแชงเปิง 

กว้าง   4     ม. 
ยาว   200    ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

63 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยบ้านนายวรรณโชค 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 5  
 บ้านแชงเปิง 
กว้าง   4     ม. 
ยาว  800   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 

 



14 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ซอยร่วมใจ   

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 5 
บ้านแชงเปิง   
กว้าง   4   ม. 

ยาว   200    ม. 
(ตามแบบ อบต.)  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

65 บุกเบิกถนน ซอยวา
รานัส (เณรโรจน์)  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 5 
บ้านแชงเปิง     

กว้าง   4    ม. 
ยาว   400   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
สายเหมือง เอส.เค 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางคมนาคม
มากขึ้น 

หมู่ที่ 5 
บ้านแชงเปิง 
กว้าง 3 เมตร 
สูง 1.5 เมตร 
ยาว 7 เมตร 

(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ซอยชาญชัยพัฒนา 2 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 6  
บ้านวังหิน 

กว้าง   4   ม.  
ยาว   800   ม.    
(ตามแบบอบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

68 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยบ้านบุญส่ง 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 6  
บ้านวังหิน 

กว้าง  4    ม. 
ยาว   500    ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 

 



15 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 บุกเบกิถนน ซอยวังหิน
ตัดใหม่ -บ้านเพหลา  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 6  
บ้านวังหิน 

กว้าง    5   ม.  
ยาว   2000  ม.   

 (ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ซอยท่าจีน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 6  
บ้านวังหิน 

กว้าง   4   ม.   
ยาว   500  ม. 
(ตามแบบ  อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

71 บุกเบิกถนนเขตหมู่บา้น
หมู่ 3 – หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 6   
บ้านวังหิน 

กว้าง    5    ม.
ยาว   1000  ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

72 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ซอยบ้านนายเคยีง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 6 
บ้านวังหิน   

กว้าง   4     ม. 
ยาว   400   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ปอเนาะ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 6 
บ้านวังหิน     

กว้าง    3    ม. 
ยาว   140    ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 

 



16 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

74 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายคลองเสมด็ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 6  
บ้านวังหิน   

กว้าง    4    ม. 
ยาว    500    ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนน คสล 
สายประสานมิตร ซ.1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 6 
บ้านวังหิน   

กว้าง   4     ม. 
ยาว   500   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ริมชล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 6 
บ้านวังหิน   

กว้าง    4    ม. 
ยาว    600   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

77 ขยาย ถนน คสล.สาย 
ชาญชัย    (CEO) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 6     
บ้านวังหิน 
กว้างข้างละ    
0.50 ม.     

ยาว 200 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

78 บุกเบิกถนน ซ.บังถวิล 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 6     
บ้านวังหิน 
กว้าง 5 ม.     

ยาว 1,000 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

79 บุกเบิกถนน ซ.สุขภาพด ี
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 6     
บ้านวังหิน 
กว้าง 5 ม.     

ยาว 300 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

80 บุกเบิกถนน ซ.วังหินตัด
ใหม่ (บ้านนายตาแวว) 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 6     
บ้านวังหิน 
กว้าง 5 ม.     

ยาว 300 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

81 บุกเบิกถนน ซ.บ้านนาย
โชคชัย  เหร่เด็น 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 6     
บ้านวังหิน 
กว้าง 5 ม.     

ยาว 800 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

82 บุกเบิกถนน ซ.บ้าน
คลองขนาน-หน้าค่าย
ร่วมใจ   ม.9 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 6     
บ้านวังหิน 
กว้าง 5 ม.     

ยาว 1,000 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

83 
 
 
 
 
 

บุกเบิกถนน ซ.ชาญชัย
พัฒนา 3 – ซ.ท่าม่วง 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 6     
บ้านวังหิน 
กว้าง 5 ม.     

ยาว 300 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84 ขยาย ถนน คสล.สาย 
มัสยดิ  ม.6     

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 6     
บ้านวังหิน 

กว้างข้างละ0.50 
ม.    ยาว 700 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยทุ่งใต ้ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 7   
บ้านใต ้

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,700 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างท่อลอด ซอยทุ่ง
ใต ้

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมป้องกันน้ำ
กัดเซาะถนน 

หมู่ที่ 7  บ้านใต ้ 
จำนวน 2 จุด 

ท่อ คสล. จุดละ 
10 ลูก ขนาด 
100*100  

(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

87 บุกเบิกถนนซอยพัฒนา 
3  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 8  
บ้านในควน 

กว้าง    6     ม. 
ยาว   2,000 ม.
(ตามแบบ อบต).  

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

88 บุกเบิกถนนซอยพัฒนา 
2 ไปหมู่ที่ 1 บ้านเหนือ  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 8  
บ้านในควน 

กว้าง  6     ม. 
ยาว  1,500  ม.
(ตามแบบ อบต.)  

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 89 บุกเบิกถนนควนบัว 
หมู่8-ควนศรีราช หมู่ 
1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 8 
บ้านในควน 
กว้าง   6   ม.    

ยาว  1,000  ม.  
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

 90 บุกเบิกถนน คสล.สาย  
ซอยพัฒนา 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 8 
บ้านในควน     

กว้าง   5     ม. 
ยาว  1,000  ม. 
(ตามแบบอบต.) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

91 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ควนบัว หมู่8 - ควนศรี
ราช หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 8 
บ้านในควน 

กว้าง    6    ม. 
ยาว 1,000  ม.  
(ตามแบบ อบต.)  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ซอยพัฒนา 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 8 
บ้านในควน     

กว้าง   4     ม. 
ยาว  600  ม. 
(ตามแบบอบต.) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

93 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยพัฒนา 6 

 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 8 
บ้านในควน 

กว้าง   4    ม. 
ยาว   800  ม.
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

94 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ซอยพัฒนา 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 8 
บ้านในควน     

กว้าง    5     ม. 
ยาว  500     ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
พัฒนา 3  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 8  
บ้านในควน 

กว้าง   5      ม. 
ยาว   600   ม.
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างคูระบายน้ำ 
คสล. 

เพื่อให้น้ำไหลได้
สะดวก ป้องกันน้ำ
กัดเซาะถนนและน้ำ
ท่วมขัง 

หมู่ที่ 8  
บ้านในควน 

2 ข้าง ถนนสาย
หลักระยะทาง 
1,000 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 
น้ำไหลสะดวก 

น้ำไหลสะดวก 
และไม่ท่วมขัง 
น้ำไม่กัดเซาะ
ถนน  

กองช่าง 

97 บุกเบิกถนนซอยบ้าน
นายดำ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 9 
บ้านหน้าค่าย 

กว้าง   5   ม.  
ยาว   400    ม.
(ตามแบบ อบต.)  

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนายปิด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 9 
บ้านหน้าค่าย 

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 450 เมตร
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

99 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
สองร้อยไร่ทุกซอย 

 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 9 
บ้านหน้าค่าย 

ทุกซอยในสองร้อย
ไร่ (ตามแบบอบต.)  

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
ซอยบ้านยายคลาด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 9 
บ้านหน้าค่าย     

กว้าง     4    ม. 
ยาว   160    ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 101 ก่อสร้าง ถนน สาย
บ้าน สาวเขียว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 9 
บ้านหน้าค่าย   
กว้าง   4     ม. 
ยาว   500   ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

102 บุกเบิกถนน ซ.บ้าน
นายสม ขนานใต ้
(ท่าจาก ซ.2) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
ในการคมนาคมมาก
ขึ้น 

หมู่ที่ 3  
บ้านคลองขนาน 
กว้าง 5  เมตร 

ยาว  1,000  เมตร 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80   
มีความสะดวก

ในการใช้
เส้นทางสญัจร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

103 
 
 
 
 
 

บุกเบิกถนน ซ.บ้าน 
นางอุสา หลีจ ิ
(ท่าจาก ซ.3) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 3  
บ้านคลองขนาน 
กว้าง 5 เมตร 

ยาว  800  เมตร 
(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80   
มีความสะดวก

ในการใช้
เส้นทางสญัจร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานท่ี 1.1 พัฒนาด้านสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

104 บุกเบิกถนนลูกรังสาย
บ้านนายโชคชัย หมู่ที่ 6 

 
 

 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 6  
บ้านวังหิน 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว  400  เมตร 
(ตามแบบ อบต.) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80   
มีความสะดวก

ในการใช้
เส้นทางสญัจร 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

105 ก่อสร้าง ปรับปรุง  
คูระบายน้ำภายในตำบล 

เพื่อปรับปรุงคู
ระบายน้ำ และ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วม  

ภายในตำบลคลอง
ท่อมใต้ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก 

น้ำไม่ท่วมขังคู
ระบายน้ำไดด้ี  

กองช่าง 

 106 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การทำกิจกรรม
ของชุมชน 

หมู่ที่ 1  
บ้านเหนือ 

 (ตามแบบที่ อบต.
กำหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความสะดวก 

ประชาชนมี
สถานท่ีทำ
กิจกรรมของ
หมู่บ้านสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

 107 ก่อสร้างรั้ว อบต.คลอง
ท่อมใต้  (เพิ่มเติม) 

เพื่อเพ่ิมการเป็น
สัดส่วนของอาณา
บริเวณที่ทำการ 
อบต. 

ที่ทำการ อบต. 
คลองท่อมใต้ 

 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
เป็นสัดส่วน  

อบต.มีอาณา
เขตชัดเจน เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานที่ 1.1 พัฒนาดา้นสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

108 ก่อสร้างป้ายประชาสมัพันธ์ 
อบต.คลองท่อมใต ้

เพื่อเป็นสถานท่ี
ปิดประกาศ 
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารตา่ง ๆ ให้
ประชาชน
รับทราบ 

ที่ทำการ อบต. 
คลองท่อมใต้ และ
ติดตั้งป้ายฯหมู่ 1-

หมู่9 
หมู่ละ 1 จุด 

(ตามแบบ อบต.) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 90 
ประชาชน
สามารถรับรู้
ข่าวสาร 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารตา่ง ๆ 
ได้ทั่วถึง 

สำนักปลดั 

109 ก่อสร้างป้ายบอกทาง 
(ป้ายซอย) 

เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกกับผู้มา
ติดต่อสื่อสาร
ภายในตำบลคลอง
ท่อมใต้ 

หมู่ 1-9 ทุกซอย  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ8๐มี
แสงสว่าง
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และ
มีแสงสว่าง
เพียงพอในการ
สัญจรไป-มา  

กองช่าง 

 110 ปรับปรุงต่อเติมศูนย์
จริยธรรม หมู่ที่ 6 

 

 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมี
สถานท่ีในการทำ
กิจกรรมร่วมกัน
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

หมู่ที่ 6    
บ้านวังหิน 

(ตามแบบ อบต.) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
สถานท่ีทำ
กิจกรรม
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ทำกิจกรรมของ
หมู่บ้านสะดวก
มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

111 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีพื้นที่ทำ
กิจกรรมหมู่บ้าน
เพิ่มมากข้ึน 

หมู่ที่ 7    
บ้านใต ้
ศาลา

เอนกประสงค์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 8๐มี
ความสะดวก
ในการทำ
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และมีพื้นท่ีใน
การทำกิจกรรม
เพิ่มมากข้ึน  

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       แผนงานที่ 1.1 พัฒนาด้านสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

112 ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. เพื่อให้น้ำไหลได้
สะดวก ป้องกัน
น้ำกัดเซาะและ
ท่วมขัง 

หมู่ที่ 8  
บ้านในควน 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 
น้ำไหลสะดวก 

น้ำไหลสะดวก 
และไม่ท่วมขัง  

กองช่าง 

113 ปรับภูมิทัศน์ถมหิน
บริเวณศูนย์จริธรรม ม. 8 

เพื่อความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา 

บริเวณศูนย์
จริยธรรม 

หมู่ 8 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก 

มีสถานท่ีกว้าง
สะดวกในการ
จัดกิจกรรมทาง
ศาสนา 

กองช่าง 

 

 114 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ 9 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้านและ
ส่วนรวม 

หมู่ที่ 9  
บ้านหน้าค่าย 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 8๐มี
ความสะดวก
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การดำเนิน
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน  

กองช่าง 

115 ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง
ถนนสองร้อยไร ่

เพื่อให้มีถนนท่ี
สวยงาม สะอาด 

หมู่ที่ 9  
ถนน 

ในสองร้อยไร ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 8๐มี
ถนนท่ีสวยงาม 
สะอาด 

มีถนนท่ีสวยงาม 
สะอาดมากขึ้น  

กองช่าง 

 

116 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่
ทำการสำนักงาน อบต. 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

บริเวณ 
ที่ทำการ อบต. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
สวยงาม 

ที่ทำการ อบต.มี
ภูมิทัศน์ที่
สวยงาม เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยมากข้ึน 

สำนัก
ปลัด/กอง

ช่าง 

 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

       แผนงานที่ 1.1 พัฒนาด้านสาธารณูปการใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

117 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สำนักงานอบต.คลองท่อม
ใต้ หลังใหม ่

อบต.คลองท่อมใต้
หลังเก่ามสีถานท่ีไม่
เพียงพอกับ
บุคลากรและการ
ให้บริการประชาชน 
เพื่อรองรับภารกจิที่
เพิ่มมากข้ึนใน
อนาคต 

จำนวน 1 หลัง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 
สะดวกและ
เพียงพอกับ 
บุคลากร
และประชา
ขนผู้มาใช้
บริการ 

มีสถานท่ีทำงาน
เพียงพอกับ
บุคลากรและ
สะดวกในการให้
บริกาประชาชน
สามารถรองรับ
กับภารกิจท่ี
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

118 ก่อสร้างคูระบายน้ำ
บริเวณ ศพด.อบต.คลอง
ท่อมใต้ 

เพื่อให้มีคูระบาย
น้ำป้องกันน้ำท่วม
ขัง 

ศพด.อบต. คลอง
ท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80     
น้ำไม่ท่วมขัง 

ศพด.มีคู ระบาย
น้ำและน้ำไม่
ท่วมขัง 

กอง
การศึกษา 

 119 สร้างหลังคาคลมุลาน
เอนกประสงค์บริเวณ
ด้านหลังอาคารศูนย ์

เพื่อป้องกัน
แสงแดดและฝน
ในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ของศูนย ์

ศพด.คลองท่อม
ใต ้

(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ป้องกัน
แสงแดด 

ป้องกันแสงแดด
และฝนในการ
ทำกิจกรรมต่าง 
ๆ ของศูนย ์

กอง
การศึกษา 

 รวม  119  โครงการ   60,600,000 60,200,000 60,200,000 60,200,000 60,200,000    

 

 

 

 

                                                    

แบบ ผ. ๐2 
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                    รายละเอียดโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี ่
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

          แผนงานที่ 1.2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้าง ปรับปรุง
ระบบประปา (ขยาย
ท่อเมน  ขยายเขต 
ติดตั้งซัมเมสิ มิเตอร์ 
ย้ายปั้ม ปรับปรุง
ระบบจ่ายนำ้ ฯลฯ) 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้งและให้
ประชาชนไดม้ี
น้ำประปาใช้อุปโภค
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร อย่าง
ทั่วถึง 

ภายในตำบล
คลองท่อมใต้ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกใน

การใช้น้ำ
อุปโภค บริโภค 

และเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนมี
ประปาใช้อย่าง
เพียงพอ ในการ
อุปโภคบรโิภค
และเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 ๒ ปรับปรุงและเพิ่มเติม
ระบบจำหนา่ยไฟฟ้า 
(เปลี่ยนหม้อแปลง 
ขยายเขตไฟฟ้า 
ฯลฯ) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ภายในตำบล
คลองท่อมใต้ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๓ ขุดลอกสระน้ำ  ขุด
แหล่งน้ำ บ่อน้ำตื้น 

เพื่อต้องการแหล่ง
น้ำมาไว้ใช้ยาม
จำเป็น แก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

ภายในตำบล
คลองท่อมใต้ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 มี
น้ำใช้เพียงพอ

มีแหล่งน้ำ
ช่วยเหลือ   
ภัยแล้ง 

ช่วยแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งประชาชน
ได้มีน้ำมาใช้
อุปโภค-บริโภค
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        แผนงานที่ 1.2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
เพิ่มเตมิไฟฟ้าส่อง
สว่างบนถนน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอในการ
สัญจรไป-มาเวลา
กลางคืนและมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  

ภายในตำบล
คลองท่อมใต้ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ในเวลากลางคืน
มีความปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

 5 ขยายเขตไฟฟ้าสาย
ควนศรีราช 

 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

หมู่ที่ 1 
บ้านเหนือ 
ระยะทาง 
3,000 ม. 

(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

6 อุดหนุนขยายเขต
ประปาภมูิภาค ซอย 
2 ควนศรีราช  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค อย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ที่ 1 
บ้านเหนือ 
ระยะทาง 
300 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก 

ประชาชนไดม้ี
น้ำใช้อุปโภค-
อย่างทั่วถึง  

กองช่าง 

7 ขยายเขตประปา
ภูมิภาค ซอย 5  
นายาว  

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภค อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 1 
บ้านเหนือ 
ระยะทาง 
750 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
น้ำใช้เพียงพอ 

ช่วยแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ประชาชน
ได้มีน้ำมาใช้ 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       แผนงานที่ 1.2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ก่อสร้างคูระบายน้ำ 
คอนกรีต  ซอย ม.1-
ม.7 

 

เพื่อป้องกันน้ำท่วม
และรักษาไหล่ทาง
ถนน 

หมู่ที่ 1 ,7 ยาว 
500 ม. สอง
ข้างทาง สาย 
ทุ่งทรายแดง 

(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ป้องกันน้ำ
ท่วม 

น้ำไม่ท่วมขัง
และรักษาไหล่
ทางถนนได้ดี
กว่าเดิม 

กองช่าง 

  9 ปรับปรุงสะพานสาย  
ควนศรีราชพร้อมทำ
หูช้าง 
 

เพื่อบำรุงรักษา
สะพานให้มีความ
แข็งแรง ป้องกันน้ำ
กัดเซาะ 

หมู่ที่ 1 
 บ้านเหนือ 

สายควนศรีราช 
(ตามแบบ อบต.

กำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 8๐
สะพานคงทน
ถาวร และ
ป้องกันน้ำกัด
เซาะ 

สะพานคงทน
ถาวร และ
ป้องกันน้ำกัด
เซาะเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

 

 

10 ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง 
ซอยนาบนทุ่ง 

เพื่อบำรุงรักษาคู
คลองให้มีน้ำสะอาด
ป้องกันน้ำท่วมตลิ่ง
พัง 

หมู่ที่ 1 
 บ้านเหนือ 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 8๐
คลองมีน้ำไหล
สะอาด น้ำไม่
ท่วม 

คูคลองมีน้ำ
สะอาด น้ำไม่
ท่วม ตลิ่งไม่พัง  

กองช่าง 

 

 

11 ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง 
ซอยควนศรีราช 

เพื่อบำรุงรักษาคู
คลองให้มีน้ำสะอาด
ป้องกันน้ำท่วม ตลิ่ง
พัง 

หมู่ที่ 1 
 บ้านเหนือ 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 8๐
คลองมีน้ำไหล
สะอาด น้ำไม่
ท่วม 

คูคลองมีน้ำ
สะอาด น้ำไม่
ท่วม ตลิ่งไม่พัง  

กองช่าง 

 

 

12 ก่อสร้างหอถังประปา
ขนาดกลางพร้อม
ระบบไฟฟ้าท้ังระบบ
ซอยทุ่งต้นเสมด็ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

จำนวน 1 ลูก 
หมู่ที่ 1  

ตำบลคลองท่อมใต ้

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
น้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานที่ 1.2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ติดตั้งไฟส่องสว่างหัว
สะพานคลองขนาน 
(ถนนคลองท่อม-ลำ
ทับ) 

เพื่อใหม้ีแสงสว่าง
เพียงพอ สะดวกใน 
การสญัจรไป-มาเวลา
กลางคืน 

หมู่ที่ 2 
บ้านคลองท่อมใต้   

จำนวน 2 จุด 
(ตามแบบ อบต.) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ8๐มี
แสงสว่าง
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และ
มีแสงสว่าง
เพียงพอในการ
สัญจรไป-มา  

กองช่าง 

 14 ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในตำบลคลอง
ท่อมใต้ 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้งและประชาชนมี
น้ำใช้อย่างทั่วถึง 

ภายในตำบล
คลองท่อมใต้ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ8๐ มี
น้ำใช้และ

แก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

ประชาชนไดม้ี
น้ำใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

15 ขยายเขตประปา 
การประปาส่วน
ภูมิภาค 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

หมู่ที่ 2  
-จากปากซอย
ครัวบ้านสวนไป
ถึงบ้านห้วยน้ำ
เขียว 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80   
มีน้ำใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ี
น้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถังกรอง
ประปา บ้านบังเส็ม 

เพื่อประชาชนได้ใช้
น้ำสะอาดมากยิ่งข้ึน 

หมู่ 3 บ้าน
คลองขนาน 

จำนวน 1 ลูก 

60,000 

 

 

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ8๐ 

มนี้ำใช้เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และ
มีน้ำใช้เพียงพอใน
การอุปโภค-
บริโภค  

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานที่ 1.2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 ก่อสร้างระบบ
ประปาพร้อมหอถัง
และขยายท่อบ้าน
หนองหว้า 

 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
น้ำเพื่อการอุปโภค – 
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

หมู่ที่ 4    
บ้านนาใน 
ระยะทาง 
1,500 ม. 

(ตามแบบ อบต.) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80 มี
น้ำใช้เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ี
น้ำเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง  

กองช่าง 

 18 ขยายเขตไฟฟ้าสาย
บ้านเจ้าสน ลุงมิตร 
สายสำนักสงฆ ์

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

หมู่ที่ 4  
บ้านนาใน 

ระยะทาง 150 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ
และทั่วถึง  

กองช่าง 

 

19 ขุดลอกคู คลองสาย
ห้วยนาคบุตร  

เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 4    
บ้านนาใน 

ระยะทาง 600ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ป้องกันน้ำ
ท่วม 

น้ำไม่ท่วมขัง 
คลองสวย น้ำใส 

กองช่าง 

20 ขุดลอกสระน้ำนบ
หลวง (หลังศาลา
อเนกประสงค์หมู่ 4) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค อย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ที่ 4    
บ้านนาใน 

ความลึก 6 ม. 
กว้าง   40   ม. 
(ตามแบบอบต.) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 มี
น้ำใช้เพียงพอ
ในช่วงฤดูแล้ง 

ประชาชนไดม้ี
แหล่งน้ำเพื่อการ
อุปโภค –บริโภค  

กองช่าง 

 

21 ก่อสร้างระบบ
ประปาพร้อมหอถัง 
(สายควนแดง) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค อย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ที่ 4  
บ้านนาใน 

จำนวน 1 ลูก 
(ตามแบบ อบต.) 

 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 มี
น้ำใช้เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ี
น้ำเพื่อการ
อุปโภค – 
บริโภคมากขึ้น  

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานที่ 1.2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 ติดตั้งไฟส่องสว่าง
สนามฟุตบอล 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในการออก
กำลังกายเล่นกีฬา
ฟุตบอล 

หมู่ที่ 4     
บ้านนาใน 

จำนวน 4 จุด 
(ตามแบบ อบต.

กำหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
ไฟฟ้าสว่าง
เพียงพอ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอ
ประชาชน   ได้
ใช้เวลาว่างใน
การออกกำลัง
กายเพิ่มมากข้ึน  

กองช่าง 

 23 ขุดลอกสระน้ำนบ
หลวง หมู่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำเพื่อการอุปโภค 
– บริโภค อย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ที่ 5  
บ้านแชงเปิง

จำนวน 1 แห่ง 
 (ตามแบบ อบต.) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 8๐มี
น้ำใช้อุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนไดม้ี
แหล่งน้ำเพื่อการ
อุปโภค –บริโภค 
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 

24 ก่อสร้างฝายห้วยหว้า
เหมือง SK 

เพื่อให้เป็นที่กักเก็บ
น้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

 

หมู่ที่ 5    
บ้านแชงเปิง 

จำนวน 1 แห่ง 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ8๐ มี
น้ำใช้อุปโภค-
บริโภค 

มีที่กักเก็บน้ำไว้
ใช้ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมสายซอยบ้าน
ลุงจุก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 5 
บ้านแชงเปิง     
 (ตามแบบ 

อบต.กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมสายห้วยพาน
ยาง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

หมู่ที่ 5 
บ้านแชงเปิง     

 (ตามแบบ อบต.
กำหนด. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัย และ
รวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานที่ 1.2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 ขยายเขตไฟฟ้า ซอย  
บ้านลุงไหว 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

หมู่ 5  
บ้านแชงเปิง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 28 ขยายเขตไฟฟ้า ซอย  
ร่วมใจ หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

หมู่ 5  
บ้านแชงเปิง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

29 ขยายเขตไฟฟ้า ซอย  
วารานัส หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

หมู่ 5  
บ้านแชงเปิง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

30 ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำภายในหมู่บ้าน 

 

เพื่อใหม้ีไฟฟ้าเพียงพอ
กับความต้องการของ
ประชาชน 

หมู่ที่ 6    
บ้านวังหิน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ไดม้ีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย และมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ
และทั่วถึง  

กองช่าง 

 

31 ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำใช้เพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 
อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 6  
บ้านวังหิน 

(ตามแบบ อบต.) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 8๐มี
น้ำใช้อุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนไดม้ี
น้ำเพื่อการ
อุปโภค – 
บริโภค อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานที่ 1.2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 ขยายเขตไฟฟ้า ซ.ทุ่ง
ใต ้

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ที่ 7  
บ้านใต ้

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ได้มไีฟฟ้าใช้
ทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

 

 

 33 ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนซอยร่วมใจ
อุทิศ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ที่ 7  
บ้านใต ้

ซอยร่วมใจอุทิศ  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 8๐มี
น้ำใช้อุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

 

 

34 ขยายเขตไฟฟ้า ซอย
คลองกะเป ้
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 7 
บ้านใต้ 

ซ.คลองกะเป ้
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 8๐มี
ไฟฟ้าส่อง
สว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

 

 

35 ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
ถนน(ไซด์ไลน์ )  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 7    
บ้านใต ้

ซ.ศาลเทวดา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 8๐มี
ไฟฟ้าส่อง
สว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

 

 

36 ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมปรับปรุงระบบ
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
น้ำอุปโภค – บริโภค
อย่างสะดวกและ
ทัว่ถึง     

หมู่ที่ 8  
บ้านในควน 

จำนวน 2 ลูก 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 8๐ มี
ประปาใช้
อุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนไดม้ี
น้ำอุปโภค – 
บริโภคอยา่ง
สะดวกและ
ทั่วถึง  

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานที่ 1.2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 ขุดลอกสระภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นแหล่งน้ำ
สำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

หมู่ 8 
บ้านในควน 

จำนวน 1 แห่ง 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ได้มีน้ำใช้
ทั่วถึง 

มีแหล่งน้ำ
สำรองไว้ใช้ใน
ฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง  

กองช่าง 

 

 38 ขยายเขตไฟฟ้าซอย
บ้านหนองคล้า   
(ไฟสาธารณะ) 

เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

หมู่ที่ 8  
บ้านในควน 
ระยะทาง  

3,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 
ได้มไีฟฟ้าใช้
ทั่วถึง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และ
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

39 ขยายเขตไฟฟ้าทางเข้า
ศูนย์จริยธรรมบา้นใน
ควน (ไฟสาธารณะ) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

หมู่ที่ 8  
บ้านในควน 

จำนวน  1 สาย 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ไฟฟ้าสว่าง
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

 

40 ขยายเขตไฟฟ้าหน้า
ศาลาเอนกประสงค์ – 
ทางเข้าศูนย์จริยธรรม
บ้านในควน  (ไฟ
สาธารณะ)   

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

หมู่ที่ 8  
บ้านในควน 

จำนวน    
1 สาย 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

 

41 ก่อสร้างฝายน้ำล้น เพื่อกักเก็บน้ำและ 
ชะลอน้ำ 

หมู่ที่ 8  
บ้านในควน 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 8๐มี
น้ำสามารถ
ชะลอน้ำไวไ้ด ้

สามารถกักเก็บ
น้ำและชะลอน้ำ
ได้  

 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานที่ 1.2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 ก่อสร้างฝายน้ำล้น เพื่อกักเก็บน้ำและ 
ชะลอน้ำ 
 
 
 

หมู่ที่ 9  
บ้านหน้าค่าย 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 8๐มี
น้ำสามารถ
ชะลอน้ำไวไ้ด ้

สามารถกักเก็บ
น้ำและชะลอน้ำ
ได้  

กองช่าง 

 

 43 ขยายเขตไฟฟ้า ซอย
บ้านนายปิด     
(หลังบ้าน อบต.แวว)  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

หมู่ที่ 9  
บ้านหน้าค่าย 

ระยะทาง 300 
เมตร 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

 

44 ขยายเขตไฟฟ้า ซอย
บ้านนายฉุย  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

หมู่ที่ 9  
บ้านหน้าค่าย 

ระยะทาง  300 ม. 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

 

45 ขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
ลุงศักดิ์หลัง ร.ร.
คลองท่อมราษฏร์
รังสรรค ์

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

หมู่ที่ 9  
บ้านหน้าค่าย 

ระยะทาง  300 ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

 

46 ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ขนาดใหญ่ บ้านนาย
แดง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

หมู่ที่ 9  
บ้านหน้าค่าย 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี
ประปาใช้มาก
ขึ้น 

ประชาชน มี
น้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แผนงานที่ 1.2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 ติดตั้งไฟฟ้าส่องถนน
สายสองร้อยไร่ทุก
ซอย 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 9  
บ้านหน้าค่าย 
ถนน 2 ร้อยไร่

ทุกซอย 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 8๐มี
ไฟฟ้าส่อง
สว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

 

 

48 ติดตั้งไฟฟ้าส่องถนน
เพิ่มเตมิ ซอยหน้า
อำเภอ  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าส่องสว่าง
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 9 บ้าน
หน้าค่าย 

จำนวน 6 จุด 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 8๐   
มไีฟฟ้าส่อง
สว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และมไีฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

49 ขุดลอกคลองห้วย
เคี่ยม 

เพื่อบำรุงรักษาคู
คลองให้มีน้ำสะอาด
ป้องกันน้ำท่วม 

หมู่ที่ 9  
บ้านหน้าค่าย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 8๐
คลองมีน้ำไหล
สะอาด น้ำไม่
ท่วม 

คูคลองมีน้ำ
สะอาด น้ำไม่
ท่วม  

กองช่าง 

 

 

50 ขุดลอกคลองห้วย
ยาง 

เพื่อบำรุงรักษาคู
คลองให้มีน้ำสะอาด
ป้องกันน้ำท่วม 

หมู่ที่ 9    
บ้านหน้าค่าย 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 8๐
คลองมีน้ำไหล
สะอาด น้ำไม่
ท่วม 

คูคลองมีน้ำ
สะอาด น้ำไม่
ท่วม  

กองช่าง 

 

 

51 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
ถังประปาข้างบ้าน
กำนันลาส 

เพื่อใหร้ะบบประปา
ให้มีน้ำความสะอาด
ก่อนจ่ายน้ำให้
ประชาชนใช้ 

หมู่ที่ 9   บ้าน
หน้าค่าย 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 8๐ มี
น้ำใช้เพียงพอ
สะอาด 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 
และสะอาด 

กองช่าง 

 

 

 รวม 51 โครงการ   20,450,000 20,450,000 20,450,000 20,450,000 20,450,000    

แบบ ผ. ๐2 
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                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูส่ังคมน่าอยู่และปรบัตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลีย่นแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
                 แผนงานที่ 2.1  สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราผู้พิการและผูด้้อยโอกาสทางสังคมใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อช่วยเหลือคน
พิการให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขต อบต. 
คลองท่อมใต้ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 9๐ 
คนพิการมี

ความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 

ผู้ที่ไดร้ับการ
ช่วยเหลือมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

สำนักปลดั  

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุ
ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขต อบต. 
คลองท่อมใต้ 

7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 ร้อยละ90     
ผู้สูงอายมุี

ความเป็นอยู่ดี 
ขึ้น 

ผู้ที่ไดร้ับการ
ช่วยเหลือมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

สำนักปลดั 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส ์

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์ให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขต อบต. 
คลองท่อมใต้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ90     
ผู้ป่วยเอดส์
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ผู้ที่ไดร้ับการ
ช่วยเหลือมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

สำนักปลดั  

4 
 
 
 

สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส 
 ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง  

เพ่ือช่วยเหลือ
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส 
 ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ให้
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขต อบต. 
คลองท่อมใต้ 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ร้อยละ90     
มีความเป็นอยู่

ดขีึ้น 

ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้ คนไร้ 
ที่พ่ึง ให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
                      แผนงานที่ 2.1  สงเคราะหเ์ด็ก สตรี คนชราผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพ่ึงพาตนเองได ้

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 พัฒนาบทบาทสตร ี เพื่อพัฒนาบทบาท
สตรีในตำบลคลอง
ท่อมใต้ 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขต อบต. 
คลองท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ8๐ 
สตรมีีการ
พัฒนาดีขึ้น 

สตรีในตำบลมี
การพัฒนา
บทบาทดีขึ้น 

สำนักปลดั  

6 ส่งเสริมคณุภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตประชาชนใน
ตำบลคลองท่อมใต้ให้
ดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขต อบต. 
คลองท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ8๐ 
เด็กและ
เยาวชนมี

การพัฒนาดี
ขึ้น 

ประชาชนใน
ตำบลมีการพัฒนา
คุณภาพ ชีวิตใหด้ี
ขึ้น 

สำนักปลดั  

7 ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร ้

เพื่อส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
ใหม้ีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขต อบต. 
คลองท่อมใต้ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ8๐ 
มีความ

เป็นอยู่ดีขึ้น 

ผู้ที่ไดร้ับการ
ช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

สำนักปลดั  

8 
 
 
 

จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
อบต.คลองท่อมใต ้

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในตำบล
คลองท่อมใต้ 

ผู้สูงอายุใน
ตำบลคลอง

ท่อมใต้ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ8๐ 
ผู้สูงอายไุด้มี
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สำนักปลดั  

9 อนุรักษ์และส่งเสริม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์และ
สนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขต อบต. 
คลองท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ8๐ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นคง
อยูอ่ย่าง
ยั่งยืน 

มีภูมิปญัญา
ท้องถิ่นได้
ถ่ายทอดให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 

สำนักปลดั  

 รวม 9 โครงการ   10,900,000 10,900,000 10,900,000 10,900,000 10,900,000    

แบบ ผ. ๐2 

 



39 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
            แผนงานท่ี 2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและจัดให้มสีถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดแข่งขันกีฬานักเรียน 
ศพด. 

เพื่อใหน้ักเรียนได้
ออกกำลังกาย
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

ศพด. อบต. 
คลองท่อมใต้ 
ศพด.บ้านแชง

เปิง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ8๐ 
นักเรียนได้ออก
กำลังกาย 

นักเรียน ศพด.มี
น้ำใจเป็นนักกีฬา
และมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

2 ก่อสร้างสนามกีฬา 
ฟุตซอล  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกกำลัง
กาย 

ตำบลคลอง
ท่อมใต้ 

 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ80     
ประชาชนได้
ออกกำลังกาย 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีออก
กำลังกายและ
รักษส์ุขภาพ 

กอง
การศึกษา 

 

3 ปรับปรุงสนามกีฬา  
ซ.สุขภาพดีพร้อมจดัซื้อ
เครื่องออกกำลังกาย 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีและอุปกรณ์
ออกกำลังกาย 

หมู่ที่ 6 
บ้านวังหิน 

 

40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ ร้อยละ80     
ประชาชนได้
ออกกำลังกาย 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีออก
กำลังกายและ
รักษส์ุขภาพ 

กองช่าง 

4 
 
 
 

ก่อสร้างศูนย์กีฬาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกกำลังกาย 
พักผ่อยหย่อนใจ 

หมู่ที่ 9 
บ้านหน้าค่าย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ8๐ 
นักเรียนได้ออก
กำลังกาย 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กำลังกายพัก
ผ่อยหย่อนใจ 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 

5 จัดซื้อวัสดุ  และอุปกรณ์
กีฬา 

 

จัดหาอุปกรณ์กีฬาท่ี
มีมาตรฐานให้
เยาวชนและ
ประชาชน 

จำนวน  1  
ครั้ง 

ม. 1 - 9 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ80     
ประชาชนได้
ออกกำลังกาย 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีออก
กำลังกายและ
รักษาสุขภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
            แผนงานท่ี 2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและจัดให้มสีถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 จัดส่งนักกีฬา หรือนักกรีฑา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
และสร้างความสามัคค ี
ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ 

ตำบลคลอง
ท่อมใต้ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80     
ส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีออก
กำลังกายและ
รักษาสุขภาพ 

กอง
การศึกษา 

7 จัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ มสีุขภาพ
แข็งแรง มีการทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุใน
ตำบลคลอง

ท่อมใต้ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80     
ประชาชนได้
ออกกำลังกาย 

ผู้สูงอายไุด้มี
การออกกำลัง
กาย ส่งเสริม
สุขภาพ 

สำนักปลดั 

งานพัฒนา
ชุมชน 

8 
 
 

สนับสนุนกิจกรรม
ปกครองอำเภอคลองท่อม 
ตามโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน  นักศึกษา และ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน  
นักศึกษา  และ
เยาวชน ในตำบล 

ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80
ส่งเสริมการ 
แข่งกีฬา 

นักเรียน 
นักศึกษาและ
เยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

สำนักปลดั  

9 
 
 

จัดแข่งขันกีฬาประชาชน
สานสมัพันธ์ตำบลคลอง
ท่อมใต้  

 

 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชนในตำบลให้
แข็งแรง สร้าง
ความสัมพันธ์ 
สามัคคีทีด่ีต่อกันใน
ชุมชน 

ประชาชน
อบต.คลองท่อม

ใต ้

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80
ส่งเสริมการ 

ออกกำลังกาย     
สร้างความ

สามัคค ี

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
แข็งแรง สร้าง
ความสัมพันธ์ 
สามัคคีทีด่ีต่อ
กันในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
            แผนงานที ่2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและจัดให้มสีถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ก่อสร้างศูนย์ฟิตเนส 
อบต.คลองท่อมใต ้

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชนในตำบลให้
แข็งแรง 

จำนวน 1 หลัง 
ตามแบบ อบต.

กำหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80
ส่งเสริมการ 

ออกกำลังกาย      

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย

แข็งแรง  

สำนักปลดั 

11  ก่อสร้างสวนหย่อม/
สวนสาธารณะเฉลมิพระ
เกียรต ิ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
ให้ประชาชนได้มี
สถานท่ีออกกำลัง
กายและพักผ่อน
หย่อนใจ 

ขนาดเล็ก
บริเวณหน้า 

ศพด. หรือพ้ืนท่ี
ที่เหมาะสม 

อบต.คลองท่อม
ใต ้

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 
มีที่ออกกำลัง
กายพักผ่อน

หย่อนใจ  

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และมีที่พักผ่อน
หย่อนใจให้
ประชาชนท่ัวไป
ได้ใช้บริการ 

สำนักปลดั 

 รวม 11 โครงการ   3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
          แผนงานที่ 2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปฏิบัติการต่อสูเ้พื่อเอาชนะ 
ยาเสพตดิ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง  ห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในตำบล
คลองท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ8๐ 
ห่างไกลยาเสพติด 

ลดการแพร่
ระบาดของยา
เสพติดในพ้ืนท่ี  

สำนักปลดั  

2 จัดการแข่งขันกีฬา 
เฉลิมพระเกียรตติ้านภัยยา
เสพติด 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน และสร้าง
ความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในหมู่คณะ 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ในตำบลคลอง

ท่อมใต้ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
8๐ ห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
และมีอนามัยที่
ดี 

กอง
การศึกษา 

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดกจิกรรมฟื้นฟู ผู้ผ่าน
การบำบัดให้มีการส่งเสริม
อาชีพ 
 

เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการ
บำบัด/รักษายาเสพ
ติดให้มีงานทำและ
ลดละเลิกยาเสพตดิ
ได ้

ผู้ผ่านการบำบัด
ยาเสพตดิ 

ตำบลคลอง
ท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80     
ลดละเลิกได้
และมีงานทำ 

ผู้ที่ผ่านการ
บำบัดรักษายา
เสพติดใหม้ีงาน
ทำและลดละ
เลิกยาเสพตดิได ้

สำนักปลดั 
อบต. 

 

4 
 
 
 

ปฏิบัติการต่อสูเ้พื่อเอาชนะ 
ยาเสพตดิ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง  ห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในตำบล
คลองท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 
บริการทันท่วงท ี

ประชาชน
เข้มแข็ง 
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

สำนักปลดั 
อบต. 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
         แผนงานที่ 2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดของ
เยาวชนประชาชน
ตำบลคลองท่อม
ใต ้

อุดหนุนให้ที่ทำ
การปกครอง

อำเภอ 
คลองท่อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ยาเสพตดิ 
ลดลง 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
พื้นที่  

สำนักปลดั 
อบต. 

 

6 สนับสนุนสถานีตำรวจภูธร
คลองท่อม  ตามโครงการ 
ศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้
สารเสพตดิในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E) 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิ 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ในตำบลคลอง

ท่อมใต้ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80      
เด็กนักเรยีนมี
ความรู้ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยา

เสพติด 

นักเรียนมี
ความรู้ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิ 

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

 รวม 6 โครงการ  
 

 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
    แผนงานท่ี 2.4 สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝึกอบรม ทบทวน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน
ด้านป้องกันภัย
ต่าง ๆ 

ประชาชน    
อปพร.อบต. 
คลองท่อมใต้

ทั้งหมด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ8๐ เพิ่ม 
ความพร้อมได ้

สมาชิก อปพร. 
ได้ทบทวนเพ่ือ
เพิ่มความพร้อม
ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

สำนักปลดั  

2 
 
 

สนับสนุนกิจกรรมศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลคลองท่อมใต้   

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน 

ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย  
อบต.คลองท่อมใต ้

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80  มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ศูนย์ป้องกันฯ
อบต.คลองท่อม
ใต้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สำนักปลดั  

3 จัดตั้งจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนน 

ประชาชนท่ัวไป
และนักท่องเที่ยว 

40,000 40,000 40,000 40,000 150,000 ร้อยละ80 มี
ความสะดวก 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้เส้นทาง
จราจร 

สำนักปลดั  

4 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี
ฉุกเฉิน (อัคคีภัย วาตภยั 
ภัยแล้ง อุทกภัย ฯลฯ) 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีเกิดจาก
สาธารณภัยและ 
ภัยอื่น ๆ 

หมู่ที่ 1 – 9  ใน
เขตองค์การ

อบต.คลองท่อมใต ้

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ8๐ 
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

สำนักปลดั  

 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
    แผนงานท่ี 2.4 สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 จัดกิจกรรมวัน อปพร. เพื่อให้เห็น
ความสำคญัของ 
กิจการ อปพร. 

 

 สมาชิก อปพร. 
อบต.คลองท่อมใต ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 มีเห็น
ความสำคัญ อปพร.
มากขึ้น 

อปพร. มี
ประสิทธิภาพใน
การทำงานมาก
ขึ้น 

สำนักปลดั  

6 
 
 
 

ก่อสร้างศูนย์บริการ
ประชาชน 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนและ
ช่วยดูแลความ
ปลอดภัย 

หมู่ 5 บรเิวณ 
แยกหน้าโรงเรียน

บ้านแชงเปิง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ70 มี
ความปลอดภัย 

สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนดูแล
ความ
ปลอดภัยได้
มากยิ่งข้ึน 

สำนักปลดั  

7 อบรมแผนป้องกันภัยใน 
ศพด. 

เพื่อให้ครูฯมี
ความรู้ในเรื่อง
ความปลอดภัย
ใน ศพด. 

ศพด.อบต. คลอง
ท่อมใต้ 

ศพด.บ้านแชงเปิง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ70 มี
ความปลอดภัย 

ครูผูดู้แลเด็กมี
ความรู้ในเรื่อง
ความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

8 ก่อสร้างป้อมยามที่ทำการ 
อบต.คลองท่อมใต ้
 
 

เพื่อเป็นสถานท่ี
ดูแลรักษาความ 
ปลอดภัยบริเวณ
สำนักงาน อบต. 

บริเวณที่ทำการ 
อบต.คลองท่อมใต้  
(ตามแบบ อบต. 
คลองท่อมใต้) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

มีสถานท่ี
สำหรับผู้อยู่
เวรยามเป็น
สัดส่วนและมี
ความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
    แผนงานท่ี 2.4 สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 อบรมชุดปฏิบตัิการจติ
อาสาภัยพิบตัิประจำ 
อบต.คลองท่อมใต ้
 

เพื่อจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
ประจำ อบต.ไว้
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

อบรมจำนวน  
1 ครั้ง จิตอาสา

ประมาณ 50 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 มี
ประชาชนจิต
อาสาภัยพิบตัิ
เพิ่มขึ้น 

มีจิตอาสาภัย
พิบัติประจำ 
อบต.เพื่อ
ช่วยเหลือ
ประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น 

สำนักปลดั 

 รวม 9 โครงการ   1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 
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                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูส่ังคมน่าอยู่และปรบัตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลีย่นแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริหารจัดการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            แผนงานท่ี 3.1  ส่งเสรมิสนับสนุนบริหารงานสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 
TO BE NUMBER ONE 

เพื่อส่งเสริมเยาวชน
ร่วมกิจกรรม  TO BE 
NUMBER ONE เก่ง ดี
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนตำบล
คลองท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ8๐ 
ส่งเสริมเยาวชน 
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนร่วม
กิจกรรมTO BE 
NUMBER ONE
ห่างไกลยาเสพติด 

สำนักปลดั 

 

2 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

จำนวนสุนัข
และแมว
ทั้งหมดใน

ตำบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80     
ปราศจากพิษ
สุนัขบ้า 

สุนัขและแมว
ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สำนักปลดั  

3 สมทบงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
อบต.คลองท่อมใต ้

เพื่อสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.คลองท่อมใต้ ใน
การดำเนินกิจกรรม 

ประชากร
ทั้งหมดใน
ตำบลคลอง

ท่อมใต้ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80 มี
หลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อใหป้ระชาชน
ใต้มีไดร้ับบริการ
ด้านสาธารณสุข
ทั่วถึง 

สำนักปลดั 

4 
 
 
 

ป้องกันควบคุมโรคตดิต่อ
และโรคระบาดฉุกเฉินอุบัติ
ใหม่ 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อโรค
ระบาดฉุกเฉินอุบัติ
ใหม่อย่างทันท่วงที 

ภายในตำบล
คลองท่อมใต้ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80      
ป้องกันโรคได้
ทันท่วงที 

มีความพร้อมการ
ป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อระบาด
ฉุกเฉิน 
 

สำนักปลดั 
 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            แผนงานท่ี 3.1  ส่งเสรมิสนับสนุนบริหารงานสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการตามพระราชดำริ
ด้าน สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
มีการจัดทำโครงการ
ตามพระราชดำริด้าน 
สาธารณสุข 
ประชาชนเข้าถึงการ
ดูแลสุขภาพ 

ประชาชน
ตำบลคลอง

ท่อมใต้จำนวน 
9 หมู่บ้าน 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 80 มี
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ฯลฯ 

ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมจดัทำ
โครงการ
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

สำนักปลดั 

 

6 สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารีและ
สำรวจข้อมลูจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการในการ
ส่งเสริมการรณรงค์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า สำรวจ
ขึ้นทะเบียนสุนัข 
แมว ในพื้นที่ตำบล
คลองท่อมใต้ 

สุนัขและแมว
ในตำบลคลอง
ท่อมใต้จำนวน 

350 ตัว 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ป้องกันโรงพิษ

สุนัขบ้าได ้

ตำบลคลอง
ท่อมใต้ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า 

สำนักปลดั 

 

7 โครงการสร้างสุขภาพดดี้วย
การออกกำลังกาย ลดเสีย่ง 
ลดโรค 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเห็น
ความสำคญัในการ
ออกกำลังกายเพื่อลด
ความเสีย่ง ลดโรค 

ประชาชนใน
ตำบลคลอง

ท่อมใต้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนเห็น
ความสำคญัใน
การออกกำลัง
กาย 

ประชาชนมี
สุขภาพดี ลด
เสี่ยง ลดโรค 

สำนักปลดั 

 รวม 7  โครงการ   1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000    
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            แผนงานท่ี 3.2  ส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์การคดั
แยกขยะในครัวเรือน 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
มีการคัดแยกขยะ
จากต้นทางอย่างถูก
วิธี สะดวกปลอดภัย
ในการบริหารจัดการ
ขยะ 

ประชาชน
ตำบลคลอง
ท่อมใต้ทุก
ครัวเรือน
จำนวน 9 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มี
มีการคัดแยก
ขยะอย่างถูก
วิธี สะดวก

และปลอดภัย 

ชุมชนรู้จัก
วิธีการคัดแยก
ขยะจากต้นทาง
สะดวกในการ
บริหารจดัการ
ขยะ 

สำนักปลดั 

 

2 โครงการชวนน้องปลูกใจ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 

เพื่อส่งเสริมเยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนใน
ตำบลคลอง

ท่อมใต้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
เยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนสำนัก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

สำนักปลดั 

 

3 คลองท่อมใต้เมืองสะอาด เพื่อให้ตำบลคลอง
ท่อมใต้มีความ
สะอาดเป็นความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภมูิ
ทัศน์สวยงาม 

ภายในตำบล
คลองท่อมใต้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80มี
ภูมิทัศน์
สวยงาม 
สะอาด
เรียบร้อย 

ตำบลคลอง
ท่อมใต้มีความ
สะอาดภูมิทัศน์
สวยงาม 

สำนักปลดั 

4 โครงการอบรมค่ายรักษ์
สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก 

เพื่อส่งเสริมและสร้าง
จิตสำนึก เยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์
โลก 

เด็กและ
เยาวชน

ภายในตำบล
คลองท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
เยาวชนมี
จิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เด็กและเยาวชน
สำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม รักษ์
โลก 

สำนักปลดั 

 รวม 4 โครงการ   250,000 250,000 250,000 250,000 250,000    

 
 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่ สังคมน่าอยู ่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลีย่นแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            แผนงานท่ี 4.1  ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทางด้าน
การศึกษาให้มี
คุณภาพให้แก่เด็ก 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

คลองท่อมใต้ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ให้
ความสำคญัเด็ก 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมทาง
พัฒนาการด้าน 
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

2 จัดงานวันแม่แห่งชาต ิ เพื่อรำลึกถึงพระคณุ
ของแม่ และสรา้ง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างแม่กับลูก 

ศพด.คลอง
ท่อมใต้และ 

ศพด.บ้านแชง
เปิง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
เห็นความสำคัญ
ของคุณแม ่

เด็กได้สำนึกใน
พระคุณของแม่ 
และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ด ี

กอง
การศึกษา 

3 พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
 

เพื่อให้ครูไดร้ับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ
ในการจัดกิจกรรม 

บุคลากร
ทางการศึกษา 
ของ ศพด.ทั้ง 

2 ศูนย ์

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

บุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้และ
ประสบการณ์
เพิ่มมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

4 
 
 
 

ทัศนศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อให้ครูได้นำ
ความรู้ใหม่ ๆของ
ท้องถิ่นมาพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมต่าง ๆ 

ศพด 
.คลองท่อมใต้
และ ศพด.บ้าน

แชงเปิง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80 มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ครูได้นำความรู้
ใหม่ ๆ มา
พัฒนาการเรียน
การสอนและ
กิจกรรมต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            แผนงานท่ี 4.1 ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อให้การบริหาร  
สถานศึกษาเป็นไป
ตามหลักเกณฑ ์

ศพด 
.คลองท่อมใต้
และ ศพด.บ้าน

แชงเปิง 
ค่าอาหาร

กลางวันและค่า
จัดการเรียน

การสอนรายหัว 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ70 
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์

 
 
 

การบริหาร  
สถานศึกษา
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์
ถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

6 ฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรยีนรู ้

ศพด. 
คลองท่อมใต้

และ ศพด.บ้าน
แชงเปิง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 
นักเรียนได้มี
ประสบการณ ์

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ 

กอง
การศึกษา 

7 จัดนิทรรศการวิชาการเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
เด็กต้องการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 

ศพด. 
อบต.คลองท่อม
ใต้และ ศพด. 
บ้านแชงเปิง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80
นักเรียนมี
พัฒนาการทุก
ด้าน 

นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดี 
ทั้งทางด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์ จติใจ 
สังคมและ
สติปัญญา 

กอง
การศึกษา 

8 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ความรู้เรื่อง
โภชนาการที่ดีและ
ถูกต้องสำหรับเด็ก 

ศพด. 
คลองท่อมใต้

และ ศพด.บ้าน
แชงเปิง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80มีรู้
เรื่องโภชนาการ
เด็ก 

ผู้ปกครองมี
ความรู้เรื่อง
โภชนาการที่ดี
และถูกต้อง
สำหรับเด็ก 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            แผนงานท่ี 4.1 ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ปรับปรุง พร้อมจดัซื้อ
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 

เพื่อให้มีสนามเด็ก
เล่นท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

ตำบลคลอง
ท่อมใต้ 

(หน้า ศพด. 
อบต.คลองท่อม

ใต้) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
ความปลอดภัย
มากขึ้น 
 

มีสนามเด็กเล่นท่ี
เหมาะสม 
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

10 สร้างที่พักสำหรับ
ผู้ปกครอง 

เพื่อให้ผู้ปกครองมีที่
พักรอรับนักเรยีน
กลับบ้านมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ศพด.อบต. 
คลองท่อมใต้ 

(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  
มีที่พักของ
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองมีที่
พักรอรับ
นักเรียนส่งเสรมิ
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
การศึกษา 

11 จัดทำป้ายศูนย์ ศพด.
อบต.คลองท่อมใต้และ
ศูนย์บ้านแชงเปิง 

เพื่อจัดให้มีป้ายศูนย์
บอกสถานท่ีราชการ 

ศพด. 
อบต.คลองท่อมใต ้

ศพด. 
บ้านแชงเปิง 

(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80 
เป็นระเบียบ 

มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
ถูกต้องตาม
ระเบียบสถานท่ี
ราชการ 

กอง
การศึกษา 

12 ก่อสร้างทางเท้าระหว่าง
อาคารหลังเกา่กับ ศพด.
หลังใหม ่

เพื่อใหน้ักเรียนครู
ผู้ดูแลเด็กมีทางเดินที่
สะดวก ปลอดภัย 
และมสีภาพแวดล้อม
ที่น่าอยู ่

บริเวณ (หน้า 
ศพด. อบต. 

คลองท่อมใต้) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 เป็น
ระเบียบและ
สะดวก 
 

นักเรียนครูผู้ดูแล
เด็กมีทางเดินท่ี
สะดวก ปลอดภัย 
และมี
สภาพแวดล้อมท่ี
น่าอยู่ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            แผนงานท่ี 4.1  ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.
อบต.คลองท่อมใต ้

เพื่อให้นักเรียนมี
สถานท่ีรับประทาน
อาหารที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ  ได้
มาตรฐาน 

ศพด.      
คลองท่อมใต้ 
(ตามแบบ 

อบต.กำหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80มี
สถานท่ีถูก
สุขลักษณะ 

นักเรียนมี
สถานท่ี
รับประทาน
อาหารที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ  
ได้มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

14 สร้างหลังคาคลมุลาน
เอนกประสงค์บริเวณ
ด้านหลังอาคารศูนย ์

เพื่อป้องกันแสงแดด
และฝนในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
ศูนย์ 

ศพด.      
คลองท่อมใต้ 
(ตามแบบ 

อบต.กำหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ป้องกันแสงแดด 

ป้องกันแสงแดด
และฝนในการ
ทำกิจกรรมต่าง 
ๆ ของศูนย ์

กอง
การศึกษา 

15 สร้างห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้ ศพด.มี
ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล 

ศพด.อบต. 
คลองท่อมใต้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80มี
ความสะดวกใน
การสืบค้นข้อมลู 

ศพด.มี
ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมลู 

กอง
การศึกษา 

16 ต่อเติมหลังคาเมทัลชีท 
(อาคารหลังใหม่) 

 

 

 

เพื่อป้องกันแสงแดด
และฝนในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
ศูนย์ 

 

ศพด.อบต. 
คลองท่อมใต้ 

 

250,000 250,000 

 

250,000 250,000 250,000  ร้อยละ 80 
ป้องกันแสงแดด
และฝน 
 

สามารถป้องกัน
แสงแดดและฝน
ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของศูนย์ได้ดีมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            แผนงานท่ี 4.1 ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครอง
เข้าใจในการจัด
กิจกรรมพัฒนาการ
ของเด็ก 

 

ศพด. 
คลองท่อมใต้ 

ศพด. 
บ้านแชงเปิง 
(ตามแบบ 

อบต.กำหนด) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 
ผู้ปกครองเข้าใจ
พัฒนา การเด็ก 

ผู้ปกครองเข้าใจ
ในการจัด
กิจกรรม
พัฒนาการของ
เด็ก 

กอง
การศึกษา 

18 อุดหนุนอาหารกลางวัน 
ร.ร.ในเขตตำบลคลองท่อม
ใต้  

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับ ร.ร.ใน
เขตตำบลคลองท่อม
ใต ้

ร.ร.บ้านเหนือ 
ร.ร.บ้านแชงเปิง 
ร.ร.คลองท่อม

มิตรภาพฯ 
ร.ร.ไทยรัฐฯ 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 90       
นักเรียนได้มี
อาหารกลางวัน 

นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานตาม
โภชนาการ 

กอง
การศึกษา 

 

19 ค่าอาหารเสรมิ(นม)ร.ร.ใน
เขตตำบลคลองท่อมใต้ 
และศพด.อบต. คลองท่อม
ใต้ ศพด.บ้านแชงเปิง 

เพื่อสนับสนุนเสรมิ
(นม)ให้กับ ร.ร.ใน
เขตตำบลคลองท่อม
ใต้และ ศพด.ทั้ง 2 
ศูนย์ 

ร.ร.บ้านเหนือ 
ร.ร.บ้านแชงเปิง 
ร.ร.คลองท่อม

มิตรภาพฯ 
ร.ร.ไทยรัฐฯและ
ศพด.ทั้ง 2 ศูนย ์

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 90       
นักเรียนได้มี
อาหารเสริม
(นม) 

เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
เสรมิอย่าง
ครบถ้วนและ
ทั่วถึง 

กอง
การศึกษา 

20 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ
ห้องเรียนคณุภาพแห่ง
การเรยีนรู้ด้านสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้เรียนรูส้ื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
DLTV 

ศพด.อบต 
.คลองท่อมใต้
และ ศพด.บ้าน

แชงเปิง 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ80     
เด็กนักเรยีน 
มีความรูเ้พิ่ม
มากขึ้น 

เด็กนักเรยีนมี
ความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
DLTV 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            แผนงานท่ี 4.1  ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 ก่อสร้างคูระบายน้ำ  เพื่อให้มีคูระบายน้ำ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

ศพด.อบต. 
คลองท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80     
น้ำไม่ท่วมขัง 

ศพด.มีคูระบาย
น้ำและน้ำไม่
ท่วมขัง 

กอง
การศึกษา 

22 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ห้องส้วม 

เพื่อให้นักเรียนมี
ห้องน้ำห้องส้วมใช้
เพียงพอ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

ศพด.อบต. 
คลองท่อมใต้ 
(ตามแบบ 

อบต.กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 
นักเรียนมี
ห้องน้ำห้องส้วม
ใช้ถุก
สุขลักษณะ 

นักเรียนมี
ห้องน้ำห้องส้วม
ใช้เพียงพอ 
สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา 

23 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.
อบต.คลองท่อมใต้  

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม เป็น
ระเบียบนา่อยู ่

ศพด.อบต. 
คลองท่อมใต้ 
และ ศพด. 
บ้านแชงเปิง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 ม ี
ภูมิทัศน์ที่
สวยงาม     

ศพด.มีภมูิทัศน์
ที่สวยงาม เป็น
ระเบียบนา่อยู่
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

24 
 
 
 
 

จัดประสบการณเ์รียนรู้
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เพื่อสนับสนุนจดั
ประสบการณ์เรยีนรู้
เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ศพด.อบต. 
คลองท่อมใต้ 
และ ศพด. 
บ้านแชงเปิง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 เด็ก
ปฐมวัยมี
ประสบการณ์
เรียนรู้     

เด็กปฐมวัยมี
ประสบการณ์
เรียนรู้ เพิ่มมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            แผนงานท่ี 4.1  ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ
ห้องเรียนคณุภาพด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้เรียนรูส้ื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

ศพด.อบต. 
คลองท่อมใต้ 
และ ศพด. 
บ้านแชงเปิง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ80 เด็ก
ปฐมวัยมีได้
เรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ     

เด็กปฐมวัยเด็ก
นักเรียนได้
เรียนรูส้ื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
DLTV 

กอง
การศึกษา 

 รวม 25 โครงการ   7,520,000 7,520,000 7,520,000 7,520,000 7,520,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            แผนงานท่ี 4.2  ส่งเสรมิสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณีวันสารท 
เดือนสิบ 

เพื่อเป็นการสบืสาน
อนุรักษ์ประเพณ ี
อันดีงามของไทย 

อบต. 
คลองท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
มีการสืบสาน

ประเพณ ี
 

เป็นการสบืสาน
อนุรักษ์
ประเพณ ี
อันดีงามของไทย
ไว้ให้คงอยู่คู่
ลูกหลาน 

กอง
การศึกษา 

2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
งานแห่เทียนเข้าพรรษา 

 

เพื่อให้รำลึกถึงวัน
สำคัญของทาง
ศาสนา 

อบต. 
.คลองท่อมใต้ 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ได้ร่วม กิจกรรม

ทางศาสนา 

ประชาชนไดร้่วม
ทำกิจกรรมทาง
ศาสนา 

กอง
การศึกษา 

3 บรรพชาสามเณร 
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อสามเณรจะได้
เรียนรู้ว่า
พระพุทธศาสนามี
ประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม
อย่างไร 

อบต. 
คลองท่อมใต้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
มีความรูด้้าน

ศาสนามากขึ้น 

สามเณรจะได้
เรียนรู้ว่า
พระพุทธศาสน
ามีประโยชน์ต่อ
ตนเอครอบครัว 
และสังคมมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

4 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการสบืสาน
อนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามของไทย 

พื้นที่ หมู่ที่ 7  
อบต.คลองท่อม

ใต ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
มีการสืบสาน

ประเพณ ี

เป็นการสบืสาน
อนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งามของไทยไว้
ให้คงอยู่คู่
ลูกหลาน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            แผนงานท่ี 4.2  ส่งเสรมิสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 กิจกรรมวันวสิาขบูชา 

 

 

เพื่อให้รำลึกถึงวัน
สำคัญของทาง
ศาสนา 

อบต.คลองท่อม
ใต ้
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ได้ร่วม กิจกรรม

ทางศาสนา 

เป็นการสบืสาน
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

กอง
การศึกษา 

6 จัดอบรมมารยาทไทย 

 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรูจ้ักมารยาท
ไทยเพิ่มมากข้ึน 

ศพด. 
อบต.คลองท่อม

ใต ้
ศพด.บ้านแชง

เปิง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 80
นักเรียนมี

มารยาทมากข้ึน 

นักเรียนรูจ้ัก
อนุรักษ์มารยาท
ไทย มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

7 เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ที่หลากหลาย
ด้านภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ศพด.อบต. 
คลองท่อมใต้ 
ศพด.บ้านแชง

เปิง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ได้
เรียนรูภู้มิ

ปัญญาท้องถิ่น 

นักเรียนได้รับ
ความรู้เพิ่มมาก
ขึ้นด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

8 
 
 
 
 

กิจกรรมอนรุักษ์ฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อบต.คลองท่อม
ใต ้

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนร่วม

อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนมีการ
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            แผนงานท่ี 4.2 ส่งเสรมิสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

อบต.คลองท่อม
ใต ้

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80
ส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนา 
 

มีกิจกรรม
คุณธรรม
จริยธรรมได้สืบ
ทอดต่อไป 

กอง
การศึกษา 

10 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
ศาสนาและจรยิธรรม  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีทางศาสนา 

-มัสยิดบ้านคลอง
ขนาน 
-มัสยิดบ้านวังหิน 
-คณะกรรมการ
หมู่บ้านม.8 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 80
ส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

มีกิจกรรม
ประเพณีทาง
ศาสนาได้สืบ
ทอดต่อไป 

กอง
การศึกษา 

11 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนวัฒนธรรม 
(ฮารีรายอ) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ทางประเพณีศาสนา 

มัสยดิบ้านคลอง
ขนาน 

มัสยดิบ้านวังหิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80
ส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนา 
 

มีกิจกรรม
ประเพณีทาง
ศาสนาได้สืบ
ทอดต่อไป 

กอง
การศึกษา 

12 
 
 
 
 

กิจกรรมอนรุักษ์ฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อบต.คลองท่อม
ใต ้

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนร่วม

อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนมีการ
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
มากขึ้น   

 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            แผนงานท่ี 4.2  ส่งเสรมิสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
รดน้ำดำหัวผูสู้งอาย ุ

เพือ่เป็นการสบืสาน
อนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามของไทย 

อุดหนุนให้
คณะกรรมกา
รหมู่บ้านทุก

หมู่ จัด
กิจกรรมรดน้ำ
ดำหัวผูสู้งอายุ  

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 80 
ตระหนักใน
คุณค่าของ 
ผู้สูงอายุ       
 

เยาวชน 
ลูกๆหลานๆ มี
ความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุและ
ตระหนักใน
คุณค่าพร้อมยก
ย่องเชิดชู 

กอง
การศึกษา 

 

14 สนับสนุนจดังานเมาวล์ิด เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ทางประเพณีศาสนา
อิสลาม 

อบต.คลองท่อม
ใต ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
ส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนา 
 

ได้สบืทอด
ประเพณีทาง
ศาสนาให้คงอยู่
ต่อไป 

กอง
การศึกษา 

 

 รวม 14 โครงการ   1,005,000 1,005,000 1,005,000 1,005,000 1,005,000    

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ. ๐2 
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                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
                                                             องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...3...   พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่...1  การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สู่ความยั่งยืน  และ  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว   
   แผนงานท่ี 5.1 ส่งเสริมสนับสนนุการวางแผนการลงทุนและการทอ่งเที่ยว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝึกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้นำท้องที่ 
ตัวแทนชุมชน 
กลุ่มอาชีพ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา ฯ
พนักงานส่วน
ตำบล ครแูละ
พนักงานจ้าง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80
สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การพัฒนา 
ตนเองและพัฒนา
ท้องถิ่น 

สามารถนำ
ความรู้ 
ประสบการณ์มา
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิน่ได้มากขึ้น 

สำนักปลดั 

2 พัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหารและพนักงาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหารและ
พนักงาน 

อบต.คลองท่อมใต ้ 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละ 80มี
คุณธรรม
จริยธรรมมาก
ขึ้น 

อบต. มี
ประสิทธิภาพใน
การทำงานมาก
ขึ้น 

สำนักปลดั  

 

3 ปรับปรุงและพัฒนางาน
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปรับปรุงและ
พัฒนางานด้านแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 1 – 9 ใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ตำบลคลอง

ท่อมใต้ 

40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ร้อยละ 80เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บ 
 

การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  

กองคลัง 

 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกจิ การลงทุนและการท่องเท่ียว                                                                                     
            แผนงานท่ี 5.1 ส่งเสรมิสนับสนุนการวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
คุ้มบ้าน 

เพื่อประชาสมัพันธ์
สถานท่ีและสะดวก
ในการติดต่อสื่อสาร 
การท่องเที่ยว 

อบต.คลองท่อม
ใต ้

200,000 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 
ติดต่อสื่อสาร
สะดวกมากข้ึน 

การ
ติดต่อสื่อสาร
สะดวก 

สำนักปลดั 

5 จัดทำ เว็บไซด์ ป้าย
ประชาสมัพันธ์ แผ่นพับ 
วารสารประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์
สถานท่ีและสะดวก
ในการติดต่อสื่อสาร 
การท่องเที่ยว 
 

อบต.คลองท่อม
ใต ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

มีประชาสัมพันธ์
สถานท่ีและ
สะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร 
การท่องเที่ยว
ได้มากข้ึน 

สำนักปลดั 

6 ปรับภูมิทัศน์และก่อสร้าง
ทางเดินชมธรรมชาติท่า
เทียบเรือบากัน  
 

เพื่อสะดวกในการ
ให้บริการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

หมู่ 6 
ตำบลคลอง

ท่อมใต้ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

สร้างรายได้และ
เป็นสถานท่ีน่า
ท่องเที่ยว 

สำนักปลดั  

7 จัดกิจกรรมแข่งขันเรือหาง
ยาวส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เพื่อสนับสนุนจดัเป็น
กิจกรรมดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

หมู่ 6 

ตำบลคลอง
ท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 

มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

สำนักปลดั 

8 
 
 
 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ตำบลคลองท่อมใต ้

เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ให้มีสถานที่ท่องเที่ยว
ในตำบล เป็นท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

ตำบลคลอง
ท่อมใต้ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

สร้างรายได้และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ฯ 

สำนักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐2 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเท่ียว   
             แผนงานท่ี 5.1 ส่งเสรมิสนับสนุนการวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
คลองท่อม หมู่ 1,2, 5,8 
 
 

เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ให้มีสถานทีพ่ักผ่อน
หย่อนใจและเป็นท่ี
ท่องเที่ยวในตำบล  

หมู่ที่ 1,2,5,8 
บ้านเหนือ 

บ้านคลองท่อมใต ้
บ้านแชงเปิง 
บ้านในควน 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 80 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

สร้างรายได้และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ฯ 

สำนักปลดั 

 รวม  9  โครงการ   3,230,000 3,230,000 3,230,000 3,230,000 3,230,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเท่ียว   
            แผนงานที่ 5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบล
คลองท่อมใต้ 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
อาชีพกลุ่มต่าง ๆ ใน
ตำบลคลองท่อมใต้ได้
ต่อยอดพัฒนากลุ่ม
ให้ยั่งยืน 

กลุ่มอาชีพใน
ตำบลคลอง
ท่อมใต้ที่จด

ทะเบียนถูกต้อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ 80 
กลุ่มอาชีพนำไป
พัฒนากลุ่ม 

กลุ่มอาชีพ
สามารถนำเงิน
ไปต่อยอด 
ผลิตภณัฑ์ได้
เพิ่มมากข้ึน 

สำนักปลดั 

2 ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในตำบล 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ
หลักและเสริมในการ
สร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

ประชาชนใน
ตำบลคลอง
ท่อมใต้ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมี
อาชีพสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น
ในครอบครัว 

สำนักปลดั 

3 จัดตั้งตลาด              
อบต.คลองท่อมใต ้

เพื่อเพิ่มช่องทางให้
เกษตรกรมีที่
จำหน่ายผลผลิต
เพื่อให้ได้มรีายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

พื้นที่ตำบล
คลองท่อมใต้ 

20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 เพิ่ม
ช่องทางให้
เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

มีช่องทางให้
เกษตรกรได้
จำหน่ายผลผลิต
ได้มากข้ึน 

สำนักปลดั 

4 จัดตั้งศูนย์เรียนรูต้าม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ
หลักและอาชีพเสรมิ
ในการสร้างรายได้
ให้กับครัวเรือนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พื้นที่ อบต. 
คลองท่อมใต้ 

20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมี
อาชีพหลักและ
อาชีพเสริมใน
การสร้างรายได้
ให้กับครัวเรือน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำนักปลดั 

 รวม 4 โครงการ   630,000 630,000 630,000 630,000 630,000    

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3  เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง............. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่...3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        แผนงานท่ี 6.1 ส่งเสริมสนับสนุน สร้างความเขม้แข็งของประชาสังคมในการบริหารจดัการท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดกิจกรรม 5 ธันวา
มหาราช วันพ่อแห่งชาต ิ

เพื่อให้รำลึกถึงวัน
สำคัญของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการ 

พนักงาน และ
ประชาชนท่ัวไป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80  
มีความ 
จงรักภักด ี

ประชาชนและ
ข้าราชการมี
โอกาสในการ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี  
ต่อ
พระมหากษตัริย ์

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

2 จัดกิจกรรม 12 สิงหาคม 
วันแม่แห่งชาติ 

เพื่อให้รำลึกถึงวัน
สำคัญของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการ 

พนักงาน และ
ประชาชนท่ัวไป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80  
มีความ 
จงรักภักด ี

ประชาชนได้
ร่วมแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดี  
ต่อ
พระมหากษตัริย ์

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

3 จัดกิจกรรม  23  ตุลาคม 
วันปิยมหาราช 

เพื่อให้รำลึกถึงวัน
สำคัญของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการ 

และพนักงาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
 มีความ 
จงรักภักด ี

ประชาชนและ
ข้าราชการมี
โอกาสในการ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี  
ต่อ
พระมหากษตัริย ์

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

แบบ ผ. ๐2 

 

http://www.zabzaa.com/event/5dec.htm
http://www.zabzaa.com/event/5dec.htm
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        แผนงานท่ี 6.1 ส่งเสริมสนับสนุน สร้างความเขม้แข็งของประชาสังคมในการบริหารจดัการท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4  อบต. พบและบริการ
ประชาชน 

เพื่อไปรับทราบ
ปัญหาความ
เดือดร้อนและความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชน
ภายในตำบล
คลองท่อมใต้ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
รับทราบ
ปัญหาความ
เดือดร้อน 

ได้ไปรับทราบ
ปัญหาความ
เดือดร้อนและ
ความต้องการ
ของประชาชน 

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

5 จัดทำเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมสี่วนร่วมใน
การเสนอปญัหาและ
ความต้องการของ
หมู่บ้าน และเรื่องอื่นๆ
ที่มีการทำเวทีประชา
พิจารณ ์

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

ประชาคม กลุม่
อาชีพ 

หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
ประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
ประชาสังคมมี
ความเข้มแข็ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมสี่วน
ร่วมในการเสนอ
ปัญหาและ
ความต้องการ
ของหมู่บ้าน 

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

6 สนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนา 
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมสี่วนร่วมใน
การเสนอปญัหาและ
ความต้องการของ
หมู่บ้าน 

 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านทุกหมู ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
ประชาสังคมมี
ความเข้มแข็ง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมสี่วนร่วม 
ในการเสนอ
ปัญหาและ
ความต้องการ
ของหมู่บ้าน 

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

7 เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

เพื่อส่งเสริมให้
ข้าราชการ พนักงาน
และประชาชนท่ัวไป
รักและเทิดทูน
สถาบันชาติ ฯ 

ข้าราชการ 
พนักงานและ

ประชาชนท่ัวไป 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80
จงรักภักดี
เทิดทูนสถาบัน 

ข้าราชการ 
พนักงานและ
ประชาชนท่ัวไป
รักและเทิดทูน
สถาบันฯ 

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 แผนงานท่ี 6.1 ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาสังคมในการบริหารจดัการท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อต้องการให้
เกษตรกรในตำบลได้
ใช้บริการจาก
หน่วยงานของรัฐ 

หมู่ที่ 1 – 9 ใน
เขต อบต.คลอง

ท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ได้รับความรู้
เพิ่มมากข้ึน 
 

เกษตรกรได้
ความรู้ด้าน
เกษตรมากขึ้น  

สำนักปลดั 
อบต. 

9 ค่าใช้จ่ายศูนย์ปรองดอง 
อบต.คลองท่อมใต ้

เพื่อประสานความ
สามัคคีคนในตำบล
และไกล่เกลี่ย
เบื้องต้น 

ประชาชน
ตำบลคลอง

ท่อมใต้ 

10,000 

 

 

10,000 10,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ศูนย์ฯมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

คนในตำบลมี
ความรักความ
สามัคคเีพิ่มมาก
ขึ้นและเป็นที่
ปรึกษาไกล่
เกลี่ยเบื้องต้น 

สำนักปลดั 
อบต. 

10 โครงการคณุธรรมสาน
สายใยครอบครัว 

เพื่อปลูกจิตสำนึก 
คุณธรรมแก่เด็กและ 
เยาวชนและบุคคลใน 
ครอบครัว 

เด็ก/เยาวชน
และบุคคล 

ในครอบครัว
ภายในตำบล
คลองท่อมใต้ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ร้อยละ80 
ได้ม ี
จิตสำนึกด ี

เด็ก/เยาวชนและ
บุคคลในครอบครัวมี
จิตสำนึกดี รัก
สามัคคีทำให้
ครอบครัวเขม้แข็ง  

สำนักปลดั 

11 กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็ก
และเยาวชนต่อต้านการ
ทุจริต 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนสำนึกดี 
ต่อต้านการทุจริต 
 

เด็กและ
เยาวชนใน 

ต.คลองท่อมใต ้

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80 
เด็ก/เยาวชน
ต่อต้านการ
ทุจริต 

เด็ก/เยาวชนมี
จิตสำนึกต่อต้านการ
ทุจริต  

สำนักปลดั 

12 ส่งเสริมความรู้ด้านระเบยีบ
กฎหมาย 
ทีเกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ค ว า ม เ ข ้ า ใ จด ้ า น
กฎหมายแก่ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาฯ 

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา 

อบต.ฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80
ผู้บริหารและ
สมาชิกมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ผู้บริหารและ
สมาชิกมีความรู้ 
ความเข้าใจด้าน
กฎหมายเพิ่มมาก
ขึ้น 

สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 แผนงานท่ี 6.1 ส่งเสริมสนับสนุน สร้างความเขม้แข็งของประชาสังคมในการบริหารจดัการท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการคณุธรรมสาน
สายใยครอบครัว 

เพื่อปลูกจิตสำนึก 
คุณธรรมแก่เด็กและ 
เยาวชนและบุคคลใน 
ครอบครัว 

เด็ก/เยาวชน
และบุคคล 

ในครอบครัว
ภายในตำบล
คลองท่อมใต้ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ร้อยละ80 
ได้ม ี
จิตสำนึกด ี

เด็ก/เยาวชนและ
บุคคลในครอบครัวมี
จิตสำนึกดี รัก
สามัคคีทำให้
ครอบครัวเขม้แข็ง  

สำนักปลดั 

14 กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็ก
และเยาวชนต่อต้านการ
ทุจริต 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนสำนึกดี 
ต่อต้านการทุจริต 
 

เด็กและ
เยาวชนใน
ตำบลคลอง

ท่อมใต้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80 
เด็ก/เยาวชน
ต่อต้านการทุจริต 

เด็ก/เยาวชนมี
จิตสำนึกต่อต้านการ
ทุจริต  

สำนักปลดั 

15 ส่งเสริมความรู้ด้านระเบยีบ
กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ค ว า ม เ ข ้ า ใ จด ้ า น
กฎหมายแก่ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาฯ 

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา 

อบต.ฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80
ผู้บริหารและ
สมาชิกมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ผู้บริหารและ
สมาชิก 
มีความรู้ ความรู้
ความเข้าใจด้าน
กฎหมายเพิ่มมาก
ขึ้น 

สำนักปลดั 

 รวม 15 โครงการ   980,000 980,000 980,000 980,000 980,000    

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 แผนงานท่ี 6.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคณุธรรม จริยธรรม ปฏบิัติราชการโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดทำเอกสารเพื่อการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
องค์กร 

เพื่อจัดทำเอกสาร
ประชาสมัพันธ์
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองท่อมใต้
ในการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล 

จัดทำวารสาร/
ปฏิทิน 

จำนวน 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ได้ประชาสัมพันธ์
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
 
 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียงได้รับรู้
ข่าวสารการ
บริการของ อบต. 
คลองท่อมใต้
อย่างโปร่งใส
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

สำนักงาน
ปลัด 
อบต. 

 

2 จัดกิจกรรมโครงการ 
บวชป่า 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ทางในด้านจริยธรรม  

พนักงาน อบต. 
สมาชิก อบต. 

ผู้บริหาร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 มี
กิจกรรมด้าน
จริยธรรม 

บุคลากรมี
กิจกรรมด้าน
จริยธรรมเพิ่ม

มากขึ้น 

สำนักปลดั 

3 กิจกรรมอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ทางในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม  

พนักงาน อบต. 
สมาชิก อบต. 

ผู้บริหาร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 มี
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

บุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่ม

มากขึ้น 

สำนักปลดั 

 รวม 3 โครงการ   170,000 170,000 170,000 170,000 170,000    

 

แบบ ผ. ๐2 

 


