


 

 

 
ค าน า 

 
   
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการจัดสรรสัดส่วนของภาษีเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น าไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดระยะเวลา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถ
บูรณาการแผน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดให้กับประชาชน 
 
  เทศบาลต าบลหลักช้าง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   เพ่ือก าหนด
ทิศทางการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
  เทศบาลต าบลหลักช้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) คงจะ
ประสบผลส าเร็จตามที่วางไว้และสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
        เทศบาลต าบลหลักช้าง 
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          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
 เทศบาลต าบลหลักช้าง ตั้ งอยู่ เลขที่  285 หมู่ที่  5 ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากอ าเภอช้างกลาง 5 กิโลเมตร ต าบลหลักช้างมีพ้ืนที่ ประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร 
 ทิศเหนือ จดต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันออก จดต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ทิศตะวันตก จดต าบลแก้วแสน และต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศใต้   จดต าบลแก้วแสน อ าเภอนาบอน และจดต าบลช้างกลางอ าเภอช้างกลาง 

 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 โดยทั่วไปมีลักษณะดินที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายสายไหลผ่าน เหมาะส าหรับการประกอบ
อาชีพเกษตร ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ดินเหนียวปนทรายเหมาะส าหรับการท าสวนยางพารา  ท านาข้าว 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 2ฤด ูได้แก่ ฤดูร้อน และฤดูฝน  

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ดินเหนียวปนทรายเหมาะส าหรับการท าสวนยางพารา สวนปาล์ม
น้ ามัน  ท านาข้าว 
 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองมนิ 

 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

1. ด้านกายภาพ 
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          2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลหลักช้างประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  10 หมู่บ้าน 
  
 

          2.2 การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักช้าง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 

จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแบ่งเป็น 2 เขตๆ ละ 6 คน  รวมเป็น 12 คน 
 
 
 

 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  7,753 คน แยกเป็นชาย  3,807 คน     หญิง 3,946 คน 

 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 ทุ่งปอนด์ 284 302 586 303 
2 โคกทือ 328 355 683 249 
3 นาปราน 283 303 586 170 
4 หนองเตย 412 436 848 322 
5 หนองไหล 872 873 1,745 505 
6 หลักช้าง 267 291 558 221 
7 ต้นซาง 208 204 412 135 
8 บนควน 302 306 608 201 
9 โคกสะท้อน 304 314 618 162 

10 ควนพศิิษฐ์ 547 562 1,109 180 
 รวม 3,807 3.946 7,753 2,758 

 
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
 
 
 
 

2. ด้านการเมืองการปกครอง 

3. ประชากร 
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      4.1 การศึกษา 
 โรงเรียนสังกัด สพฐ.  5 แห่ง ได้แก่ 

1. โรงเรียนบ้านนาปราน 
2. โรงเรียนวัดหลักช้าง 
3. โรงเรียนวัดจันดี 
4. โรงเรียนบ้านหนองเตย 
5. โรงเรียนบ้านควนตม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักช้าง 
ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.หลักช้าง)  1  แห่ง 
 

 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกขน  2  แห่งได้แก่ 
1. โรงเรียนพ่ึงตนเอง 
2. โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา 

  

 4.2 สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ านวน 1 แห่ง 
 โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  จ านวน 1 แห่ง 
 สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง 
 

 4.3 อาชญากรรม 
 - 
 4.4 ยาเสพติด 
 โครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 สังคมสงเคราะห์จังหวัดเข้ามาช่วยเหลือผู้ชราภาพไปดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สภาพทางสังคม 
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
มีถนนลาดยางแอสฟัลท์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก 

          5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟ้าครบ 10 หมู่บ้าน 
 
 
 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน แหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2-9 
ยกเว้น หมู่ที่ 1, 10 ใช้การประปาส่วนภูมิภาค 
 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์จันดี  ห่างจากต าบลหลักช้าง ประมาณ 5 กิโลเมตร 
 
 

 

 
 
          6.1 การเกษตร 
 ราษฎรส่วนใหญ่ร้อยละ 80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท าสวนยางพารา และปาล์ม
น้ ามัน  
 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล 
  -  ปั๊มน้ ามัน  3 แห่ง 
  -  ศูนย์โตโยต้าสาขาจันดี  จ านวน 1 แห่ง 

 

          6.2 การประมง 
ต าบลหลักช้างมีการท าประมงน้อย ส่วนใหญ่หาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลหลักช้าง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในบางครัวเรือน  
 

          6.4 การบริการ 
บริการนวดพ้ืนเมือง ที่ กลุ่มนวดแผนโบราณ 
มีร้านบริการท าผม เสริมสวย ทุกหมู่บ้าน 
มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพ้ืนที่  จ านวน 1 แห่ง  
 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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          6.5  การท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ “วัดธาตุน้อย”  เป็นสถานที่ส าคัญของพุทธศาสนิกชนชาวอ าเภอ ช้างกลางและฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงชาวใต้ทั้งปวง สร้างขึ้นโดย“พ่อท่านคล้าย” พระเกจิที่น่าเคารพเลื่อมใสอย่างสูงยิ่ง 
มากด้วยเมตตา และครองศีลงาม มีอภิญญาแก่กล้า จนชาวบ้านต่างขนานว่า “พระผู้มีวาจาสิทธิ์” 
 

 

 
 
 

ประวัติพ่อท่านคล้าย พระครูพิศิษฐ์อรรถการ หรือ “พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์”มีนามเดิมว่า “คล้าย สีนิล” 
บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2438 ขณะที่มีอายุ 19 ปี ที่วัดจันดี ต าบลหลักช้าง   ครั้น
อายุครบ 20 ปี จึงอุปสมบท ณ อุทกุกเขปสีมา (ศาลาน้ า) วัดวังม่วง ได้รับฉายาว่า “จันทสุวัณโณ” จากนั้นได้ 
เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เรียนมูลกัจจายนะ ในส านักพระครูกาแก้ว (ศรี) ณ วัดหน้าพระธาตุ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวลา 2 พรรษาแล้วจึงศึกษาวิปัสสนากรรมฐานที่ส านักวัดสามพัน อ าเภอพระ
แสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นศึกษาวิปัสสนาและไสยศาสตร์กับ”พระครูกาย” ก่อนเดินทางไปจ าวัดและ
ศึกษาพระธรรมต่อที่ “วัดมะขามเฒ่า” ในจังหวัดสงขลา ตลอดเวลา ที่อยู่ใต้ร่มกาสาวพัตร พ่อท่านคล้าย 
 
ยึดมั่นในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานติดต่อโดยมิได้ประมาทจนมีพลังจิตที่กล้าแข็งสามารถมองเห็นเหตุการณ์
อนาคตได้ และเคยสร้างปาฎิหารย์ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ประจักษ์แก่สายตาหลายครั้ง จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา และ
เป็นที่มาของสมญานาม “ พระอรหันต์ยุคก่ึงพุทธกาลแห่งแดนใต้ผู้มีอิทธิฤทธิ์ปากพระร่วง” 
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6.6 อุตสาหกรรม 
ต าบลหลักช้างไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่มเครื่องแกง บ้านหนองกุ้ง  หมู่ที่ 5 
- กลุ่มยาสระผม สบู่สมุนไพร  หมู่ที่ 8 
 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท าสวนยางพารา สวน

ปาล์มน้ ามัน 
 
 

 
 
 

          7.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

วัด   มีจ านวน   3  วัด ได้แก่     
1. วัดธาตุน้อย 
2. วัดจันดี 
3. วัดหลักช้าง    

ส านักสงฆ์   2 แห่งได้แก่ 
1. ส านักสงฆ์บ้านควนตม  
2. ศูนย์ปฏิบัติธรรมควนโด 
 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ช่วงเดือนเมษายน งานสรงน้ าผู้สูงอายุที่ส านักงานเทศบาลต าบลหลักช้าง 

วันมาฆบูชา งานแห่ผ้าห่มธาตุ  วัดธาตุน้อย 
เดือนสิบ  ประเพณีวันสารทเดือนสิบ  
 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภาษาถ่ิน คือ ภาษาใต้ 
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
 รูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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          8.1 น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  - ล าน้ า,ล าห้วย             15     แห่ง 
  - บึง, หนองและอ่ืนๆ        5     แห่ง 
แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
   - ฝาย            3     แห่ง   
  - สระน้ าประจ าหมู่บ้าน     6     แห่ง 
  - ประปาหมู่บ้าน   11     แห่ง 
  - สวนสาธารณะพรุไข่เต่า   หมู่ที่  8 
          8.2 ป่าไม้ 

ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน 
          8.3 ภูเขา 
 - 
          8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่มดีินร่วน และมีล าคลองไหลผ่านต าบลหลักช้าง ท าให้เหมาะส าหรับท าการเกษตร 
 

 
 
 

 9.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ร้อยละ 80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท าสวนยางพารา และปาล์มน้ ามัน  
 

 9.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองมิน คลองปาป 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  - ล าน้ า,ล าห้วย            15     แห่ง 
  - บึง, หนองและอ่ืนๆ      5     แห่ง 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
   - ฝาย               3     แห่ง   
  - สระน้ าประจ าหมู่บ้าน   6     แห่ง 
  - ประปาหมู่บ้าน     11     แห่ง 
  - สวนสาธารณะพรุไข่เต่า   หมู่ที่  8 
 

 9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
   - ฝาย               3     แห่ง   
  - สระน้ าประจ าหมู่บ้าน   6     แห่ง 
  - ประปาหมู่บ้าน     11     แห่ง 
  - สวนสาธารณะพรุไข่เต่า   หมู่ที่  8 

9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนตํางๆให๎
สอดคล๎องและบูรณาการกันเพ่ือให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายดังกลําว โดยให๎ เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายวําด๎วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให๎มีการแตํงตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีสํวนรํวม
ของประชาชนในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาคสํวนด าเนินการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านตํางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด๎วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎าน
การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได๎จัดให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล๎ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องน าไปสูํการปฏิบัติเพ่ือให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการ 

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชํวงเวลาดังกลําว เพ่ือความสุขของคน
ไทยทุกคน 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนา
ระดับมหภาค 
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สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต๎นมา
ได๎สํงผลให๎ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสํงผลให๎
ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ประเทศไทยมีข๎อได๎เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อยํางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท๎าทายตํอการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร๎อยละ ๓.๙ ถือวําอยูํในระดับต่ ากวําศักยภาพ เมื่อเทียบกับร๎อยละ ๖.๐ 
ตํอปีในชํวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผํานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟ้ืนตัวได๎เต็มที่โครงสร๎างเศรษฐกิจไทยที่ยังไมํสามารถขับเคลื่อนด๎วย
นวัตกรรมได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  ขาดการน า
เทคโนโลยีเข๎ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่
ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎าทายส าคัญ
ตํอการพัฒนาประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร๎างพ้ืนฐาน
ตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตํยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให๎บริการที่มีมาตรฐานแตกตํางกันระหวํางพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให๎ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท๎าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าอยํางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟ้ืนฟู การใช๎ และการรักษาทรัพยากรอยํางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผํานมายังขาดความ
ชัดเจน สํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศยังมีปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอยํางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศขาดความตํอเนื่องและความยืดหยุํนในการตอบสนองตํอความต๎องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดความเข๎มแข็ง  ลดความ
ขัดแย๎งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไมํเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให๎การพัฒนาประเทศ
ในมิติตําง ๆ มีความท๎าทายมากขึ้น ทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว 

 
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม๎วําประเทศไทยจะมีต าแหนํงที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ
เป็นประตูสูํเอเชีย แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ๎านหลายประเทศ ท าให๎ปัญหาด๎านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎านยังคงเป็นความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎องให๎
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ความส าคัญกับปัญหาด๎านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท๎าทายตํอการสร๎างบรรยากาศความไว๎วางใจระหวํางรัฐกับประชาชนและระหวํางประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร๎างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสูํการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตํางกันอยํางยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย๎าย
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
ที่ไมํใชํรัฐ อาทิ องค์การระหวํางประเทศ และบรรษัทข๎ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลตํางๆ ทั้งในด๎านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุํม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสูํความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงด๎าน
อาชญากรรมข๎ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค๎ามนุษย ์และการลักลอบเข๎าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได๎รับการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหมํ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎มการพัฒนาเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเหลํานี้ คาดวํา
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ชํวยท าให๎เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมาขยายตัวได๎
เข๎มแข็งขึ้น แนวโน๎มส าคัญที่จ าเป็นต๎องมีการติดตามอยํางใกล๎ชิด อาทิการรวมกลุํมทางการค๎าและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแขํงขันที่คาดวําจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร๎างความ
หลากหลายของสินค๎าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหมํๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวําจะเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔จะ
กํอให๎เกิดโอกาสใหมํๆ ในการตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสํวนเพ่ิมขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์วําครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีชํวงอายุที่แตกตํางกันและจะมีกลุํมคนชํวงอายุใหมํๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสํงผลตํอทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การเตรียมความพร๎อมของประชากรให๎มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช๎ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท๎าทายส าคัญในระยะตํอไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร๎างประชากรที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจท าให๎เกิดความต๎องการแรงงาน
ตํางชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด๎านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก๎าวหน๎าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงในภูมิภาคจะท าให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานและการย๎ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายประชากรเข๎าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุํมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน๎มในการเคลื่อนย๎ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย๎ายถิ่นสํวนใหญํมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได๎ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู๎รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ๎านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย๎ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวํา  อาจท าให๎การแยํงชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให๎เกิดความเสี่ยงตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง
ในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร๎างความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกับความมั่นคงด๎าน
อาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศตํางๆ มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างสูงในการสูญเสีย 
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ความสามารถในการรองรับความต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตําง  ๆ ดังกลําวที่แตํ
ละประเทศจะต๎องเผชิญจะมีความแตกตํางกัน ท าให๎การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการจะได๎รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ 
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน๎มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความ
เข๎มข๎นและเข๎มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข๎อตกลงระหวํางประเทศตํางๆ ที่ส าคัญ เชํน เปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได๎รับการน าไปปฏิบัติอยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสํวนของการ
จ๎างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมํๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด๎านอ่ืนๆ ที่ซับซ๎อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกํอสงครามที่ใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การ
เคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ เทคโนโลยีและสินค๎าและบริการ 
การปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได๎ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และ
โรคอุบัติใหมํที่จะสํงผลให๎การเฝูาระวังด๎านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจน าไปสูํปัญหา
ความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได๎ หากไมํมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับ
ผลกระทบตาํงๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วโดยเฉพาะอยํางยิ่งหากการเข๎าถึงเทคโนโลยี  โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน และองค์ความรู๎สมัยใหมํมีระดับความแตกตํางกันระหวํางกลุํมประชากรตํางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลําวจะสํงผลตํอทั้งการจ๎างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่
เปลี่ยนไป มีความต๎องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน
และบางอาชีพจะถูกทดแทนด๎วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต๎องการทักษะระดับต่ า  กํอให๎เกิดความเสี่ยง
ตํอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมํทันหรือขาดความรู๎และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัฒน์ที่จะท าให๎เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยําง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจัยทั้งหมด
ดังกลําวจะสํงผลให๎ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวําจะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตํางๆ
ข๎างต๎น เห็นได๎วําบริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อยํางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศอยํางมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด๎านการพัฒนาที่
เกี่ยวข๎อง มีความรํวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสํวนตํางๆ ในรูปแบบของหุ๎นสํวนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอยํางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จ าเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู๎ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงตํางๆ 
สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎สามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร๎างรายได๎ ทํามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหมํๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็วซึ่งจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกันกับการพัฒนาของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร๎างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให๎ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าวทันโลก จากการตํอยอดการพัฒนาบนพื้นฐาน 
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นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สํงผลให๎เกิดการสร๎างหํวงโซํมูลคําทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสูํการเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสํวน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต๎องให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว๎ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสํงเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พร๎อมกับการมีข๎อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต๎องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและสํงเสริมให๎ประเทศมีศักยภาพ
การแขํงขันที่สูงขึ้น และสามารถใช๎จุดแข็งในเรื่องต าแหนํงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให๎เกิดประโยชน์ตํอ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให๎ความส าคัญของการรวมกลุํมความรํวมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร๎างสัมพันธไมตรี เสริมสร๎างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะกํอให๎เกิด
การสร๎างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต๎องสร๎างความพร๎อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด๎านตํ างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทย
จ าเป็นต๎องเรํงให๎มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให๎เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให๎เกิดความรักความสามัคคี  และ
ลดความขัดแย๎งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตํางๆ จ าเป็นต๎องค านึงถึงความสอดคล๎องกับ
โครงสร๎างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตํางจากปัจจุบันมากขึ้น 
  ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล๎อม และปัจจัยการพัฒนาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อยํางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให๎เกิดการปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต๎องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต๎องบรรลุ  พร๎อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด๎านตํางๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดํนของประเทศ และปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนและจุดด๎อยตําง ๆ อยํางเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญํในการขับเคลื่อนประเทศ และถํายทอดไปสูํแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสูํ
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตํางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให๎การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได๎อยํางมั่นคง มั่งคั่ง และ 
ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตํอ
ผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แก ํการมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยูํอยํางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทาง
สังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล๎อมระหวํางประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
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ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มี
ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสูํการบริหารประเทศท่ีตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอํุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข๎มแข็ง ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตํางๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให๎สามารถสร๎างรายได๎ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพ่ือให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไป
ได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให๎เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
และสอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยํางสมดุล  มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืนโดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด๎วย 

๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
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๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร๎างมูลคํา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
(๓) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว 
๔.๔ โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 

๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
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(๓) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และ
ให๎บริการอยํางสะดวกรวดเร็ว โปรํงใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุก
ภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า 

นึกมีความสามารถสูง มุํงม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได๎จัดทาขึ้นใน
ชํวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล๎ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได๎น๎อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตํอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันและชํวยให๎สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง 
เกิดภูมิคุ๎มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยํางเหมาะสม สํงผลให๎การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร๎างประเทศไทยไปสูํประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได๎ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน ทั้งในระดับกลุํมอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง เพ่ือรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรํวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุํงสูํ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมตํอ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูํการปฏิบัติ โดยในแตํละยุทธศาสตร์ของ 
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได๎ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร๎อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต๎องดาเนินการให๎
เห็นผลเป็นรูปธรรมในชํวง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได๎ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให๎การ
พัฒนาเป็นไปอยํางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน๎มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน๎มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่ง

คั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
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 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (1) การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งภาคการผลิตหลักให๎เจริญเติบโตได๎อยํางตํอเนื่อง
และยั่งยืนโดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค๎า
อาหาร พัฒนาการทํองเที่ยว 
   (2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหลํงสร๎างรายได๎และการจ๎าง
งานให๎แกํภาคโดยพัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านภายใต๎กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ 
IMT-GT พัฒนารองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคม
ขนสํงทางทะเล 
   (3) พัฒนาคนและสังคมให๎มีคุณภาพและมีภูมิคุ๎มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการ
พัฒนา โดยการพัฒนาความรู๎ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร๎างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด๎อย
โอกาสให๎สามารถพ่ึงตนเองได๎ การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด๎านอาชีพและ
รายได๎ และการอ านวยความเป็นธรรมและสร๎างภูมิคุ๎มกันแกํคนกลุํมเสี่ยงเพ่ือแก๎ปัญหาความไมํสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ 
   (4) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎ เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนสูํการพ่ึงตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาส
การมีรายได๎จากทรัพยากรในท๎องถิ่น และสํงเสริมการใช๎กระบวนการชุมชนเข๎มแข็งเพ่ือสร๎างสันติสุขโดยเฉพาะ
การใช๎กระบวนการชุมชนเข๎มแข็งแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
   (5) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิง
นิเวศน์อยํางยั่งยืน โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์ สร๎างความอุดม
สมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติให๎เป็นฐานการผลิตอยํางยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเพ่ือลดผลกระทบ
ด๎านคุณภาพชีวิต 
  2) ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   (1 )  กลุํ มจั งหวั ดภาคใต๎ ฝั่ ง อํ า ว ไทย  ประกอบด๎ วยชุ มพร  สุ ร าษฎร์ ธ านี  
นครศรีธรรมราช และพัทลุง เน๎นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ ามันปาล์ม พัฒนาการปลูก
ข๎าวและการเลี้ยงปศุสัตว์ พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค๎าเกษตรเชิงคุณภาพ พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเลและการเตรียมความพร๎อมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมํๆ 
    โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(1) โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค๎ายางพาราของ 
      ประเทศ 
(2) โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ ามันแบบ  

ครบวงจร 
    (3) โครงการพัฒนาลุํมน้ าปากพนังและลุํมน้ าทะเลสาบสงขลาเป็นอูํข๎าวอูํน้ า 
    (4) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุํม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต 
    (5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
    (6) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
    (7) โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต๎เพ่ือไปท างานในตํางประเทศ 
    (8) โครงการพัฒนาข๎าวสังข์หยดเป็นสินค๎าเชิงคุณภาพ 
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(9) โครงการผลิตสินค๎าอาหารฮาราลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎แบบครบวงจร 
    (10) โครงการอําวปัตตานี (ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล) 
    (11) โครงการฟื้นฟูการท านาในพื้นท่ีนาร๎างในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอยํางมั่นคง 

บนพื้นฐานของชุมชนเข๎มแข็ง และเมืองทํองเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน” 
2) พันธกิจ (Mission) 
1. สร๎างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา /ปาล์มน้ ามัน) 

ของกลุํมจังหวัด ให๎มีคุณภาพแบบครบวงจร 
2. พัฒนาระบบการทํองเที่ยวให๎เกิดมูลคําเพ่ิมอยํางยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุํมอันดามันและ

เอกลักษณ์ท่ีโดดเดํนระดับโลก 
3. สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการรํวมสร๎างกลุํมจังหวัดสูํเมืองสีเขียว 

ที่มรีะบบชุมชนเข๎มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสร๎างศักยภาพกลุํมจังหวัดให๎เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนสํงสินค๎า รองรับ 

การพัฒนาของกลุํมจังหวัด 
3) เปูาประสงค์รวม (Objectives) 
1. สร๎างความมั่นคง มั่งคั่ง แกํเกษตรกร และผู๎ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุํมจังหวัดด๎วย

ระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / ปาล์มน้ ามัน ) ที่มีประสิทธิภาพ 
2. ยกระดับกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอําวไทยให๎เป็นแหลํงผลิต แหลํงการค๎า แหลํงเรียนรู๎ 

การพัฒนายางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ 
3. พัฒนาการทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัด สูํการทํองเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
4. สร๎างและพัฒนากลุํมจังหวัดให๎เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน (Green Area) 
5. จัดระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให๎มีศักยภาพในการรองรับการ

พัฒนาของกลุํมจังหวัดในทุกๆด๎าน 
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิต แปรรูปและ การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ 

ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การทํองเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให๎มีความเข๎มแข็ง (ข๎าว ,ไม๎ผล ,ปศุสัตว์ 

,ประมง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสูํเมืองสีเขียว ชุมชนเข๎มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อยํางยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 

  1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑. การก าหนดต าแหน่งและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

     การก าหนดต าแหนํงและทิศทางการพัฒนาจังหวัดจากกรอบนโยบายและศักยภาพ  โอกาส  
ข๎อจ ากัด  จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงก าหนดต าแหนํงและทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยก าหนดวิสัยทัศน์
จังหวัดนครศรีธรรมราชวํา “นครแหํงการเรียนรู๎  เกษตร  ทํองเที่ยว นําอยูํ  ชุมชนเข๎มแข็ง”    
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

     (๑)  วิสัยทัศน์ (Vision)  “นครแหํงอารยธรรม  นําอยูํนําเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรม
ยั่งยืน”    โดยมีค านิยามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 

ค านิยามวิสัยทัศน์  
 

 
ค าจากวิสัยทัศน์ 

 
หมายถึง 

 
นครแห่งอารยธรรม 

 
นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยูํรํวมกันอยําง 
เอ้ืออาทร  มีแหลํงบํมเพาะบุคคลด๎วยด๎วยสถาบันการเรียนรู๎ทั้งในและนอกระบบ  และมี
ประเพณี  วัฒนธรรมที่สืบทอดอยํางยาวนาน 
 

ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
น่าอยู่น่าเที่ยว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสํงเสริมสุขภาพ

อนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เมืองพลังงานสะอาด  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่ งยืน
สาธารณูปโภค ระบบคมนาคมเพ่ิมศักยภาพระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงขํายถนนให๎ได๎
มาตรฐาน สํงเสริมพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝังความเป็น
เจ๎าบ๎านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองนําเที่ยว 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครแหํงการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล๎อม 
มุํงเน๎นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต๎องการของผู๎บริโภค 
และน านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช๎ สํงผลให๎เกษตรกร ประชาชน  
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การบริหารจัดการ
ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า และระบบ
ชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินท ากิน การจัดการด๎านการสํงเสริมการผลิตพืช สัตว์ 
ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสูํ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกร  
ให๎เข๎มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสูํ Smart Farm การวางแผนการผลิต การพัฒนา
ตลาดสินค๎าเกษตร  ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือขํายด๎านการตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ การแปรรูปเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตรสร๎างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และ
การประยุกต์ใช๎นวัตกรรมด๎านการเกษตรคูํขนานภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา พร๎อมทั้ง สนับสนุนการทํองเที่ยว 
เชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
เพ่ือเพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สูํการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด 
โดยค านึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางด๎านสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืน
ทางด๎านสังคมของจังหวัด 
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                (2) จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
   จากข๎อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได๎ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  นําเที่ยว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนสํง และกระจายสินค๎าของภาคใต๎ 

      (3) เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
                    1. เพ่ิมรายได๎จากการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการทํองเที่ยว  โดยควบคูํกับการยกระดับ 
มาตรฐานคุณภาพ 
            2.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการจัดการอยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
    3.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

          4.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอยํางตํอเนื่อง 
       (4) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูํมาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
2. พัฒนาการทํองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  
4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให๎นําอยูํ เข๎มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
   1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.
2559-2561) ได๎ก าหนดไว๎ขึ้นเพ่ือให๎สอบคล๎องกบสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต๎แนวคิด “หลักความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์การพัฒนากุลํมจังหวัดภายใต๎ฝั่งอําวไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด๎าน ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได๎ทบทวนจากยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2558 -2560 ประกอบด๎วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ
เปูาหมายการพัฒนา ดังนี้ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     พันธกิจ 
     1. พัฒนาศักยภาพเกษตกรให๎มีองค์ความรู๎ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร
จัดการตลาด และสํงเสริมการสร๎างเครือขํายเกษตรกร 
     2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล๎องกับบริบทของชุมชน และความต๎องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและสํงเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการเพ่ิมมูลคําการผลิต ด๎านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
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     3. สํงเสริมการผลิตและจ าหนํายสินค๎าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใชํอาหาร และพลังงานทดแทน 
     4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     5. จัดให๎มีระบบโครงสร๎างพื้นฐานและแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตรอยํางทั่วถึงและเพียงพอ 
     6. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการทํองเที่ยว ทั้งแหลํงทํองเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว  เพื่อเสริมสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
     7. สํงเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการทํองเที่ยว 
     8. สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับองค์ความรู๎ใหมํ สนับสนุน  
การวิจัยและพัฒนารํวมระหวํางนักวิชาการและชุมชน โดยให๎ความส าคัญกับความสอดคล๎องกับความต๎องการ  
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
     9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนสํงและระบบโลจีสติกส์ 
     เป้าหมาย 
     1.  รายได๎ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร๎อยละ 10 ตํอปี 
     2.  ประชาชนได๎ประโยชน์จากที่ดินอยํางเป็นธรรม ที่ดินมีคุณคําและได๎รับประโยชน์มากขึ้น 
     3.  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองนําทํองเที่ยวติดอันดับของภาคใต๎ 
     4.  เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให๎ความส าคัญกับการเพ่ิม
มูลคําการค๎า การลงทุนของจังหวัด 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
     พันธกิจ 
    1. ฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาและระบบนิเวศให๎เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
    2. สํงเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต๎นน้ าและลุํมน้ าอยํางมีประสิทธิภาพ โดยให๎มีระบบชํวย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล๎งและน้ าทํวม รวมทั้งสํงเสริมให๎มีระบบ การ
จัดการน้ าเสีย 
    3. สํงเสริมให๎มีมาตรการควบคุมการทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให๎อยูํในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
    4. สํงเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังคํานิยมการบริโภค อยํางพอเพียงและยั่งยืน การ
สร๎างเครือขํายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมชุมชน 
    5. สํงเสริมให๎ชุมชน หมูํบ๎านมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
สํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร๎างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ สํงเสริมให๎มีมาตรการสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการลดและคัดแยกขยะ ใน
แหลํงก าเนิด สนับสนุนการสร๎างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให๎มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ แบบรวม
ศูนย ์
     6. เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด๎านวิชาการ บุคลากร และสร๎างจิตส านึก
ของชุมชนในการมีสํวนรํวมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
     7. สํงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช๎พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
     8. สนับสนุนสํงเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
     9. ผลักดันให๎มีระบบคุ๎มครองสิทธิชุมชนและการแบํงปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ความหลากหลายของพันธุกรรมท๎องถิ่น เพ่ือรักษา ปกปูองระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
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     เป้าหมายการพัฒนา 
     1.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อยํางยั่งยืน ประชาชนมีการ
ด ารงชีวิตอยูํอยํางมีความสุขภายใต๎คุณภาพสิ่งแวดล๎อมท่ีดี 
     2.  ประชาชนมีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการบริหารจดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
     3.  ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช๎พลังงาน และมีพลังงานใช๎อยํางเพียงพอ 
     4.  คุณภาพสิ่งแวดล๎อมอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     พันธกิจ 
     1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให๎มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุก
ด๎าน 
     2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู๎คูํคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  
นอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท๎องถิ่น  สํงเสริมให๎เยาวชน  ประชาชน ใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร๎างสรรค์อยํางฉลาดเพื่อเสริมสร๎างการเรียนรู๎ 

    3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให๎กับพ้ืนที่การศึกษาท่ีขาดแคลน 
    4. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล๎อมชุมชนให๎ถูกสุขลักษณะ 

     5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  สํงเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
     6. ปูองกัน ควบคุมการแพรํระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู๎เสพย์และผู๎เกี่ยวข๎องให๎น๎อยลง 
     7. ควบคุมการแพรํระบาดของโรคติดตํอร๎ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไมํติดตํอ เฝูาระวังปูองกัน
ปัญหาการปุวยและตายด๎วยโรคอุบัติใหมํ 
     8. สํงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร๎อยและการบรรเทาสาธารณภัย  
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
             9. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร๎างโอกาสให๎ประชาชนทุกกลุํมออกก าลังกายและเลํนกีฬา จัดหาสถานที่
จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเลํนกีฬาอยํางทั่วถึง 
            10. สํงเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟู 
ตํอยอดแหลํงเรียนรู๎ทางวัฒนธรรม เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพรํสูํสังคมโลก 
           11. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาสในสังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพา
ตนเองได ๎มีอาชีพ มีงานท า ได๎รับการศึกษา 
           12. สร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมเพ่ือความเข๎มแข็งของชุมชน  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู๎ชุมชน 
การจัดท าแผนแมํบทชุมชน  สํงเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน  
    เป้าหมายการพัฒนา 
    1.  ประชาชน/เยาวชนมีความรู๎ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได๎อยํางปากติสุข 
    2.  ประชาชนได๎รับสวัสดิการพ้ืนฐานอยํางทั่วถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
    3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนทั้งทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์
ที่เหมาะสมในทุกชํวงวัย 
    4.  ประชาชนมีโอกาสในการเข๎าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจัยเสี่ยงตํอสุขภาพ
ลดลง 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     พันธกิจ 
     1. พัฒนาเส๎นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให๎ได๎มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยํางทั่วถึง 
     2. พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีประสิทธิภาพและครบถ๎วนเพียงพอ 
     3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให๎มีประสิทธิภาพอยํางทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     1.  มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน ที่ได๎มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ
ระบบการขนสํงอื่น รวมทั้งเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 
     2.  มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
     พันธกิจ 
     1. รณรงค์สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ ปลูกฝังจิตส านึก คํานิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร๎างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จติส านึกธรรมาภิบาลให๎แกํเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสํวน 
     2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให๎มีประสิทธิภาพและโปรํงใส สนับสนุน 
ให๎ใช๎ทรัพยากรในการบริหารอยํางคุ๎มคํา ปรับปรุงระบบข๎อมูลและรูปแบบการให๎บริการประชาชน ลดขั้นตอน  
การท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแกํประชาชน 
     3. พัฒนาและสํงเสริมการจัดท าแท๎องถิ่นที่ตอบสนองความต๎องการในระดับชุมชนภายใต๎
กระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน สนับสนุนให๎มีระบบฐานข๎อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
     4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง เพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  
     เป้าหมาย 
     1.  ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
     2.  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความพร๎อมในการแก๎ปัญหาและให๎บริการประชาชน 
        3.  มีการบริหารจัดการที่โปรํงใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีสํวนรํวมของทุกภาคีในการ
พัฒนา 
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๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นต๎องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให๎ความส าคัญกับ
การพัฒนาด๎านเทคโนโลยีกลุํมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ 
๔.๐ มีดังนี ้
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ (New 
Engines of Growth) ด๎วยการเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยูํ ๒ ด๎าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการ
เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอด
ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด๎วย 
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๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต๎น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต๎น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุํนยนต์ (Robotech) เป็นต๎น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต๎น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการทํองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต๎น 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 
 
 
 

     2.1 วิสัยทัศน์  
 “พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให๎ทั่วถึงและเพียงพอ 

  ชุมชนเข๎มแข็ง สํงเสริมการศึกษาและการกีฬา 

  พัฒนาคุณภาพชีวิต ด๎วยการมีสํวนรํวมในทุกภาคสํวน” 

พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาเทศบาลต าบลหลักช้าง 
1. พัฒนา ปรับปรุง เส๎นทางคมนาคม โครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
2. สํงเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
3. พัฒนา สํงเสริม การประกอบอาชีพ การมีงานท าเพ่ือรายได๎ที่เพ่ิมขึ้น 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด๎านการศึกษา สุขภาพรํางกายที่แข็งแรง ด๎านคุณธรรม และ

จริยธรรม 
5. การบริหารการจัดการด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. การสร๎างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเน๎นให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ การวางแผน

การพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให๎เกิดความโปรํงใสในการบริหารและการปกครอง 
7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลต าบลหลักช๎าง 
9. สํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
10. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 

เป้าประสงค์การพัฒนา 
 1. การพัฒนาถนนให๎ประชาชนได๎รับความสะดวกในการเดินทางและขนสํงผลผลิตทางการเกษตร 
 2. ประชาชนได๎รับบริการน้ าดื่ม น้ าใช๎อยํางทั่วถึงมากข้ึน 
 3. ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นและมีรายได๎เพ่ิมขึ้น 
 4. เด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการ ผู๎ปุวยเอดส์และผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการดูแลที่ดีขึ้น 
 5. สนับสนุนให๎มีการพัฒนาด๎านการกีฬาและนันทนาการและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพพลานามัย
ที่ดีและสนับสนุนการจัดการแขํงขันกีฬาระดับต าบล อ าเภอและจังหวัด  
 6. เด็กกํอนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาได๎รับการสํงเสริมการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
 7. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎รับการสํงเสริมอยํางตํอเนื่อง 
 8. ประชาชนได๎รับการปูองกันโรคอยํางทั่วถึง 
 9. ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย 
 10. ประชาชนมีสํวนรํวมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 11. ชุมชนมีความสะอาด ประชาชนไมํรู๎สึกถูกรบกวนจากกลิ่นขยะและน้ าเสีย 
 12. ประชาชนได๎รับข๎อมูลขําวสารและมีสํวนรํวมในการด าเนินงานของเทศบาลอยํางตํอเนื่อง 

 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1 บุกเบิก กํอสร๎าง ซํอมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน ทํอระบายน้ า ทํอเหลี่ยม 

แนวทางท่ี 2 ตํอเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบไฟฟูาสาธารณะ 
แนวทางท่ี 3 ขยายเขตระบบไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
แนวทางท่ี 4 กํอสร๎าง ปรับปรุง ตํอเติมอาคาร 
แนวทางท่ี 5 สนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือบังคับใช๎ตามกฎหมาย   

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านแหล่งน้ า 
 แนวทางท่ี 1 กํอสร๎าง ตํอเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปาหมูํบ๎าน 
 แนวทางท่ี 2 ขยายเขตระบบประปาสํวนภูมิภาค 
 แนวทางท่ี 3 กํอสร๎าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ า และพัฒนาแหลํงน้ าธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางท่ี 1 สํงเสริม และสนับสนุนการสร๎างอาชีพและเพ่ิมรายได๎ให๎แกํประชาชน 

แนวทางท่ี 2 สํงเสริมการตลาดส าหรับสินค๎าท่ัวไปและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
แนวทางท่ี 3 สํงเสริม และพัฒนาการทํองเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 แนวทางท่ี 1 การสํงเสริมสุขภาพของประชาชน 

แนวทางท่ี 2 สํงเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการ 
แนวทางท่ี 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแกํประชาชน 

 แนวทางท่ี 4 สํงเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 แนวทางท่ี 5 สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 แนวทางที่ 1 สํงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 แนวทางที่ 2 บริหารจัดการศึกษา 
 แนวทางที่ 3 สํงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร  

แนวทางท่ี 1 สํงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีสํวนรํวมของประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 1 สํงเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 แนวทางท่ี 2 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
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 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand 
 

การพัฒนาองค์กรและประสานความร่วมมือภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1.  ผู๎บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงท าให๎เข๎าใจปัญหาและความ
ต๎องการของประชาชน 
2.  ผู๎บริหารสามารถก าหนดนโยบายได๎เองภายใต๎
กรอบของกฎหมาย 
 3. เครือขํายชุมชนผู๎น าชุมชนสามารถเชื่อมโยง
กับนักการเมืองได๎เป็นอยํางดี 
4. มีแผนพัฒนาและเทศบบัญญัติเป็นของตนเอง
ซึ่งเอ้ือตํอการพัฒนา 
5. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยําง
ตํอเนื่อง 
6. สามารถก าหนดกรอบอัตราก าลังได๎เองตาม
กรอบของงบประมาณ 

1.  ความต๎องการและความคาดหวังของประชาชนมี
สูงแตํเทศบาลด าเนินการได๎น๎อยเพราะข๎อจ ากัดด๎าน
งบประมาณ 
2.  สมาชิกสภาเทศบาลบางสํวนยังขาดความรู๎ความ
เข๎าใจในระเบียบและอ านาจหน๎าที่ 
3.  การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารยังไมํถั่วถึง 
4.  ผู๎น าชุมชน ประชาคมขาดการพัฒนาศักยภาพใน
การตรวจสอบการท างานของเทศบาล 
5.  ความไมํพร๎อมไมํเข๎าใจในการรับภารกิจถํายโอน
ตามแผนกระจายอ านาจ 
 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1.  มีการถํายโอนภารกิจงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น
ตามแผนกระจายอ านาจฯ 
2.  มีการประสานงานระหวํางนักการเมืองทุก
ระดับได๎เป็นอยํางดี 
3.  ประชาชนมีความสนใจตํอการเมืองสูง
โดยเฉพาะการเมืองท๎องถิ่น 
4.  มีเครือขํายชุมชนสํวนราชการเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการก าหนดแผนงานพัฒนาต าบล 

1. หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการไมํมีความชัดเจนท า
ให๎มีความเสี่ยงในการน าไปปฏิบัติ 
2. ข๎อจ ากัดทางกฎหมายและระเบียบตํางๆ  
3. การเมืองระดับชาติมีความขัดแย๎งท าให๎เกิดการ
แบํงแยกในสังคม 

           
ในการบริหารจัดการและประสานความรํวมมือของเทศบาลต าบลหลักช๎าง  จะเห็นได๎วําผู๎บริหาร

สามารถก าหนดนโยบาย  กรอบอัตราก าลังได๎เอง  ท าให๎การปฏิบัติงานมีความคลํองตัว  สํวนการท างานรํวมกับ
ชุมชนมีเครือขํายเชื่อมโยงกันอยํางเป็นระบบ  ท าให๎การแก๎ไขปัญหาตรงกับความต๎องการของประชาชน  แตํใน
การบริหารงานประชาชนมีความคาดหวังสูงมาก  แตํ เทศบาลตอบสนองกับความต๎องการได๎น๎อย  เพราะ
ข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ  จึงจ าเป็นต๎องประสานความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก  เพ่ือน างบประมาณมาสูํ
เทศบาลต าบลหลักช๎างให๎มากที่สุด  เพื่อบรรลุเปูาหมายในการพัฒนาตํอไป 

 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและการลงทุน 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1.  สภาพพ้ืนที่เหมาะแกํการท าการเกษตร มีการ
ปลูกพืชไรํ พืชสวน  กันอยํางจริงจังและเป็น
รายได๎หลักของประชาชนในต าบล 
2.  มีกองทุน  กลุํมอาชีพ  จ านวนมากกระจาย 
อยูํทุกหมูํบ๎าน 
3.  มีศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร และ
บุคลากรที่มีความรู๎เฉพาะด๎าน 

1.  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและ
ภาวะหนี้สิน 
2.  การใช๎สารเคมีปุ๋ยเคมี 
3.  ขาดการสํงเสริมด๎านการพัฒนา การตลาด การ
กระจายผลผลิต 
4.  ประชาชนขาดวินัยทางการเงิน 
5. ขาดแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร  เส๎นทางล าเลียง
ผลผลิตและเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1.  มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรท าให๎การ
ชํวยเหลือมีความรวดเร็ว 
2.  หนํวยงานภายนอกให๎การสนับสนุนความรู๎ใน
การประกอบอาชีพ 
3.  เกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกใหมํส าหรับ
ผู๎บริโภค 
4. นโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 
 

1.  ต๎นทุนการผลผลิตมีราคาสูงและมีแนวโน๎มจะ
สูงขึ้นเรื่อยๆ 
2.  ผลผลิตราคาตกต่ าไมํแนํนอน 
3.  ภัยธรรมชาติ  ท าให๎ผลผลิตได๎รับความเสียหาย 
4.  เกษตรกรบางสํวนไมํมีที่ดินเป็นของตนเอง 
ในการประกอบอาชีพ 
 

   
อาชีพหลักทางการเกษตรที่ส าคัญของประชาชนในต าบลหลักช๎าง ถือได๎วําเป็นวิถีชีวิตของ

ชุมชน  ได๎แกํ  การท าสวนยางพารา  และปาล์มน้ ามัน  ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในต าบลหลักช๎างที่สร๎างรายได๎
หลักของครอบครัว  และยังมีสวนผลไม๎  เชํน  ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ  ผักตํางๆ ในชุมชน  ปลูกเพ่ือ
บริโภคในครอบครัว  เหลือก็จะน ามาขายในตลาดชุมชน 
  สํวนราคาพืชผลการเกษตรในปัจจุบันตกต่ า   สํงผลให๎ชาวเกษตรกรในต าบลหลักช๎างประสบ
กับปัญหาขาดทุน  เนื่องจากต๎นทุนในการผลิตที่มีราคาแพง  สํงผลให๎เกษตรกรประสบปัญหาการขาดทุน  
เทศบาลต าบลหลักช๎างสํงเสริมให๎เกษตรกรรวมกลุํม ใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนการใช๎ปุ๋ยเคมีเพ่ือลดต๎นทุนลง 
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การพัฒนาสังคม  สวัสดิการ  และสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1.  ผู๎บริหารมีนโยบายจะพัฒนาต าบลสูํสังคม
สวัสดิการ 
2.  มี อสม. เฝูาระวังและคัดกรองโรคเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูงอยํางตํอเนื่อง 
3.  มีการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับต าบล 
4. การด าเนินชีวิตแบบเรียบงํายเคารพผู๎สูงอายุ 
5. ประชาชนมีการรวมตัวกันในการรํวมท า
กิจกรรม 
6. ประชาชนให๎ความส าคัญในการดูแลสุขภาพ
มากขึ้น 

1.  การแพรํระบาดของยาเสพติดรูปแบบใหมํยาก
แกํการปูองกัน 
2.  สุขภาพจิตของผู๎สูงอายุ 
3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.  สภาพบ๎านเรือนไมํถูกสุขลักษณะ 
5.  บริเวณบ๎านเรือนยังไมํถูกสุขลักษณะ 
6.  เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขไมํเพียงพอกับผู๎ปุวย 
7. การเจ็บปุวยของโรคเบาหวาน ความดันและการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
8. ประชาชนเป็นไข๎หวัดตามฤดูกาล  
9. การตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร 
 

โอกาส (O) 
 

อุปสรรค (T) 

1.  นโยบายประชานิยมของรัฐบาลประชาชนมี
สวัสดิการมากขึ้น 
2.  นโยบายประกันสุขภาพประชาชนเข๎าถึงการ
รักษาพยาบาลมากข้ึน 
3.  นโยบายรัฐบาลในการปราบปรามและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดอยํางตํอเนื่อง 
 

1.  สภาพพ้ืนที่ มีน้ าทํวมขังในบางฤดูเป็นเวลานาน
เสี่ยงตํอการเกิดโรคระบาดและเกิดปัญหาสุขภาวะ 
2.  การแขํงขันทางสังคมเพ่ือความอยูํรอดในการ
ด าเนินชีวิต 
 

 
  สุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญมาก     ซึ่งทางเทศบาลต าบลหลักช๎าง  จะพัฒนา
ให๎ประชาชนในเขตพ้ืนที่ปลอดจากโรคติดตํอและโรคไร๎เชื้อ  การพัฒนาศักยภาพของ อสม. อยํางตํอเนื่องใน
การดูแลสุขภาพประชาชนควบคูํไปกับการจัดสวัสดิการทางสังคม  เพื่อเป็นหลักประชาชนในการด าเนินชีวิต  
เพ่ือน าต าบลหลักช๎างไปสูํสังคมสวัสดิการ 
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การพัฒนาการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1.  การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
2.  มีศาสนสถานซึ่งมีความเกําแกํและมีการจัด
กิจกรรมอยํางตํอเนื่อง 
3. มีบุคลากรที่มีความรู๎ในภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 

1.  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่มีจ านวนเด็กลดลงอยําง
ตํอเนื่อง 
2.  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นขาดการสืบทอดอยํางเป็น
ระบบ 
3. ขาดแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนในการศึกษาเพ่ิมเติม 
 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1.  ความรํวมมือระหวํางเทศบาล โรงเรียน ชุมชน 
เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษา 
2.  ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางภูมิปัญญาก าลัง
ได๎รับความนิยม 

1.  การศึกษาไมํสามารถท าให๎คนกลับมารับใช๎
ชุมชน  ท๎องถิ่นได๎ 
2.  คุณภาพการศึกษาระหวํางโรงเรียนในเมือง 
และชนบทมีความแตกตํางกัน 
3. กระเสโลกาภิวัฒน์ท าให๎เยาวชนหลงลืมประเพณี
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 

 

  ในพ้ืนที่ต าบลหลักช๎าง  มีศาสนสถาน  จ านวน  5  แหํง  ซึ่งมีความเกําแกํประชาชนไปท าบุญ
กันทุกวันพระ  ซึ่งเป็นจุดแข็งของต าบลในการพัฒนา  สํงเสริมประเพณีวัฒนธรรม  ประกอบกับประชาชนใน
ต าบลมีการสืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมของท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง  แตํการเรียนรู๎  แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนมี
จ านวนน๎อย  เทศบาลต าบลหลักช๎าง  จึงต๎องพัฒนาการเรียนรู๎ในชุมชนควบคูํไปกับคุณธรรม  จริยธรรม  ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น  ตํอไป 
 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพลังงานทดแทน 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1.  ทรัพยากรธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์ 
2. เทศบาลรํวมกับชุมชนจัดกิจกรรมสิ่งแวดล๎อม
มาโดยตลอด 

1.  ดินเสื่อมคุณภาพลงจากการใช๎สารเคมี 
2.  ขาดจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  วชัพืชตามถนนและคูคลอง 
4. ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากขึ้นขาดการก าจัดอยําง
เป็นระบบ 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1.  รัฐบาลให๎ความส าคัญในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนและระบบการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
 

1.  ขาดการบูรณาการ  การจัดการสิ่งแวดล๎อม 
รํวมกันระหวํางสํวนราชการและองค์กรเอกชน 
2.  ภัยธรรมชาติ ท าให๎ทรัพยากรธรรมชาติ 
ได๎รับความเสียหาย 
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  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่ต าบลหลักช๎าง  ในภาพรวมยังคงมีความอุดม
สมบูรณ์  และยังมีองค์กรภายนอกให๎การสนับสนุนในการอนุรักษ์  ถือเป็นโอกาสที่เอ้ือตํอการพัฒนาเป็นอยําง
มาก          ซึ่งเทศบาลจะมีการบูรณาการรํวมกับหนํวยงานภายนอก  และจัดตั้งเครือขํายอนุรักษ์ตลอดจน
สร๎างจิตส านึกให๎กับประชาชน  เยาวชน  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรตํอไป 
 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1.  มีถนนเดิมพร๎อมปรับปรุงให๎ได๎มาตรฐานและ
ใช๎ได๎ทุกฤดูกาล 
2.  มีการจัดท าโครงการขอรับงบประมาณการ
พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานอยํางตํอเนื่อง 
 

1.  ระบบประปายังไมํทั่วถึงทุกครัวเรือน 
2.  งบประมาณในการพัฒนาโนโครงสร๎างพื้นฐานไมํ
เพียงพอ 
3.  การกํอสร๎างระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่เกิน
ศักยภาพของเทศบาลมีน๎อย 
4.  ไฟฟูาสาธารณะแสงสวํางริมทางไมํทั่วถึง 
 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. ความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนา
ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
2.  โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณข๎างวัดธาตุน๎อย 
ได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมโยธาธิการ
และผังเมือง สามารถปรับภูมิทัศน์บริเวณข๎างวัด
ธาตุน๎อย กํอสร๎างถนนได๎หลายเส๎น 
3.  การประปาสํวนภูมภาคขยายเขตการ
ให๎บริการเข๎าสูํพ้ืนที่ต าบล 
4.  การถํายโอนงบประมาณจากหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องในการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
 

1.  ภัยธรรมชาติ (น้ าทํวม) ท าให๎ถนนได๎รับความ
เสียหาย 
2.  ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคในชํวง
ภาวะฝนทิ้งชํวง 

 
ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในต าบลหลักช๎าง มีอยูํมากมายที่จะต๎องพัฒนา

ตํอไปแตํข๎อก าจัดในเรื่องงบประมาณ  ท าให๎การพัฒนาไมํสามารถตอบสนองกับความต๎องการของประชาชนได๎
ทันทํวงที  แตํทางเทศบาล จะพัฒนาตามความจ าเป็นเรํงดํวน  และล าดับความส าคัญโดยการกํอสร๎างถนนใน
การสัญจรให๎ได๎มาตรฐานและการขนสํงสินค๎าทางการเกษตรใช๎ได๎ตลอดปี  สํวนการพัฒนาโครงการขนาดใหญํที่
เกินศักยภาพเทศบาลต าบลหลักช๎างจะขอรับงบประมาณจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตํอไป     

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร๎างแหลํงน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและน้ าแล๎ง 

๒)  สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด๎านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให๎เป็นผู๎มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ พืชและเมล็ดพันธุ์ พืชที่ดีมีคุณภาพ สํงเสริมให๎เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม ลดต๎นทุน  เพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให๎มีคุณภาพ สํงเสริมสนับสนุนการ
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ถนอมและแปรรูปสินค๎าทางการเกษตร สํงเสริมให๎มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหนํวยและ
เพ่ือการอนุรักษ ์และเพ่ิมชํองทางตลาด 

         ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  โอกาส (Opportunity) 
  ๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อตํอการแก๎ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได๎ 
  ๒. มีศักยภาพพ้ืนที่ทางการเกษตรเอ้ืออ านวยแกํการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรแบบชีวภาพซึ่งผู๎บริโภคและตลาดมีความต๎องการเป็นอยํางมาก 
  3.ระบบเทคโนโยลีสารสนเทศมีความทันสมัยรวดเร็วลดระยะเวลาในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
  อุปสรรค (Threat) 
  ๑. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
  ๒. กระแสวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมํที่เข๎ามามีผลตํอวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน 
  ๓. สภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศมีแนวโน๎มที่จะแปรปรวนมากขึ้น 
  4. การออกกฎหมาย/ระเบียบบังคับใช๎ไมํเป็นไปตามหลักคุณธรรมท าให๎ไมํตรงกับความ
ต๎องการของผู๎น านโยบายไปปฏิบัติ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 
 

 
 
 

 

 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง สป. คลัง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
แหล่งน้้า 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

กองช่าง สป. คลัง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
แผนงานการพาณิชย์ 
 

ส้านักปลัด 
 

คลัง  ศึกษา 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

บริการชุมชน
และสังคม 
 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 
 

ส้านักปลัด 
หน่วยงานที่รับ
เงินอุดหนุน 

คลัง  ศึกษา 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศึกษา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 

บริการชุมชน
และสังคม 
 

แผนงานการศึกษา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

ส้านักปลัด สป. คลัง 
ช่าง 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

บริการชุมชน
และสังคม 
 

แผนงานสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชน 
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานเคหะชุมชน 
 

ส้านักปลัด 
 

สป. คลัง 
ช่าง 

 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส้านักปลัด 
 

สป. คลัง 
ช่าง 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

 
 
 

17 

 
 
 

5,892,500 

 
 
 

33 

 
 
 

7,891,000 

 
 
 

63 

 
 
 

38,288,000 

 
 
 

49 

 
 
 

35,610,000 

 
 
 

47 

 
 
 

34,054,000 

 
 
 

209 

 
 
 

121,735,500 

รวม 17 5,892,500 33 7,891,000 63 38,288,000 49 35,610,000 47 34,054,000 209 121,735,500 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

800,000 

 
 

6 

 
 

1,300,300 

 
 

3 

 
 

2,450,000 

 
 

1 

 
 

200,000 

 
 

11 

 
 

4,317,600 

รวม - - 3 800,000 6 1,300,300 3 2,450,000 1 200,000 11 4,317,600 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานพาณิชย ์

 
 

1 
2 

 
 

  50,000 
600,000 

 
 

1 
2 
 

 
 

   50,000 
600,000 

 
 

2 
2 

 
 

  70,000 
600,000 

 
 

2 
2 

 
 

  70,000 
600,000 

 
 

2 
2 

 
 

70,000 
600,000 

 
 

8 
10 

 
 

310,000 
3,000,000 

รวม 3 650,000 3 650,000 4 670,000 4 670,000 4 670,000 18 3,310,000 

 
 

แบบ ผ. 01 
 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 
 
 

41 
14 

 
 
 

12,847,334 
2,535,000 

 
 
 

46 
19 

 
 
 

14,872,334 
1,315,000 

 
 
 

44 
19 

 
 
 

13,122,334 
1,271,000 

 
 
 

44 
19 

 
 
 

13,092,334 
12,610,000 

 
 
 

44 
21 

 
 
 

13,122,334 
13,610,000 

 
 
 

219 
92 

 
 
 

67,056,670 
31,341,000 

รวม 55 15,382,334 65 16,187,334 63 14,393,334 63 25,702,334 65 26,732,334 311 98,397,670 
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านศกึษา ศาสนา ประเพณี  
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

11 
7 

 
 
 

7,012,200 
380,000 

 
 
 

17 
14 

 
 
 

8,185,200 
865,000 

 
 
 

18 
14 

 
 
 

8,185,200 
865,000 

 
 
 

18 
14 

 
 
 

8,185,200 
865,000 

 
 
 

18 
14 

 
 
 

8,185,200 
865,000 

 
 
 

82 
63 

 
 
 

39,753,000 
3,840,000 

รวม 18 7,392,200 31 9,050,200 32 9,050,200 32 9,050,200 32 9,050,200 145 43,593,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหาร 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

10 
 

10 
3 

 
 
 

1,075,000 
 

5,950,000 
90,000 

 
 
 

13 
 

12 
5 

 
 
 

1,165,000 
 

6,100,000 
340,000 

 
 
 

16 
 

12 
6 

 
 
 

1,175,000 
 

6,100,000 
340,000 

 
 
 

15 
 

12 
8 

 
 
 

375,000 
 

6,100,000 
1,053,000 

 
 
 

15 
 

12 
5 

 
 
 

375,000 
 

6,100,000 
340,000 

 
 
 

69 
 

58 
27 

 
 
 

4,165,000 
 

30,350,000 
2,163,000 

รวม 23 7,115,000 30 7,605,000 38 7,615,000 35 7,528,000 32 6,815,000 158 36,678,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-แผนงานการเกษตร 

 
 
 

5 

 
 
 

315,000 

 
 
 

5 

 
 
 

315,000 

 
 
 

5 

 
 
 

315,000 

 
 
 

5 

 
 
 

315,000 

 
 
 

5 

 
 
 

315,000 

 
 
 

25 

 
 
 

1,575,000 
รวม 5 315,000 5 315,000 5 315,000 5 315,000 5 315,000 25 1,575,000 

รวมท้ังสิ้น 121 36,747,034 171 42,498,534 207 71,631,834 192 81,325,534 187 77,836,534 876 309,606,770 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอชา้งกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายซอยพ่อ
หมุน  หมู่ที่ 1,2 
ต าบลหลักช้าง 

ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1,2 
 

- - 500,000 500,000 - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสญัจรมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางสายเลี่ยงเมือง
จันดี – สายท้ายบ้าน   
หมู่ที่ 2,7 ต.หลักช้าง 

ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 2,7 - - 494,000 - 494,000 คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

เพื่อให้
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสญัจรมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคลองนา ถนนสาย
ท้ายบ้าน  ต.หลักช้าง 

เพื่อก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคลองนา ถนน
สายท้ายบ้าน 

หมู่ 2, 7 
บ้านโคกทือ 

 

300,000 
 

- - - - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ท้ายบ้าน – หนองโมกขันธ์  
หมู่ที่ 2,9 ต. หลักช้าง 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

หมู่ที่ 2, 9 
บ้านโคกทือ-

บ้านโคกสะท้อน 

- - 500,000 
 

- 500,000 
 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปญัหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ควนบ่อเรียน ต.หลักช้าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

หมู่ที่ 2 
บ้านโคกทือ 

- - - 500,000 
 

500,000 
 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปญัหา
และข้อทว้งติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกไสปง ต.หลักช้าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 200 
เมตร 

หมู่ที่ 3 
บ้านนาปราน 

- - 500,000 
 

- 500,000 
 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปญัหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหูนบ – 
หนองซอม  ต.หลักช้าง 

เพื่อก่อสร้างผิว
จราจร
ถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 3 
บ้านนาปราน 

- 500,000 
 

- 500,000 
 

- คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปญัหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับภูมิทัศน์
สระน้ าบ้านหูนบ  
ต.หลักช้าง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าสระน้ าบ้าน
หูนบและภูมิทัศน์
บริเวณคันสระ 

หมู่ที่ 3 
บ้านนาปราน 

- - 100,000 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สี่แยกโคกสะท้อน – 
หนองโมกขันธ์ หมู่ที่ 
2,9 ต าบลหลักช้าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

หมู่ที่ 2,9 - - 500,000 500,000 - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดยไม่
มีปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

เพื่อให้ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางสัญจรมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยางสาย
ควนตม – หนองเตย หมู่
ที่ 2,9,4 ต าบลหลักช้าง 

ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 2,9,4 - - 498,000 - 498,000 คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดยไม่
มีปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

เพื่อให้ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางสัญจรมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตประปาบ้านควนตม 
หมู่ที่ 2 ต าบลหลักช้าง 

ปรับปรุงระบบผลิต
ประปา 

หมู่ที่ 2 - - 497,000 - - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดยไม่
มีปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

เพือ่บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับ
การใช้น้ าในการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

12 โครงการบุกเบิกถนน
จากหนองซอม – บ้าน
นางระเบียบ ณรงค์กิจ 

เพื่อบุกเบิกถนน หมู่ที่ 3 
บ้านนาปราน 

- - - 200,000 
 

- คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรหน้าโรงเรียนบ้าน
นาปราน (จากบ้านนาย
เทพ เพชรนิล – คลองหัว
ไทร)  หมู่ที่ 3 ต าบลหลัก
ช้าง อ าเภอช้างกลาง 
จังหวัดนครศรีฯ 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
ยาว 325 เมตร 
 

หมู่ที่ 3 
บ้านนาปราน 

- 500,000 
 

- - 500,000 
 

คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยางสาย
โคกมัน (ตอน 3) หมู่ท่ี 4 
ต าบลหลักช้าง 

ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 4 - - 227,000 - - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อให้ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางสัญจรมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยางสาย
บ้านหาร – สามแยก
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
ต าบลหลักช้าง 

ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 4 - - 500,000 - 500,000 คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 4 
บ้านหนองเตย 

50,000 
 

- - - - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายหนองยง 
 ต.หลักช้าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
200 เมตร 

หมู่ที่ 4 
บ้านหนองเตย 

- - - 500,000 
 

- คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ท้ายบ้าน – หนองโมกขันธ์ 
(ตอน 2) หมู่ท่ี 2,9 ต าบล
หลักช้าง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 2,9 - - 500,000 - - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อให้ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางสัญจรมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนกลับ
รถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ 
ถนนทางหลวงหมายเลข 
4019  ต.หลักช้าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
กลับรถใตส้ะพาน 

หมู่ที่ 4 
บ้านหนองเตย 

- - - 750,000 
 

- คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยบ้านหาร (บ้านนายสุ
พร พิทักวงษ์ – นายพลัด 
ฤทธิ์มาก) หมู่ที่ 4  
ต. หลักช้าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
200 เมตร 

หมู่ที่ 4 
บ้านหนองเตย 

- - - 500,000 
 

500,000 
 

คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการบุกเบิกถนนห้วย
ก า หมู่ที่ 4 ต าบลหลักช้าง  

เพื่อบุกเบิกถนน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองเตย 

- - - - 200,000 คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยางสาย
เกาะบะ หมู่ที่ 5 ต าบล
หลักช้าง 

ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 5 - - 494,000 494,000 494,000 คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะบริเวณถนนทาง
หลวงหมายเลข 4019 
(ควนพลอง – ทุ่งใหญ่) 
ช่วงบ้านนาหร า หมู่ที่ 5 
ต าบลหลักช้าง 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะบริเวณ
ถนนทางหลวง
หมายเลข 4019 

หมู่ที่ 5 - - 50,000 - - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อให้ประชาชน
เกิดความปลอดภยั
ทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สินในการ
สัญจรไปมายามค่ า
คืน 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยางสาย
หนองกุ้ง ต.หลักช้าง 

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 5 
บ้านหนองไหล 

- 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้านในไร่  
ต.หลักช้าง 

เพื่อก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 5 
บ้านหนองไหล 

- - 850,000 
 

850,000 
 

850,000 
 

คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่มี
ปัญหา 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหลัง
วิทยาลัยเกษตร 
ต.หลักช้าง 

เพื่อก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 5 
บ้านหนองไหล 

- 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่มี
ปัญหา 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางสายวังชุม 2 
(บ้านนายจุมพล ตารมย์ – 
นายประพัฒน์ อ าลอย หมู่ที่ 
5 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง 
จ.นครศรฯี 

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งมีความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 
 

ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร 
ยาว 325 เมตร 
 

500,000 
 

- - - - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างเสาไฮเมน
สูง 15 เมตร จ านวน 1 ต้น 
บริเวณที่ท าการเทศบาล
ต าบลหลักช้าง 

ก่อสร้างเสาไฮเมน
สูง 15 เมตร 

หมู่ที่ 5 - - - 498,000 - คณะกรรมการ
ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

เพื่อให้เทศบาล
ต าบลหลักช้างมี
ระบบไฟฟูาแสง
สว่างที่เพียงพอ เพื่อ
ความปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินของ
เทศบาลในยามค่ า
คืน และใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆใน
ภาคกลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนสายนาหร า – 
นาใหม่ หมู่ที่ 5 ต าบล
หลักช้าง 

เพื่อปรับปรับผิว
จราจรใหม้ีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ผิวจราจร
ถนนลาดยาง

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 4.00 ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหา 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงลาน
กีฬาหมู่บ้าน  ต าบลหลัก
ช้าง 

เพื่อปรับปรุงลาน
กีฬา โดยท าหลังคา
คลุมสนามกีฬา
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6  
บ้านหลักช้าง 

- - 1,000,000 
 

- - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหา 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

30 โครงการต่อเติมศาลา
หมู่บ้านเป็นสถานท่ีออก
ก าลังกายพร้อมอุปกรณ์
ออกก าลังกาย หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้าง 
ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประจ าหมู่บ้านเพื่อ
ใช้เป็นสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

หมู่ที่ 6 
บ้านหลักช้าง 

- - 600,000 
 

- - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

31 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะบริเวณพื้นที่
ตลาดหลักช้าง หมู่ที่ 6 
ต าบลหลักช้าง 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะบริเวณ
พื้นที่ตลาดหลักช้าง 

หมู่ที่ 6 - - 50,000 - - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อให้ประชาชน
เกิดควาปลอดภัย
ทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สินในการ
สัญจรไปมายาม
ค่ าคืน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายควนตม – 
หนองเตย จากหมู่ที่ 4, 6 
บ้านนางปราณี – สนามกีฬา
เทศบาล  ต.หลักช้าง 

เพื่อก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายควน
ตม – หนองเตย 

หมู่ที่ 4, 6 
 

- - - 750,000 
 

- คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างสถานสีูบ
น้ า พร้อมติดตั้งอุปกรณ ์

สถานีสูบน้ า ขนาด
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 
2 เมตร พร้อมอุปกรณ์
อื่นๆ รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล 

สระแม่เคง 
หมู่ที่ 6 

- - 50,000 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลอืภัย
แล้งและแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง 
อัคคีภัย 

ส านักปลดั 

34 โครงการปรับปรุงคูระบาย
น้ า บริเวณตลาดหลักช้าง 

ปรับปรุงคูระบายน้ า หมู่ที่ 6 - - 250,000 250,000 - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดย
ไมม่ีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าให้
สามารถใช้งานได้
สะดวกและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงถนนสาย
เลี่ยงเมืองจันดี - ท้ายบ้าน  
พร้อมคูระบายน้ า 

เพื่อก่อสร้าง คสล. สาย
ท้ายบ้าน (ตอน 1) 
พร้อมคูระบายน้ า 

หมู่ที่ 7 
บ้านต้นซาง 

- - - - 700,000 
 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

36 โครงการถมไหล่ทางถนน
สายควนโด ต.หลักช้าง 

เพื่อถมไหล่ทาง ให้การ
สัญจรสะดวกขึ้น จาก
ถนน 4195 – บ้าน
นางจุไร จงจิตร 

หมู่ที่ 7 
บ้านต้นซาง 

- 50,000 
 

50,000 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บ้านพรุไขเ่ต่า 

เพื่อก่อสร้าง
ศาลา
เอนกประสงค์ 

หมู่ที่ 8 700,000 
 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ราษฎร์ประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 
ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้าง
กลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

หมู่ที่ 8 - - - 500,000 500,000 คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

39 โครงการติดตั้งระบบไฟฟูา
สาธารณะสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

ติดตั้งระบบ
ไฟฟูาสาธารณะ 

พรุไข่เตา่ 
หมู่ที่ 8 

- - 2,000,000 1,000,000 1,000,000 คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อให้ให้
ประชาชนผู้มา
เที่ยวได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

40 โครงการปรับภูมิทัศน์
สาธารณะสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

ปรับภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ 

พรุไข่เตา่ 
หมู่ที่ 8 

- - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งทอ่งเที่ยว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างเสาไฮเมนสูง 
15 เมตร จ านวน 1 ต้น 
บริเวณโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ า
แก้มลิงพรุไขเ่ต่าเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวและการเกษตร
ยั่งยืน  
หมู่ที่ 8  
ต าบลหลักช้าง 

ก่อสร้างเสาไฮเมน
สูง 15 เมตร 

หมู่ที่ 8 - - 498,000 - - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งเก็บน้ าและ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
พร้อมท้ังเป็น
สถานท่ีออกก าลัง
กายให้กับประชาชน
ในพื้นที่และ
ประชาชนต่างพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางสายสีแ่ยกโคก
สะท้อน-บ้านหนองห้าก้อน 
หมู่ที่ 9 ต.หลักช้าง  

ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
 

หมู่ที่ 9 - - 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

43 โครงการบุกเบิกถนนสายโมก
ขันธ์ – คลองยวน ต.หลักช้าง 
 

บุกเบิกถนนสาย
โมกขันธ์ – คลอง
ยวน ยาวประมาณ 
2 กม. 

หมู่ที่ 9 - - - 500,000 
 

500,000 
 

คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมถนนลาดยางสายบ้าน
สองแพรก – เจดีย์พ่อท่าน
คล้ายบริเวณคลองบางสะพาน 
หมู่ที่ 9 ต าบลหลักช้าง 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม
ถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 9 - - 450,000 - - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อทว้งติง 

เพื่อปูองกันน้ าท่วม
ขังที่ส่งผลต่อพืชผล
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายควนพิศิษฐ์ 
ต.หลักช้าง 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 420 
เมตร 

หมู่ที่ 10 - - - 1,000,000 
 

 

- คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

46 โครงการขยายเขตไฟฟูา ถนน
สายประชาราษฎร์ร่วมใจ (บ้าน
นายกฤษณา เจียรประดิษฐ์–นาง
ยินดี พานเงินศรี) หมู่ที่ 8 ต.
หลักช้าง 
อ.ช้างกลาง  
จ.นครศรีธรรมราช 
 

ให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขต
บริหาร
กระแสไฟฟูา  
ระยะทาง 
400 เมตร 

100,000 
 

- - - - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

47 โครงการขยายไฟฟูาสาธารณะ
บริเวณข้างถนนสายบ้านสอง
แพรก – เจดีย์พ่อท่านคล้าย หมู่
ที่ 2,9 ต าบลหลักช้าง 

ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ
บริเวณข้างถนน 

หมู่ที่ 2,9 - - 50,000 50,000 50,000 คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อให้ประชาชน
เกิดความ
ปลอดภัยทั้ง
ร่างกายและ
ทรัพย์สินในการ
สัญจรไปมายาม
ค่ าคืน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะบริเวณถนนสาย
บ้านสองแพรก – เจดีย์พ่อ
ท่านคล้าย (ช่วงสี่แยกบ้าน
โคกสะท้อน – บ้านหนอง
เตย) หมู่ที่ 9,4 ต าบล
หลักช้าง 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะบริเวณ
ถนนสายบ้านสอง
แพรก – เจดีย์พ่อ
ท่านคล้าย 

หมู่ที่ 9,4 - - 50,000 - - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อให้ประชาชน
เกิดความปลอดภยั
ทัง้ร่างกายและ
ทรัพย์สินในการ
สัญจรไปมายามค่ า
คืน 

กองช่าง 

49 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะบริเวณถนนสาย
หน้าวัดจันดีและถนนซอย
หน้าวัดจันดี พื้นที่บ้าน
ควนพิศิษฐ์ หมู่ที1่0 
ต าบลหลักช้าง 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะบริเวณ
ถนนสายหน้าวัด
จันดีและถนนซอย
หน้าวัดจันด ี

หมู่ที่ 10 - - 80,000 - - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อให้ประชาชน
เกิดความปลอดภยั
ทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สินในการ
สัญจรไปมายามค่ า
คืน 

กองช่าง 

50 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะบริเวณถนนสาย
นาหร า – คลองจันดี และ
ถนนซอยข้างวัดจันดีทาง
ทิศตะวันตก พ้ืนท่ีบ้าน
ควนพิศิษฐ์ หมู่ที่ 10 
ต าบลหลักช้าง 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะบริเวณ
ถนนสายนาหร า – 
คลองจันดี และ
ถนนซอยข้างวัด
จันดีทางทิศ
ตะวันตก 

หมู่ที่ 10 - - 50,000 - - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อให้ประชาชน
เกิดความปลอดภยั
ทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สินในการ
สัญจรไปมายามค่ า
คืน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการจดัท าปูายช่ือ
ถนน จ านวน 25 ปูายๆ 
ละ 7,500 บาท 

เพื่อบอกเส้นทาง
ในต าบลหลักช้าง 

ขนาดปูายสูง 0.30 ม. 
ยาว 0.70 ม. 
ด้านบน+ด้านล่าง งาน
ประตมิากรรมขึ้นรูปไฟ
เบอร์กลาส แผ่นปูาย
เหล็กซิงส์ หนา 1 มม. 

187,500 
 

- - - - คกก.ตรวจรับ
งานจา้งตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

52 โครงการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประปา 

เพื่อให้มีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ระบบผลิตน้ าประปา 
น้ าอยู่ในควารับผดิชอบ
ของเทศบาล  
หมู่ที่ 1 - 9 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
ต าบลได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุงหลังคา
อาคาร ศพด. อาคาร 2 

เพื่อให้เด็กมี
สถานท่ีท า
กิจกรรมเพียงพอ 

กว้าง 5 เมตร ยาว 5 
เมตร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชน ร้อย
ละ 25 ของ
ต าบลได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

เด็กใน ศพด. มี
สถานท่ีท ากิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุงรางน้ า
อาคาร ศพด. อาคาร 1 

ติดตั้งรางระบาย
น้ าฝน 

ความยาวรางน้ า 10 
เมตร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชน ร้อย
ละ 25 ของ
ต าบลได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

เด็กใน ศพด. มี
ความปลอดภัยใน
การท ากิจกรรม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 ขยายเขตประปาหน้าวดั
ธาตุน้อย บ้านนางจิต หนู
สงค์ – บ้านนายค านวณ 
บุรี ต.หลักช้าง 

ขยายเขตประปา
หน้าวัดธาตุน้อย 

หมู่ที่ 1 
บ้านทุ่งปอน 

 300,000 
ทต. 

   ประชาชนร้อย
ละ 40 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

56 ปรับปรุงระบบผลิต
ประปาหมู่บ้านบ้านหาร 
หมู่ที่ 4  
ต.หลักช้าง 

ปรับปรุงระบบ
ผลิตประปา
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 4 - - 400,000 - - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับ
การใช้น้ าในการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านหลังวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 5  
ต. หลักช้าง 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบประปา
ส าหรับน้ า
อุปโภค บริโภค 

หมู่ที่ 5 
 

1,667,000 
 

    ประชาชนร้อย
ละ 40 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

58 ปรับปรุงระบบน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7  ต.หลัก
ช้าง  
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าประปาขุ่น 

น้ าดื่ม น้ าใช้สะอาด 50,000 
 

    จ านวนครัวเรือน
ที่มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านบ้านทุ่งค้อ   
ต. หลักช้าง 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 8 - - 1,500,000 - - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าในการอุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 ปรับปรุงระบบผลิต
ประปาหมู่บ้านบ้านบน
ควน หมู่ที่ 8   
ต.หลักช้าง 

ปรับปรุงระบบ
ผลิตประปา
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 8 - - 400,000 - - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

61 ขยายระบบจ าหน่าย
น้ าประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 ต. หลักช้าง 

ขยายท่อประปา
หมู่บ้าน  
 

หมู่ที่ 8 - - 150,000 - - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองห้า
ก้อน หมู่ที่ 9   
ต. หลักช้าง 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาส าหรับน้ า
อุปโภค บริโภค 

หมู่ที่ 9 
 

 1,773,000 
 

   ประชาชนร้อย
ละ 40 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

63 ปรับปรุงท่อเมนจ่าย
น้ าประปาของระบบ
ประปาบ้านหลักช้าง 
ต. หลักช้าง 

ปรับปรุงท่อเมน
จ่ายน้ าประปาโดย
เปลี่ยนท่อเมน
ประปาใหม ่

หมู่ที่ 10 - - 800,000 - - คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและ
ข้อท้วงติง 

ลดการสูญเสยี
พลังงาน 
ให้ประชาชนได้ใช้
น้ าท่ัวถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 ซ่อมแซมถนนสายซอยพ่อ
หมุน หมู่ที่ 1,2 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 1,2 - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้สญัจรไปมา การสญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

65 ซ่อมแซมถนนนายท้ายบา้น – 
หนองโมกขันธ์  หมู่ที่ 2 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 2 - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สญัจรไปมา การสญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

66 ซ่อมแซมถนนสายควนบ่อ
เรียน หมู่ท่ี 2 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 2 - 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้สญัจรไปมา การสญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

67 ซ่อมแซมถนนสายทุ่งหราด  
หมู่ที่ 2,9 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 2,9 - 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้สญัจรไปมา การสญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

68 ซ่อมแซมถนนสายหูนบ-หนอง
ซอม หมู่ที่ 3 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 3 - 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้สญัจรไปมา การสญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

69 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนา
ปราน หมู่ที่ 3,5 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 3,5 - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้สญัจรไปมา การสญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

70 ซ่อมแซมถนนสายหนองยง  
หมู่ที่ 4 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 4 - 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้สญัจรไปมา การสญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

71 ซ่อมแซมถนนสายซอยวาสนา 
หมู่ที่ 4 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 4 - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สญัจรไปมา การสญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

72 ซ่อมแซมถนนสายหลัง
วิทยาลัยเกษตร หมู่ที่ 5 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 5 - 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้สญัจรไปมา การสญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

73 ซ่อมแซมถนนสายราษฎร์
ประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 8 - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สญัจรไปมา การสญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

74 ซ่อมแซมถนนสายบ้านบน
ควน–หลักช้าง  หมู่ที่ 8 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 8 - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สญัจรไปมา การสญัจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 ซ่อมแซมถนนสายสี่แยกโคก
สะท้อน – หนองโมกขันธ์   
หมู่ที่ 9 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 9 - 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้สญัจรไปมา การสญัจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
 

76 ซ่อมแซมถนนสาย
ควนพิศิษฐ์ หมู่ที่ 10 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 10 - 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้สญัจรไปมา การสญัจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
 

77 ซ่อมแซมถนนสายนาหร า – 
คลองจันดี  หมู่ที่ 10,2,5 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 10,2,5 - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้สญัจรไปมา การสญัจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
 

78 ซ่อมแซมถนนสายซอยบ้าน
นาใหม่ หมู่ที่ 5 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 5 - 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้สญัจรไปมา การสญัจรไป
มาสะดวก 

กองช่าง 
 

 โครงการระดับต าบล(ต่อ)           
79 ขยายท่อเมนประปาในพ้ืนท่ี

ต าบลหลักช้าง 
เพื่อให้มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

พื้นที่เทศบาล
ต าบลหลักช้าง 

 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

80 ปรับปรุงระบบผลิตและ
จ าหน่ายน้ าประปาหมู่บ้าน
ในความรับผดิชอบของ
เทศบาล 

เพื่อให้มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 
ด าเนินการตามเทศ
บัญญัต ิ

พื้นที่เทศบาล
ต าบลหลักช้าง 

 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการระดับต าบล(ต่อ)           
81 โครงการซ่อมแซม ถนน 

สะพาน ทางสัญจรทางบก   
ระบบระบายน้ า 

เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม  
ถนน สะพาน ทาง
สัญจรทางบกท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ
อปท.ให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

พื้นที่เทศบาล 
ต าบลหลักช้าง 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ประชาชน 
ร้อยละ 25 
ของต าบลได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

82 โครงการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น 
อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้าง ปูาย
จราจร กระจกโค้งปูองกัน
อุบัติเหตุ ไฟ โครงการผลติน้ า
ดื่ม ผลิตน้ าใช้ ฯลฯ 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีอยู่
ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล 

พื้นที่เทศบาล 
หรือด าเนิน
กิจการนอก

เขตตาม
กฎหมาย
ก าหนด 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชน 
ร้อยละ 25 
ของต าบลได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

83 โครงการขยายเขตไฟฟูา ประชาชนในต าบล
หลักช้างมีไฟฟูาใช้ 

พื้นที่ต าบล 
หลักช้าง 

หมู่ที่ 1 - 10 

300,000 
 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชน 
ร้อยละ 25 
ของต าบลได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

84 โครงการซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

พื้นที่ต าบล 
หลักช้าง 

หมู่ 1 - 10 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของต าบลได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการระดับต าบล(ต่อ)           
85 โครงการติดตั้งไฟสัญณาณ

จราจรและติดตั้งไฟส่องทาง
ตามแยกตา่งๆ  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไป-มา 

พื้นที่ต าบล 
หลักช้าง 

หมู่ที่  
1 - 10 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 
50 ของต าบลได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

86 โครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นท่ี
จอดรถ  

เพื่อใช้จอดรถ
เทศบาล 

พื้นที่ต าบล 
หลักช้าง 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 
25 ของต าบลได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

รวมจ านวน   86    โครงการ 5,892,500 7,891,000 38,288,000 35,610,000 34,054,000 - - - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลหลักช้าง อ าเภอชา้งกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกหนองคล้า พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์  
ต.หลักช้าง 

เพื่อใช้กักเก็บน้ า
ฤดูแล้ง 

หมู่ที่ 1 
บ้านทุ่งปอน 

- - 200,000 
 

- - เกษตรกร ร้อย
ละ 30 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ฟื้นฟูแหล่งน้ าคลองบาง
สะพาน ต.หลักช้าง 

เพื่อก่อสร้างฝาย
น้ าล้นและขุดลอก
หน้าฝาย 

หมู่ที่ 2, 8 
บ้านโคกทือ 

- - - 2,000,000 
 

- ประชาชนร้อย
ละ 40 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ขุดสระหลังโรงเรยีนบ้าน
หนองเตย ต.หลักช้าง 

เพื่อใช้กักเก็บน้ า
ฤดูแล้ง 

หมู่ที่ 4 
บ้านหนองเตย 

- 350,000 
 

- - - เกษตรกร ร้อย
ละ 30 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 ขุดเจาะบ่อบาดาลบา้น
หาร หมู่ที่ 4 ต.หลักช้าง  
 

เพื่อให้มีน้ าประปา
ใช้อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 4 
บ้านหนองหาร 

- - 259,300 
 

- - จ านวน
ครัวเรือนท่ีได้
ใช้น้ าประปา 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

5 เจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่ง
ค้อ หมู่ที่ 8 ต.หลักช้าง 

เพื่อให้มีน้ าประปา
ใช้อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 8 
บ้านหนองเตย 

- - 216,350 - - จ านวน
ครัวเรือนท่ีได้
ใช้น้ าประปา 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการเจาะบ่อบาดาล
บ้านนาพังละ หมู่ที่ 5  
ต. หลักช้าง 

เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 - - 208,300 - - คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับงานโดย
ไม่มีปญัหาและข้อท้วงติง 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

7 เจาะบ่อบาดาลสามแยก
หน้าบ้านนางแดง ธรรม
โสภณ (มีบ่อน้ าตื้น) พร้อม
ซ่อมแซมบ่อบาดาลเก่านาง
อาภรณ์ พิบลูย์ หมู่ที่ 7   
ต. หลักช้าง 

เพื่อเจาะบ่อบาล
ดาลส าหรับน้ า
อุปโภค บริโภค 

หมู่ที่ 7 
บ้านต้นซาง 

- - - 250,000 
 

- ประชาชนร้อยละ 40
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 เจาะบ่อบาดาลบ้านหนอง
ห้าก้อน ต. หลักช้าง 

เพื่อเจาะบ่อ
บาดาลผลติ
น้ าประปาภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 9 
บ้านโคก
สะท้อน 

- 250,000 
 

- - - ประชาชนร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 เจาะบ่อบาดาลบ้านควนตม 
หมู่ที่ 2 ต.หลักช้าง 

เพื่อให้มีน้ าประปา
ใช้อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 2 
บ้านควนตม 

- - 216,350 - - ประชาชนร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี ้

เพื่อให้มีน้ าประปา
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 โครงการระดบัต าบล           
10 ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาน้ า

ท่วมขังและภัยแล้ง 
พื้นที่ต าบล 
หลักช้าง 

- 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 25 
ของต าบลได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการน้ี 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชา่ง 

รวมจ านวน   8    โครงการ - 800,000 1,300,300 2,450,000 200,000 
 

- - - 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอชา้งกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในชุมชน ต าบล
หลักช้าง 

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่ประชาชน 

กลุ่มอาชีพใน
ต าบลหลักช้าง 
จ านวน 10 

หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนกลุ่ม ประชาชนมีรายได้
มากเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการตลาดชุมชน
บ้านหลักช้าง หมู่ที่ 6 
ต าบลหลักช้าง 

เพื่อสร้างรายได้กระจาย
สินค้าในชุมชน 

กลุ่มร้านค้า
ชุมชนในต าบล 

- - 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชากรใน
ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
และมีความพร้อม
ในการเข้าสูร่ะบบ
ตลาดชุมชน 
 

ส านักปลดั 

รวม 50,000 
 

50,000 
 

70,000 70,000 70,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แผนงานการพาณิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ต าบลหลักช้าง 

เพื่อเผยแพร่แหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบลให้
เป็นที่รู้จักและสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดย
การจัดท าสื่อ

ประชาสมัพันธ์ 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึน้จากการเข้ามา
ของนักท่องเที่ยว 

ส านักปลดั 

2 ปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ตั้ง
ส านักงานเทศบาลต าบล
หลักช้าง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมบรเิวณ
ที่ท าการเทศบาล
ต าบลหลักช้าง 

ปรับภูมิทัศน์
บริเวณที่ท าการ
เทศบาลต าบล

หลักช้าง 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวน (แห่ง) ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมใน
ต าบลหลักข้างมีความ
สวยงาม 

ส านักปลดั 

รวม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - - - 

รวมจ านวน   4    โครงการ 650,000 650000 670,000 670,000 670,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอชา้งกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
บ้านทุ่งปอนด์ หมู่ที่ 1 
ต. หลักช้าง 

เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์
ในการออกก าลังกาย
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 1 30,000 
 

- - - - จ านวน 1 ชุด ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

2 จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
บ้านหนองเตย หมู่ที่ 4 
ต. หลักช้าง 

เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์
ในการออกก าลังกาย
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 4 - - - - 30,000 
 

จ านวน 1 ชุด ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
แก้มลิงสระแมเ่คง พร้อม
รั้ว, ไฟฟูารอบสระแม่เคง 
เป็นสถานที่ออกก าลังกาย 
พักผ่อนหย่อนใจ หมู่ที่ 6  
ต. หลักช้าง 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีออก
ก าลังกาย พักผ่อน
หย่อนใจ 

หมู่ที่ 6 - 1,000,000 
 

- - - 1 สถานท่ี
ส าหรับออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

4 ถมสระหนองไม้แกน ใช้
เป็นสนามกีฬาเพื่อออก
ก าลังกาย หมู่ที่ 7 
ต. หลักช้าง 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีออก
ก าลังกาย พักผ่อน
หย่อนใจ 

หมู่ที่ 7 - 780,000 
 

- - - 1 สถานท่ี
ส าหรับออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 
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          แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 สนับสนุนวสัดุ 
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
หมู่ที่ 9  ต. หลักช้าง 

เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์
ในการออกก าลังกาย
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ 9 - - 30,000 
 

- - จ านวน 1 ชุด ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

6 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

๑) เพื่อด าเนินการ
ส ารวจข้อมลูประชากร
สุนัข และแมว 
๒) เพื่อด าเนินการ
ปูองกันควบคุมโรค
โดยฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
 ๓) เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชน
รู้ถึงอันตรายของโรค
และปูองกันโรคกัน
ตนเอง 
๔) เพื่อด าเนินการเฝาู
ระวัง ปูองกัน และ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

๑)ตรวจข้อมลู
ประชากรสุนัข
และแมว 
๒)ควบคุมโรค
ด้วยการฉีด
วัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  
๓)สุนัขและแมว
ทั้งมีเจ้าของและ
ไม่มเีจ้าของ 

- ๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การเร่งรดัก าจัด
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาขนและภาค
เครือข่ายเกดิการ
เฝูาระวังโรคพิษ
สุนัขบ้าในระดับ
ชุมชน 

ส านัก 
งานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 สนับสนุนวสัดุ 

อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์
ในการออกก าลังกาย
เพียงพอ 

ประชาชนต าบล
หลักช้าง 10 

หมู่บ้าน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนชุด ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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           แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 รณรงค์ ควบคุม
ปูองกันโรคเอดส์และ
ยาเสพตดิ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ปูองกันควบคุม โรค
เอดส์และยาเสพตดิ 

ประชาชนต าบล
หลักช้าง 10 

หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

อบรม 1 
ครั้ง 

ประชาชนมีการ
ปูองกันควบคุม 
โรคเอดส ์

ส านักปลดั 

9 ตรวจคัดกรองโรคไม่
ติดต่อ 

เพื่อตรวจหาผู้มีความ
เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 

ประชาชนต าบล
หลักช้าง 10 

หมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน
ผู้รับการ
ตรวจ 

ประชาชนไดรู้้
วิธีการปูองกัน 
และรักษา 

ส านักปลดั 

10 เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ในพ้ืนท่ี
ต าบลหลักช้าง 

เพื่อให้ได้รักษาและ
ช่วยเหลือ ผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส หมู่

ที่ 1-10 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน
ราย 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ รักษา 

ส านักปลดั 

11 จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ/เงิน
สวัสดิการแก่ผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุจ านวน.
1,100 คน 

9,500,000 
 

9,500,000 
 

9,500,000 
 

9,500,000 
 

9,500,000 
 

จ านวน
คน 

ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ย
เลี้ยงยังชีพในการ
ด าเนินชีวิต 

ส านักปลดั 

12 
 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 
 

เพื่อผู้พิการมีชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้พิการจ านวน 
250 คนๆ ละ 

800 บาท 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ านวนผู้
พิการ 

ผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพความพิการ
ในการด าเนินชีวิต 

ส านักปลดั 

13 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

ผู้ปุวยเอดส์มีชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้ปุวยเอดส์
จ านวน 15 คน 

คนละ 500 
บาท 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

จ านวน
คน 

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพในการ
ด าเนินชีวิต 

ส านักปลดั 

14 ก่อสร้างลานกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีสถานท่ีออก
ก าลังกายภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างลาน
กีฬาภายใน

ต าบลหลักช้าง  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน
ลาน
กีฬา 

ประชาชนได้ออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการรณรงค์
ปูองกันโรคติดต่อ 

๑) เพื่อเฝูาระวัง
ควบคุมปูองกันโรคใน
ชุมชนและโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
๒) เพื่อให้แกนน า
ชุมชน   อสม.ภาคี
เครือขายแลประชาชน
ตระหนักและมีส่วน
ร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมในชุมชนและ
โรงเรียน 

ประชาชนต าบล 
ในต าบลหลัก
ช้าง และ
บุคลากรของ 
เทศบาล 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

กิจกรรม
อบรมให้
ความรู้ 
จ านวน 6 
ครั้ง 
กิจกรรม
รณรงค์ใน
ชุมชน 

ประชาชนและ
ภาคเครือข่าย ร่วม
ปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ที่ส าคัญอย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่อง 
อัตราการปุวยด้วย
โรคตดิต่อลดลง 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

        
 
   แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการควบคมุ
และปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีน 

๑) เพื่อเสริมสร้าง
สติปัญญาของเด็กไทยให้
เต็มศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชากรทุกกลุม่วัยโดย
การขจัดปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนให้หมดไป
จากประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืน 

๑)ชุมชน/
หมู่บ้านไอโอดีน
ผ่านการรับรอง
เพิ่มขึ้นร้อยละ
๑๐ หมู่บ้าน 
๒)รณรงค์ประ
สัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมการใช้
เกลือเสริม
ไอโอดีนใน
ครัวเรือนและ
ชุมชนในวัน
ไอโอดีน 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของวัย
ท างาน
พฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง
ประสงค ์

๑)สถานการณโ์รค
ขาดสารไอโอดีนดี
ขึ้น 
๒)มีระบบควบคุม
คุณภาพเกลือเสริม
ไอโอดีน 
๓)ประชาขนมี
คุณภาพดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
 

          แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
-โครงการอบรมหมอหมูบ่้านในพระราช
ประสงค ์
-โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
-การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี 
-การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 
ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามราช
กุมาร ี
-การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี
-การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนาราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี 
-การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
-การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี
-โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

๑) เพื่อเสริมสร้าง
สติปัญญาของ
เด็กไทยใหเ้ต็ม
ศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ
ประชากรทุกกลุม่
วัยโดยการขจัด
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนให้หมดไป
จากประเทศไทย
อย่างยั่งยืน 

๑)ชุมชน/
หมู่บ้าน 
๑-๑๐ 
ต าบล   
หลักช้าง 

- 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
วัยท างาน
พฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง
ประสงค ์

ประชาขน
มีคุณภาพ
ดีขึ้น 

ส านัก 
งานปลัด 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

  
                  
  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 อุดหนุนงานสาธารณสุข
มูลฐาน (อสม.)  

เพื่อการพัฒนางาน
สาธารณสุขในต าบล
หลักช้าง 

จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

 150,000 
 

 150,000 
 

 150,000 
 

 150,000 
 

 150,000 
 

1 ครั้ง  การพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขใน
ต าบลหลักช้างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

19 อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลหลักช้าง 

เพื่อส่งเสริมระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

อุดหนุนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
ของค่ารายหัวที่ 
สปสช.อุดหนุนเข้า
กองทุน 

155,000 
 

155,000 
 

155,000 
 

155,000 
 

155,000 
 

1 ครั้ง ส่งเสริมกองทุน 
สปสช. ต าบลหลัก
ช้าง ได้ปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

20 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม บ้านทุ่ง
ปอนด์  หมู่ที่ 1 

เพื่อศึกษารูปแบบการ
ตรวจมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง 

กลุ่มสตรีอายุ
ระหว่าง 30-70 
ปี ในต าบลหลัก
ช้าง 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

จ านวนคน ได้รูปแบบการคดั
กรองมะเร็งเต้านม
ที่มีประสิทธิภาพ
โดยเริ่มต้นจาก
การตรวจเต้านม
ตนเอง 

ส านักปลดั 

21 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม บ้านโคกทือ  
หมู่ที่ 2 

เพื่อศึกษารูปแบบการ
ตรวจมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง 

กลุ่มสตรีอายุ
ระหว่าง 30-70 
ปี ในต าบลหลัก
ช้าง 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

จ านวนคน ได้รูปแบบการคดั
กรองมะเร็งเต้านม
ที่มีประสิทธิภาพ
โดยเริ่มต้นจาก
การตรวจเต้านม
ตนเอง 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  บ้านนาปราน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อศึกษารูปแบบการ
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง 

กลุ่มสตรีอายุ
ระหว่าง 30-70 ปี 
ในต าบลหลักช้าง 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

จ านวนคน ได้รูปแบบการคดักรองมะเร็ง
เต้านมที่มีประสิทธิภาพโดย
เริ่มต้นจากการตรวจเต้านม
ตนเอง 

ส านักปลดั 

23 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม บ้านหนองเตย 
หมู่ที่ 4 

เพื่อศึกษารูปแบบการ
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง 

กลุ่มสตรีอายุ
ระหว่าง 30-70 ปี 
ในต าบลหลักช้าง 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

จ านวนคน ได้รูปแบบการคดักรองมะเร็ง
เต้านมที่มีประสิทธิภาพโดย
เริ่มต้นจากการตรวจเต้านม
ตนเอง 

ส านักปลดั 

24 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม บ้านหนองไหล 
หมู่ที่ 5 

เพื่อศึกษารูปแบบการ
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง 

กลุ่มสตรีอายุ
ระหว่าง 30-70 ปี 
ในต าบลหลักช้าง 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

จ านวนคน ได้รูปแบบการคดักรองมะเร็ง
เต้านมที่มีประสิทธิภาพโดย
เริ่มต้นจากการตรวจเต้านม
ตนเอง 

ส านักปลดั 

25 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  บ้านหลักช้าง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อศึกษารูปแบบการ
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง 

กลุ่มสตรีอายุ
ระหว่าง 30-70 ปี 
ในต าบลหลักช้าง 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

จ านวนคน ได้รูปแบบการคดักรองมะเร็ง
เต้านมที่มีประสิทธิภาพโดย
เริ่มต้นจากการตรวจเต้านม
ตนเอง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม บ้านต้นซาง  
หมู่ที่ 7 

เพื่อศึกษารูปแบบการ
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง 

กลุ่มสตรีอายุ
ระหว่าง 30-70 ปี 
ในต าบลหลักช้าง 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

จ านวน
คน 

ได้รูปแบบการคดักรองมะเร็ง
เต้านมที่มีประสิทธิภาพโดย
เริ่มต้นจากการตรวจเต้านม
ตนเอง 

ส านักปลดั 

27 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม บ้านพรุไข่เต่า 
หมู่ที่ 8 

เพื่อศึกษารูปแบบการ
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง 

กลุ่มสตรีอายุ
ระหว่าง 30-70 ปี 
ในต าบลหลักช้าง 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

จ านวน
คน 

ได้รูปแบบการคดักรองมะเร็ง
เต้านมที่มีประสิทธิภาพโดย
เริ่มต้นจากการตรวจเต้านม
ตนเอง 

ส านักปลดั 

28 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม บ้านโคก
สะท้อน หมู่ที่ 9 

เพื่อศึกษารูปแบบการ
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง 

กลุ่มสตรีอายุ
ระหว่าง 30-70 ปี 
ในต าบลหลักช้าง 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

จ านวน
คน 

ได้รูปแบบการคดักรองมะเร็ง
เต้านมที่มีประสิทธิภาพโดย
เริ่มต้นจากการตรวจเต้านม
ตนเอง 

ส านักปลดั 

39 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม บ้าน
ควนพิศิษฐ์  หมู่ที่ 10 

เพื่อศึกษารูปแบบการ
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง 

กลุ่มสตรีอายุ
ระหว่าง 30-70 ปี 
ในต าบลหลักช้าง 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

จ านวน
คน 

ได้รูปแบบการคดักรองมะเร็ง
เต้านมทีม่ีประสิทธิภาพโดย
เริ่มต้นจากการตรวจเต้านม
ตนเอง 

ส านักปลดั 

30 โครงการควบคมุขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บ้านทุ่งปอนด ์
 หมู่ที่ 1 

ควบคุมและปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีนในพ้ืนท่ี
ต าบลหลักช้าง 

ลดอัตราคอพอกของ
เด็กให้เหลือต่ ากว่า
ร้อยละ 5 
หมู่ 1 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

จ านวน
คน 

ชุมชนมีการด าเนินงานเรื่อง
การปูองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการควบคมุขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  บ้านโคกทือ หมู่ที่ 2 

ควบคุมและปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีนใน
พื้นที่ต าบลหลักช้าง 

ลดอัตราคอพอกของ
เด็กให้เหลือต่ ากว่า
ร้อยละ 5 
หมู่ 2 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

จ านวนคน ชุมชนมีการด าเนินงาน
เรื่องการปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

32 โครงการควบคมุขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านนาปราน หมู่ที่ 3 

ควบคุมและปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีนใน
พื้นที่ต าบลหลักช้าง 

ลดอัตราคอพอกของ
เด็กให้เหลือต่ ากว่า
ร้อยละ 5 
หมู่ 3 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

จ านวนคน ชุมชนมีการด าเนินงาน
เรื่องการปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

33 โครงการควบคมุขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านหนองเตย หมู่ที่ 4 

ควบคุมและปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีนใน
พื้นที่ต าบลหลักช้าง 

ลดอัตราคอพอกของ
เด็กให้เหลือต่ ากว่า
ร้อยละ 5 
หมู่ 4 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

จ านวนคน ชุมชนมีการด าเนินงาน
เรื่องการปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

        
34            

โครงการควบคมุขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านหนองไหล หมู่ที่ 5 

ควบคุมและปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีนใน
พื้นที่ต าบลหลักช้าง 

ลดอัตราคอพอกของ
เด็กให้เหลือต่ ากว่า
ร้อยละ 5 
หมู่ 5 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

จ านวนคน ชุมชนมีการด าเนินงาน
เรื่องการปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35     โครงการควบคมุขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านหลักช้าง หมู่ที่ 6 

ควบคุมและปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีนใน
พื้นที่ต าบลหลักช้าง 

ลดอัตราคอพอกของ
เด็กให้เหลือต่ ากว่า
ร้อยละ 5 
หมู ่6 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

จ านวนคน ชุมชนมีการด าเนินงาน
เรื่องการปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

36 โครงการควบคมุขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านต้นซาง หมู่ที่ 7 

ควบคุมและปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีนใน
พื้นที่ต าบลหลักช้าง 

ลดอัตราคอพอกของ
เด็กให้เหลือต่ ากว่า
ร้อยละ 5 
หมู ่7 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

จ านวนคน ชุมชนมีการด าเนินงาน
เรื่องการปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

37 โครงการควบคมุขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านพรไุข่เต่า หมู่ที่ 8 

ควบคุมและปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีนใน
พื้นที่ต าบลหลักช้าง 

ลดอัตราคอพอกของ
เด็กให้เหลือต่ ากว่า
ร้อยละ 5 
หมู่ 8 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

จ านวนคน ชุมชนมีการด าเนินงาน
เรื่องการปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

38 โครงการควบคมุขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านโคกสะท้อนหมู่ที่ 9 

ควบคุมและปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีนใน
พื้นที่ต าบลหลักช้าง 

ลดอัตราคอพอกของ
เด็กให้เหลือต่ ากว่า
ร้อยละ 5 
หมู่ 9 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

จ านวนคน ชุมชนมีการด าเนินงาน
เรื่องการปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการควบคมุขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านควนพิศิษฐ์  
หมู่ที่ 10 

ควบคุมและปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีนใน
พื้นที่ต าบลหลักช้าง 

ลดอัตราคอพอกของ
เด็กให้เหลือต่ ากว่า
ร้อยละ 5 
หมู่ 10 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

จ านวนคน ชุมชนมีการด าเนินงานเรื่อง
การปูองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

40 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่เด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านทุ่งปอนด์  หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็กในด้าน
โภชนาการ 

สุขภาพแม่และเด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพท่ีด ี

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวนคน แม่และเด็กมีแนวคดิหลักการ
ในการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยอยา่งเหมาะสม 

ส านักปลดั 

41 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่เด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
บ้านโคกทือ  หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็กในด้าน
โภชนาการ 

สุขภาพแม่และเด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพท่ีด ี

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวนคน แม่และเด็กมีแนวคดิหลักการ
ในการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยอยา่งเหมาะสม 

ส านักปลดั 

42 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่เด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
บ้านนาปราน หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็กในด้าน
โภชนาการ 

สุขภาพแม่และเด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพท่ีด ี

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวนคน แม่และเด็กมีแนวคดิหลักการ
ในการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยอยา่งเหมาะสม 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่เด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
บ้านหนองเตย หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็กในด้าน
โภชนาการ 

สุขภาพแม่และเด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพท่ีด ี

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวนคน แม่และเด็กมีแนวคดิ
หลักการในการส่งเสริม 
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยอย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 

44 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่เด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านหนองไหล หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็กในด้าน
โภชนาการ 

สุขภาพแม่และเด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพท่ีด ี

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวนคน แม่และเด็กมีแนวคดิ
หลักการในการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยอย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 

45 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่เด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านหลักช้าง หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็กในด้าน
โภชนาการ 

สุขภาพแม่และเด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพท่ีด ี

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวนคน แม่และเด็กมีแนวคดิ
หลักการในการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยอย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 

46 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่เด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านต้นซาง หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็กในด้าน
โภชนาการ 

สุขภาพแม่และเด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพท่ีด ี

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวนคน แม่และเด็กมีแนวคดิ
หลักการในการส่งเสริม 
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยอย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
 
  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่เด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
บ้านพรุไข่เต่า หมู่ที่ 8 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็กในด้าน
โภชนาการ 

สุขภาพแม่และ
เด็กมีโภชนาการ
และสุขภาพที่ด ี

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวนคน แม่และเด็กมี
แนวคิดหลักการ
ในการส่งเสริม 
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 

48 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่เด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ 9 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็กในด้าน
โภชนาการ 

สุขภาพแม่และ
เด็กมีโภชนาการ
และสุขภาพที่ด ี

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวนคน แม่และเด็กมี
แนวคิดหลักการ
ในการส่งเสริม 
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 

49 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่เด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านควนพิศิษฐ์ หมู่ที่ 10 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็กในด้าน
โภชนาการ 

สุขภาพแม่และ
เด็กมีโภชนาการ
และสุขภาพที่ด ี

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวนคน แม่และเด็กมี
แนวคิดหลักการ
ในการส่งเสริม 
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย
อย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 

50 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อด าเนินการฉดี
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ตัวละ 30 บาท 

การฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
สตัว์ได้ฉีด

วัคซีน 

ได้ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 ค่าจ้างส าหรับส ารวจ
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

เพื่อจัดท าโครงการ
ส ารวจจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 

จ านวนสัตวไ์ด้
ขึ้นทะเบียน

เพื่อได้รับวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ

สุนัขบ้า 

2,334 2,334 2,334 2,334 2,334 จ านวน
สัตว์ที่ได้

ขึ้น
ทะเบียน 

จ านวนสัตว์ที่
ได้ขึ้นทะเบยีน
ครบถ้วน 

ส านักปลดั 

รวม   51   โครงการ 12,847,334 14,872,334 13,122,334 13,092,334 13,122,334 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปูองกันและเฝูาระวัง 
ยาเสพตดิ 

เพื่อปูองกันและเฝูาระวัง
การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในชุมชน 

  หมู่ที่ 1 – 10 
ต.หลักช้าง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนคน ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

2 โครงการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุบนท้อง
ถนน 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์  
เข้าพรรษา  วันเด็ก ฯลฯ 

จัดตั้งศูนย์ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและ
รณรงค์ความ
ปลอดภัยฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้
ได้รับ
อุบัติเหต ุ

ลดอุบัตเิหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล 

ส านักปลดั 

3 อปพร.ช่วยเหลือและ 
ปูองกันภัย 

เพื่อปูองกันภัยและ
ช่วยเหลือประชาชน 

ตามโครงการ ทต.
หลักช้าง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนราย ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 

4 โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้าน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั   

เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยง
ภัย มีความพร้อมในการ
จัดการสาธารณภัยของ
ชุมชนอย่างเป็นระบบ  

ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร
เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศั กยภาพ ชุมชน
ด้านการปูองกัน
และบรร เทาส า
ธ า ร ณ ภั ย ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น เ พื่ อ
เตรียมความพร้อม
ให้กับชุมชนในการ
ปูองกัน  เตือนภัย 
บรรเทาและฟื้นฟ ู

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้า
ฝึกอบรม 

ประชาชนมีความ
พร้อมในการปูองกัน
ภัยพิบัติมากยิ่งขึ้น   

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ปูองกันแก้ไขปัญหา
ไฟปุาและหมอกควัน 

เพื่อปูองกันและควบคุม
การเกิดไฟปุาและลด
การสญูเสยีต่อ
ผลกระทบจากไฟปุาตาม
ภารกิจถ่ายโอนฯ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
จัดซื้ออุปกรณ์ในการ
ควบคุมไฟปุา ลาดตระ
เวร จัดท าแนวกันไฟ 
ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนและบุคคล
ทั่วไป มีความรูค้วาม
เข้าใจในการปูองกันและ
ควบคุมไฟปุา 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ปุาได้รับความ
เสียหายลดน้อยลง 

ส านักปลดั 

6 โครงการฝึกซ้อม
แผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ประชาชนไดร้ับความรู้
ในการดับเพลิงเบื้องต้น
และได้มีความรู้ในการ
ปูองกันเหตุอัคคีภัยที่
อาจเกิดขึ้น 

เพื่อเตรียมความพร้อม
และซักซ้อมแผนในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพื้นท่ี
ต าบลหลักช้าง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
ครั้ง 

สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

7 ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

จัดตั้งศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจปูองกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ประชาสมัพันธ์ รณรงค์
จัดหาวัสดุในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แล้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 จ านวน
ครั้ง 

ปูองกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้ทันที 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (อุทกภัย - ดิน
โคลนถลม่) 

เพื่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง 
และกว้างขวางในการ
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ฝึกอบรมฝึกซ้อม
แผนปูองกันและ
บรรเทา  สาธารณ
ภัย(อุทกภัย - ดิน
โคลนถล่ม) ให้กับ 
อ ป พ ร .  OTOS 
อ า ส า ส มั ค ร 
ประชาชนบุคคล
ทั่วไป   

45,000 
 

 

45,000 
 

 

45,000 
 

 

45,000 
 

 

45,000 
 

 

จ านวนครั้ง ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
เตรียมปูองกันภัย  

ส านักปลดั 

9 โครงการการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้าน
สาธารณภัย 

เพื่อใช้จ่ายให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้าน
สาธารณภัยตามระเบยีก
ระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น.
พ.ศ.2560 และตาม
อ านาจหน้าที่ฯ พ.ศ.
2543 

รับเรื่องร้องขอ
ความช่วยเหลือ
จากประชาชน      
ผู้ที่ไดร้ับความ
เดือนร้อนด้าน  
สาธารณภัยเพื่อให้
ความช่วยเหลือ 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชน
ผู้ประสบภยั 

ประชาชนท่ี
ประสบสาธารณ
ภัยได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการจดัท าแนว
ปูองกันไฟปุาในเขต
พื้นที่ต าบลหลักช้าง 

เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการ
ปูองกันอัคคีภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น   

จัดท าแนวปูองกันไฟ
ปุาในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลหลัก
ช้าง  บริเวณพื้นท่ีรก
ร้างที่มีหญ้าปกคลุม
สูงๆ อยู่ติดกับ
บ้านเรือนประชาชน 
สานศึกษา สถาน
ประกอบการ และ
ริมถนนท่ีใช้สัญจร 
ซึ่งมักเกิดอัคคีภยั
เป็นประจ า 

50,000 
 

 

50,000 
 

 

50,000 
 

 

50,000 
 

 

50,000 
 

 

จ านวนแห่ง ปู อ ง กั นแ ล ะ ล ด
อัตราเสี่ยงการเกิด
อัคคีภัย  
 

ส านักปลดั 

11 โครงการจดัหาวัสดุ 
อุปกรณ์กู้ภยั อุปกรณ์
จราจร อุปกรณ์ 
ดับเพลิง และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ปูองกันฯ  

เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการปูองกันและ
บรรเทา สาธารณภัย
ในทุกๆด้าน 

วัสดุและอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
จ าเป็นในงาน
บรรเทา  สาธารณ
ภัย ฯลฯ 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนช้ิน มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ส าหรับ
เตรียมความพร้อม
ในการให้ปูองกัน
และระงับเหตุ
ต่างๆ 

ส านักปลดั 
 
 
 
 

12 โครงการติดตั้ง
ปรับปรุงระบบจราจร 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลหลักช้างลด
ความเสีย่งต่อการเกดิ
อุบัติเหต ุ

จัดท าปูายจราจร
ต่าง ๆ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ติดตั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

 

50,000 
 

 

50,000 
 

 

50,000 
 

 

จ านวนจุด ประชาชนลด
ความเสีย่งต่อการ
เกิดอุบัติเหต ุ

 ส านักปลัด 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัต ิ
หน้าท่ีของ อปพร.ต าบล
หลักช้าง 

ฝึกทบทวน  
อปพร.ต าบลหลัก
ช้าง จ านวน  50 
คน 

- 150,000 
 

170,000 
 

170,000 
 

170,000 
 

จ านวนผู้
ผ่านการ
อบรม 

อปพร. มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

14 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริม
การปฏิบัตหิน้าท่ี อปพร.
ต าบลหลักช้าง  
 

ฝึกอบรม อปพร.
ต าบลหลักช้าง
จ านวน 50 คน 
 

- 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

จ านวนผู้
ผ่านการ
อบรม 

การปฏิบัติงานของ 
อปพร. 
มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

15 โครงการฝึกอบรม
กู้ภัยกู้ชีพ 

เพื่อส่งเสริมการปฎิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ
ต าบลหลักช้าง 

ฝึกอบรมกูภ้ัยกู้ชีพ 
จ านวน  
25 คน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1 ครั้ง การปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

16 โครงการจดัซื้อวัสดุ
เครื่องแต่งกาย 

เพื่อการจัดหาวสัดเุครื่อง
แต่งกายที่มีไว้ประจ า
ส านักงานหรือประจ า
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

จัดหาวัสดุเครื่อง
แต่งกาย ตาม 
ระเบียบ มท.ว่า
ด้วยเครื่องแต่ง
กายของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ.
2560 

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนชุด การปฏิบัติงานของ 
อปพร. มีความ
จ าเป็นระเบียบ 

ส านักปลดั 

17 โครงการเปลี่ยนอัด
สารเคมีถังดับเพลิง 

เพื่อใช้ในการบ ารุงรักษา
ถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน
และปูองกันการเกดิ
อัคคีภัย 

เปลี่ยนสารเคม ี
เครื่องดับเพลิง 
ปีละ 1-2 ครั้ง 

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนถัง
ดับเพลิง 

ปัญหาการเกิด
อัคคีภัยน้อยลง 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการไฟส่องทางตาม
จุดเสีย่ง, ซอยเปลีย่ว หมู่ท่ี 
10 ต.หลักช้าง 

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
บนท้องถนนตาม
แยกต่างๆ 

หมู่ที่ 10 - - 100,000 
 

- - จ านวนจุด ลดอุบัตเิหตุบน
ท้องถนน 

กองช่าง 

19 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดบริเวณจุดเสี่ยงและ
ชุมชน หมู่ที่ 8    
ต.หลักช้าง 
  

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กล้องวงจรปิด 1,000,000 
 

- - - - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

20 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดบริเวณจุดเสี่ยง และ
ชุมชน หมู่ที่ 9 
ต.หลักช้าง 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กล้องวงจรปิด 500,000 
 

- - - - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

21 โครงการเสียงตามสาย
บ้านควนพิศิษฐ์ หมู่ที่ 10   
ต.หลักช้าง 
 
 
 

เพือ่
ประชาสมัพันธ์
ภายในหมู่บ้าน 

เสียงตามสาย 500,000 
 

- - - - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

22 โครงการเสียงตามสาย
บ้านทุ่งปอนด์ หมู่ที่ 1   
ต.หลักช้าง 

เพือ่
ประชาสมัพันธ์
ภายในหมู่บ้าน 

เสียงตามสาย - - - - 500,000 
 

คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

23 โครงการเสียงตาม
สายบ้านโคกทือ 
หมู่ที่ 2 ต.หลักช้าง 

เพือ่ประชาสมัพันธ์
ภายในหมู่บ้าน 

เสียงตามสาย - - - - 500,000 
 

คกก.ตรวจ
รับงานจ้าง
ตรวจรับงาน
โดยไม่มี
ปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

24 
 

โครงการส่งเสริมให้
ความรู้ด้านการ
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
ดา้นการปูองกันฯ
ให้กับ อปพร.  
ประชาชนและบุคคล
ทั่วไป 

จนท.เทศบาล  
อปพร. 
ประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วมฯ 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้
ผ่านการ
อบรม 

มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การปูองกันฯ
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

25 ค่าตอบแทน
ผู้ปฎิบัตริาชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ 
อปท. 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่
สมาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) กรณี
ที่มีค าสั่งใช้ให้ปฏิบัติ
หน้าหน้าท่ีเกี่ยวกับ
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเป็น
ค่าตอบแทน  
อปพร. 

- 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน  
อปพร. 

อปพร.ไดร้ับ
ค่าตอบแทน
จากการ
ปฎิบัติงาน 

ส านักปลดั 

รวม  25  โครงการ 2,535,000 1,315,000 1,271,000 12,610,000 13,610,000 - - - 

รวมจ านวน   76   โครงการ 15,382,334 16,187,334 14,393,334 25,702,334 26,732,334 - - - 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอชา้งกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

๑ โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 
สิทธิหน้าท่ีของตนเอง 
- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน 
ได้แสดงออก กล้าคิด กลา้ท า 
ในทางสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์และมสี่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมตาม
ความสามารถและความสนใจ 

-จ า น ว น เ ด็ ก 
เยาวชน ในเขต
ต า บ ล ห ลั ก ช้ า ง 
จ านวน 1,0๐๐ 
คน 
-ผู้น ากลุ่มองค์กร
ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ
พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
๑๐0 คน 
 

- 80,000 100,000 100,000 100,000 - เด็ก 
เยาวชน และ
ผู้น ากลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ 
เข้าร่วม
กิจกรรมครบ
ตามจ านวนท่ี
ก าหนดไว ้

- เด็ก เยาวชน 
ได้รับการส่งเสรมิ
และสนบัสนุน ให้
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท สิทธิ
หน้าท่ีของตนเอง 
-เด็ก เยาวชน ได้
แสดงออก กล้า
คิด กล้าท า 
ในทางสร้างสรรค์
และเป็น
ประโยชน์และมี
ส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมตาม
ความสามารถ
และความสนใจ 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

  - เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน 
ได้ยดึมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์ และการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข และเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล 
-เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน กลุ่มผู้น าท้องที่ 
ผู้น าท้องถิ่น กลุ่มพัฒนา
ส ต รี  โ ร ง เ รี ย น  /
สถานศึกษาในเขตต าบล
กรูด และกลุ่มองค์กร  ต่าง 
ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และ
พัฒนาการของเด็กและ
เยาวชน   
 

         

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

  แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียน ตั้งแต่ช้ัน 
อนุบาล-ป.6  ใน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ไดม้ีนม
รับประทาน 

จ านวนนักเรียนโรงเรยีนใน
สังกัด สพฐ. ในต าบลหลักช้าง 
ปี 2561-2562 จ านวน 
1,000 คน และปี 2563-
2563-2565 จ านวน 
1,200 คนละ 8 บาท 260 
วัน 

2,080,000 
 

2,080,000 
 

2,496,000 
 

2,496,000 
 

2,496,000 
 

2 เทอม นักเรียนใน
โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 
ในต าบลหลัก
ช้างมีอาหาร
เสรมิ(นม)
รับประทาน 

ส านักปลดั 

3 ค่าอาหารเสรมิ(นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.หลักช้าง 

เพื่อให้เด็กได้มี
อาหารเสริม(นม) 
ครบทุกคน 

จ านวน 180  คนๆละ 8 
บาท จ านวน 280 วัน 

403,200 
 

403,200 
 

403,200 
 

403,200 
 

403,200 
 

2 เทอม ค่าอาหาร
เสรมิ(นม) 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.
หลักช้าง 

ส านักปลดั 

4 โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่
โลกกว้างของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหลัก
ช้าง 

เพื่อให้เด็กเรยีนรู้
จากประสบการณ์
จริง 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1 ครั้ง นักเรียนได้
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์
จริง 

ส านักปลดั 

5 จัดกิจกรรมปูองกัน 
สิ่งเสพตดิใน
สถานศึกษา 

เพื่อเฝูาระวังเด็ก
เกี่ยวกับสารเสพ
ติดในสถานศึกษา 

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในต าบลหลักช้าง 
จ านวน 4  แห่ง 

25,000 
 

25,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

4  แห่ง นักเรียนมี
ความรู้ในการ
ปูองกันตนเอง
จากสาร 
เสพติดต่างๆ 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
 
  แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจดันิทรรศการ
ของ ศพด. เทศบาล
ต าบลหลักช้าง 

เพื่อเผยแพรผ่ลการ
บริหารงานและผลงานของ 
ศพด. 

นักเรียนใน ศพด. 
เทศบาลต าบล
หลักช้าง 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

1 ครั้ง นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
ได้มโีอกาสแสดงออก
เชิงประจักษ ์

ส านักปลดั 

7 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมนิทรรศการของ
นักเรียนใน 
ต าบลหลักช้าง 

เพื่อให้เด็กเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

นักเรียนในต าบล
หลักช้าง 

- - 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 ครั้ง นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

ส านักปลดั 

8 กิจกรรมส่งเสริมงาน
วิชาการ 

เพื่อให้เด็กเกิดพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้
ความสามารถทักษะตา่งๆ 

นักเรียนใน ศพด. 
เทศบาลต าบล
หลักช้าง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1 ครั้ง นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพตนเอง 

ส านักปลดั 

9 
 

สื่อการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.หลักช้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการ
เรียนการสอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลัก
ช้าง 

ตามค่ารายหัว
นักเรียนใน ศพด. 
เทศบาลต าบล
หลักช้าง  จ านวน 
180คนๆละ 
1,700 บาท ตาม
แผนปฏิบัติการ  

306,000 
 

306,000 
 

306,000 
 

306,000 
 

306,000 
 

จ านวนคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต. 
หลักช้าง มีวัสดุ
การศึกษาฯ 

ส านักปลดั 

10 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 
งานครัว ของ ศพด. 
 ทต.หลักช้าง 

เพื่อให้มีวัสดุงานบ้านงาน
ครัวที่ครบถ้วน เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัวของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ านวน 1 
แห่ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ความ
พอเพียง
ต่อการใช้
งาน 

มีวัสดุงานบ้านงาน
ครัวครบถ้วน 
เพียงพอ 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

11 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์การเรยีน) 

- เพื่อให้เด็กใน ศพด.ทต. 
หลักช้างทุกคนมีโอกาสไดร้ับ
การศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ส าหรับรายการ อุปกรณ์การ
เรียน ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน  
 

-นักเรียนทุกคน
ได้รับเงินอุปกรณ์
การเรยีน  ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 
ร้อยละ   100 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

นักเรียนทุก
คนมีโอกาส
ได้รับ
การศึกษาโดย
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายiร้อย
ละ 100 

-เด็กนักเรียนใน
ศพด.ทต.หลัก
ช้างได้รับ
การศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
-ผู้ปกครองไดร้ับ
การบรรเทาภาระ
ค่าครองชีพ  ลด
ค่าใช้จ่าย 
  

ส านกัปลดั 

12 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายส าหรับรายการ 
เครื่องแบบนักเรยีนที่ภาครัฐให้
การสนับสนุน  
 

นักเรียนทุกคน
ได้รับเงินค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน  คนละ 
1 ครั้ง  ร้อยละ  
100 

- 45,000 45,000 45,000 45,000 นักเรียนทุก
คนมีโอกาส
ได้รับ
การศึกษาโดย
ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายiร้อย
ละ 100 

-เด็กนักเรียนใน
ศพด.ทต.หลัก
ช้างได้รับ
การศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
-ผู้ปกครองไดร้ับ
การบรรเทาภาระ
ค่าครองชีพ  ลด
ค่าใช้จ่าย   
 

ส านกัปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 

  แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

13 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 

(ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 

- เพื่อให้นักเรียนทุกคน
มีโอกาสไดร้ับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ส าหรับรายการ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน  
 

นักเรียนทุกคน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน     
ร้อยละ 100 

- 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 นักเรียนทุกคนมโีอกาส
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 100 

-เด็กนักเรียนในศพด.ทต.
หลักช้างไดร้ับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
-ผู้ปกครองไดร้ับการ
บรรเทาภาระค่าครองชีพ  
ลดค่าใช้จ่าย   

ส านกัปลดั 

14 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 

(ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหลัก
ช้าง) 

-เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย
ที่ดีในการรับประทาน
อาหาร 
-เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับ
ประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ 
 
 

ผู้เรยีนร้อยละ 
100  ได้
รับประทาน
อาหารที่มี
คุณค่าทาง 
โภชนาการ 

- 675,000 675,000 675,000 675,000 นักเรียนรับประทาน
อาหารกลางวันครบทุกคน
และได้รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ท าให้สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ ์ แข็งแรง  ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ
ที่ด ีส่งผลให้นักเรียนมี
น้ าหนัก  ส่วนสูง  มี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

-ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐานและ
สามารถร่วมกิจกรรมการ
เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผู้เรียน
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนได้
อย่างเต็มที ่
 

ส านกัปลดั 

                                              
       
 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

15 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน) 

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับ
รายการ ค่าหนังสือเรยีน ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน  
 

นักเรียนทุกคน
ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนค่า
หนังสือเรียน
ร้อยละ 100 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายi
ร้อยละ 100 

-เด็กนักเรียนใน
ศพด.ทต.หลักช้าง
ได้รับการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
-ผู้ปกครองไดร้ับการ
บรรเทาภาระค่า
ครองชีพ  ลด
ค่าใช้จ่าย   

ส านกัปลดั 

16 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

- เพื่อให้นักเรียนทุกคน
สามารถท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นและรักการเรียนรู ้
 

-ครูเด็กเล็ก 
จ านวน 6 
ห้องเรียน มีสื่อ 
อุปกรณ์ที่
หลากหลาย
และเพียงพอ      

- 233,000 233,000 233,000 233,000 -ครูผู้สอนร้อยละ 90 
มีสื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

-เด็กนักเรียนใน
ศพด.ทต.หลักช้าง
ได้รับการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
-ผู้ปกครองไดร้ับการ
บรรเทาภาระค่า
ครองชีพ  ลด
ค่าใช้จ่าย   

ส านกัปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

17 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฎิบัติงานครผูู้ดูแล
เด็ก และผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหลัก
ช้าง  

- เพื่อให้ส่งเสริมการ
บริหารจดัการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหม้ี
ประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
-เพือ่พัฒนาศักยภาพ
การปฎิบัติงานของครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 
-ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
ต่างๆให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

- กิจกรรม
ฝึกอบรม 
ครูผูดู้แล
เด็ก ผู้ดูแล
เด็ก  ใน
ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก
จ านวน  8  
ราย 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 -ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก  ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับพัฒนา
ความรู้ ร้อยละ 
90 

-ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก  ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก  ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาต่างๆ 
-ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก  ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดร้ับพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพภายใน  
( SAR) 
 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

  แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียน สพฐ.  

เพื่อให้นักเรียนได้
มีอาหาร
รับประทานท่ีมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 

จ านวน 200  
วันๆ ละ 20 
บาท/คน นักเรียน
ในโรงเรียน สพฐ. 
จ านวน 4 
โรงเรียน 

4,048,000 
 

4,048,000 
 

4,800,000 4,800,000 4,800,000 1 ปี
การศึกษา 

-นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบทุก
คน 
-นักเรียนมสีุขภาพ
พลานามัยสมบรูณ์ 
แข็งแรง มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

ส านักปลดั 

รวม  18  โครงการ 7,012,200 8,185,200 9,428,200 9,428,200 9,428,200 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อรักษาภูมิปญัญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 

 จ านวน 10 
หมู่บ้าน 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 ครั้ง  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

ส านักปลดั 

2 กิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทง 

จัดกิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทง 

กิจกรรมงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1 ครั้ง อนุรักษ์ประเพณี
วันลอยกระทง 

ส านักปลดั 

3 กิจกรรมงานสมโภชน์ 
ข้าวเปลือก 

จัดกิจกรรมงานสมโภชน ์
ข้าวเปลือก 

กิจกรรมงาน
ประเพณีสมโภชน ์
ข้าวเปลือก 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1 ครั้ง อนุรักษ์ประเพณี
กิจกรรมสมโภชน์ 
ข้าวเปลือก 

ส านักปลดั 

4 โครงการจดังานสืบสาน
ประเพณีสรงน้ าพ่อท่าน
คล้ายวาจาสิทธ์ิและรด
น้ าผู้สูงอาย ุ

เพื่อรักษาและสืบทอด
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ท้องถิ่น 

ปีละ 1 ครั้ง 
ผู้สูงอายุจาก 10 
หมู่บ้าน เข้าร่วม

กิจกรรม 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรม 

ส านักปลดั 

5 โครงการท าบญุตักบาตร - เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนไดเ้ล็งเห็น
ความส าคญัของศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 
- เพื่ออนุรักษ์ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 
 

- กิจกรรมตัก
บาตรวันข้ึนปีใหม ่
- กิจกรรมตัก
บาตรในวันส าคัญ
ต่าง ๆ 

- 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 - จ านวน
กิจกรรม
ส่งเสริม
ศาสนา 
ประเพณี 
และ
วัฒนธรรม 
ที่ด าเนินการ 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมอนุรักษ์
ศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

6 ค่าใช้จ่ายโครงการ     
สืบสานประเพณีแหผ่้า
ห่มธาตุน้อย 

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
เล็งเห็นความส าคญัของศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 
- เพื่ออนุรักษ์ศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม 
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมของเทศบาล
ต าบลหลักช้าง 

- จัดกิจกรรมแห่ผ้า
ห่มธาตุน้อย(พ่อ
ท่านคล้ายวาจา
สิทธ์ิ) 

- ๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแห่
ผ้าห่มธาตุ
น้อย 

-ประชาชนเห็น 
ความส าคญั
ประเพณีท้องถิ่น
ประชาชนไเข้าร่วม 
อนุรักษ์ศาสนา  
ประเพณีและ 
วัฒนธรรม 

ส านักปลดั 

7 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลต าบลหลักช้าง 

- เพื่อให้ประชาชนได้มีกิจกรรม
สร้างสรรค์ทีเ่ป็นประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติด 
- เพื่อสร้างความรักความ
สามัคคีและมีความสมานท์ใน
ชุมชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง ปราศจาก
โรคภยัต่างๆ 
- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรัก
ในการออกก าลังกาย 
 

จัดการแข่งขันกีฬา
สร้างความ
สมานฉันท์ในชุมชน 

- 
 

350,000 
 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

จ านวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม 

- ประชาชนใน
ชุมชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์มี
กิจกรรมที่
สร้างสรรค ์
- มีความรักความ
สามัคคีและมีความ
สมานท์ในชุมชน 
- ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภยัต่างๆ 
- ประชาชนใน
ชุมชนรักในการ
ออกก าลังกาย 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 
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  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 ๒๕๖5 

8 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา(แห่
เทียนพรรษา) 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
เล็งเห็นความส าคญัของศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 
- เพื่ออนุรักษ์ศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม 

- จัดกิจกรรมแห่  
เทียนพรรษา 

- 1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแห่
เทียนพรรษา 

- ประชาชนเห็นความ 
ส าคัญประเพณีท้องถิ่น
อนุรักษ์ศาสนา
ประเพณี  และ 
วัฒนธรรม 

ส านักปลดั 

9 โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดร้ับความรู้การ
ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม 
- เพื่อสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู ่

-จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์
-จัดกิจกรรม
แข่งขันการวาด
ภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรม 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้ด้าน
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

- เด็ก เยาวชน  
ประชาชนไดร้ับความรู้
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
- วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการสบืทอด 

ส านักปลดั 

10 โครงการจดัส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬารายการ
ต่าง ๆ 

- เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในเขตเทศบาลมี
ส่วนร่วมในการท ากจิกรรมกีฬา
ร่วมกัน  
- เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างหน่วยงานกับองค์กรอื่น 
- สนับสนุนและส่งเสรมิให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนท่ีมี
ความสามารถดา้นกีฬาได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน
รายการต่างๆ 

- ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

- จ านวนครั้ง
ในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้า
ร่วมการ
แข่งขัน 
- จ านวน
นักกีฬา 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมสี่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมกีฬา
ร่วมกัน 
- เด็ก หน่วยงานมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 
- เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีการพัฒนา
ด้านกีฬาดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

11 โครงการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
ต าบลหลักช้าง 

- เพื่อเผยแพร่แหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
ต าบลหลักช้างให้เป็นท่ีรู้จัก
ของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

- เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว 

 

- จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น ปูาย 
แผ่นพับ วีดีทัศน์ และ
สื่อต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

30,000 - จ านวน
กิจกรรมใน
การท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

-ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาล
ต าบลหลักช้าง
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

12 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการด าเนิน
กิจกรรมบ ารุงรักษา 
ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1. เพื่อจัดกิจกรรมอันเป็น
การฟืน้ฟูประเพณีต่างๆ ที่
สูญหายไปกลับคืนมา 
2. เพื่อสร้างการมสี่วนร่วม
ของประชาชน และสรา้ง
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

อุดหนุนส านักงาน
จังหวัดเพื่อจัด
กิจกรรมอันเป็นการ
ฟื้นฟูประเพณตี่างๆ ท่ี
สูญหายไปกลับคืนมา   
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. ประเพณีอัน
เป็นมรดก
ท้องถิ่นยังคงอยู่
และสบืสานสู่
อนุชนรุ่นหลัง
และน าไปสู่การ
เป็นมรดกโลก 
2. เกิดความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖4 ๒๕๖5 

13 อุดหนุนอ าเภอ 
ช้างกลางในการจัด
งานประเพณีงาน
เดือนสิบ 

เพื่อจัดงานประเพณีเดือน
สิบอ าเภอช้างกลาง 

ตามโครงการ
ของอ าเภอช้าง
กลาง 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนได้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ส านักปลดั 

14 สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
โครงการในการจัด
งานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผา้ขึ้น
ธาตุ 

เพื่อจัดงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผา้ขึ้นธาตุ 
อ าเภอช้างกลาง 

ตามโครงการ
ของอ าเภอช้าง
กลาง 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนได้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ส านักปลดั 

รวม 380,000 865,000 865,000 865,000 865,000 - - - 

รวมจ านวน   32    โครงการ 7,392,200 9,050,200 10,293,200 10,293,200 10,293,200 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอชา้งกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน 
ต าบลหลักช้าง 

 เพื่อส่งเสรมิการ
รวมกลุม่ของเด็ก และ
เยาวชนในต าบลหลัก
ช้าง 

เด็กและเยาวชน
ในต าบลหลัก
ช้างจ านวน 10 
หมู่บ้านเข้าร่วม
กิจกรรม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนคน  สร้างความร่วมมือ 
สามัคคภีายในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ส านักปลดั 

2 สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ต าบลหลักข้าง 

เพื่อการพัฒนางาน
ด้านการเกษตร 
ต าบลหลักช้าง 

จ านวน 1 ศูนย ์ 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1 ศูนย ์ การพัฒนางานด้าน
การเกษตร 
ต าบลหลักช้าง มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อรับทราบความ
คิดเห็นและปัญหาของ
ประชาชน 

จัดเทวี
ประชาคม 
หมู่บ้าน/ต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ได้รับทราบปัญหา/
ความต้องการของ
ประชาชน และ
ความคิดเห็นต่างๆ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีต าบล
หลักช้าง 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพใน
การพัฒนาตนเองของสตรี 
ให้เป็นท่ียอมรับต่อสังคม 

จัดอบรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

- - 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สตรีในต าบลหลักช้างไดร้ับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

5 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 

-เพื่ อพัฒนาให้นัก เรี ยน 
นักศึกษา ในเขตเทศบาล
ต าบลหลักช้างมีความรู้ใน
ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว กั บ
ประชาธิปไตย 
- เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน 
นักศึกษา ในเขตเทศบาล
ต าบลหลักช้างตระหนักถึง
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ 
- เพื่อส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กับเทศบาลต าบลหลักช้าง 
 

นักเรียน 
นักศึกษาใน
เขตเทศบาล

ต าบลหลักช้าง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
นักเรียน 
นักศึกษาที่
เข้าร่วม
โครงการ 

- นักเรียน นักศึกษา ได้มี
ความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 
- นักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลต าบลหลักช้างได้
ตระหนักถึงความส าคัญของ
กระบวนการประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ 
- นักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลต าบลหลักช้างได้มี
ส่ ว น ร่ ว ม ในกิ จ ก ร รมกั บ
เทศบาลต าบลหลักช้างและ
ได้รู้จักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

6 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง 

1) จัดการ
เลือกตั้ง 
2) สนับสนุนการ
เลือกตั้งในระดับ
ต่างๆ 
 

800,000 
 

800,000 800,000 - - 1 ครั้ง ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้ง 

ส านักปลดั 

7 โครงการจติอาสา ท า
ความดี พระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริ 
เราท าความดี ด้วย
หัวใจ 

๑) เพื่อขับเคลื่อนโครงการจติอาสา 
ท าความดี พระราชทานตามแนว 
พระราชด าร ิเราท าความดดี้วยหัวใจ 
๒) เพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความ
ร่วมมือร่วมใจของประชาชน กลุ่ม 
ชมรม จิตอาสา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในการพัฒนา
สภาพแวดล้อม และความเป็นอยูข่อง
ชุมชน/หมู่บ้าน 

ประชาชน กลุ่ม 
ชมรม จิตอาสา 
และบุคลากร
ของ ทต.หลัก
ช้าง 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

3 ครั้ง/ป ี เกิดความรักความ
สมัครสมานสามคัคี 
“ร่วมคิด  
ร่วมท า” ของ
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลต าบลหลัก
ช้าง และกลุ่ม
มวลชนในท้องถิ่น 
 

ส านักปลดั 

8 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
พระราชด าร ิ

 ๑) เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลหลักช้าง ได้รู้ถึงแนวคดิตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
2) เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลหลักช้าง 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้
ความรู้หลัก
เศรษฐกิจ 
พอเพียงให้แก่
ประชาชนใน
พื้นที ่

- 1๐,๐๐๐ 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 

 
 

 

1๐,๐๐๐ 
 

 
 

 

1 ครั้ง/ป ี ประชาชนน าความรู้
ที่ได้จากการ
ฝึกอบรม 
ไปใช้ในการด าเนิน 
ชีวิตประจ าวัน 
และลดค่าใช้จ่ายใน
การด ารงชีพได ้

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.๐2 
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        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

9 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระ
เกียรต ิ

๑) เพื่อเป็นการเฉลิม 
พระเกียรติและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 
2) เพื่อสร้างจติส านึกและ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน  

ปลูกต้นไม้จ านวน 
200 ต้น/ ปี 

- 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 

200 ต้น เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวท า
ให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
และช่วยลดภาวะ
โลกร้อน 

ส านักปลดั 

10 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑) เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพ
แหล่งน้ า คู คลอง ท่ีเสื่อม
โทรมในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของ ทต.หลักช้าง 
2) เพื่อสร้างจติส านึกให้แก่
ประชาชน และบุคลากรของ  
ทต.หลักช้าง เกิดความหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และร่วมกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน 

จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
การอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม 

- 1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

3 ครั้ง ประชาชนต าบล
หลักช้าง และ
บุคลากรของ 
ทต.หลักช้าง 
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

 
  

แบบ ผ.๐2 
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     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัวฯ 

เพื่อจัดงานพระราชพิธี 
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัวฯ 

ตามโครงการ
ของอ าเภอ 
ช้างกลาง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรม 

ส านักปลดั 

12. สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงานเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ 
 

เพื่อจัดงานพระราชพิธี 
เฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระนาง 
เจ้าฯ พระบรมราชินี 

ตามโครงการ
ของอ าเภอ 
ช้างกลาง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรม 

ส านักปลดั 

13. สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงานเฉลิมพระเกียรต ิ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถฯ 

เพื่อจัดงานพระราชพิธี 
เฉลิมพระเกียรต ิ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถฯ 

ตามโครงการ
ของอ าเภอ 
ช้างกลาง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรม 

ส านักปลดั 

14. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
งานพิธีบ าเพ็ญกุศล 
และกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดลุยเดชฯ 

เพื่อจัดงานพระราชพิธี 
พิธีบ าเพ็ญกุศล 
และกิจกรรมน้อมร าลึก
เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดลุยเดชฯ 

ตามโครงการ
ของอ าเภอ 
ช้างกลาง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรม 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอช้างกลาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นศูนย์ปฏิบตัิการร่วม
ระดับอ าเภอเพื่อ
บรรเทาสาธารณภยั
ประชาชนในอ าเภอช้าง
กลาง 

ประชาชนผู้
ประสบ
ปัญหาสา
ธารณภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

35,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

ประชาชน
ร้อยละ 
80 ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาสาธารณะ
ภัยได้รวดเร็วและ
ทันต่อเหตุการณ์ 
ลดการสูญเสยีต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

16  อุดหนุนงบประมาณให้กับ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้าง
กลาง 

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาครอบครัวต าบล
หลักช้าง 

 ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว
ต าบลหลัก
ช้างจ านวน 1 
ศูนย์  
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

1 ครั้ง  การด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ส านักปลดั 

รวม  16  โครงการ 1,075,000 1,165,000 1,175,000 375,000 375,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1  ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี ผู้บริหาร 
สมาชิก เจ้าหน้าที ่
ผู้น าชุมชน ฯลฯ 

เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

 ผู้บริหาร พนักงาน  
ส.ทต. และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

1 ครั้ง   การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  

ส านักปลดั 

2 ก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน   
ทต. หลักช้าง  

เพื่อให้มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
เพียงพอ   

 อาคารส านักงาน  
ทต.หลักช้าง 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

1 หลัง มีสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 
เหมาะสม 
เพยีงพอ 

กองช่าง 

3  ส ารวจข้อมลูชุมชน  เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐาน
ในการวางแผนบริหาร
จัดการ 

ส ารวจข้อมลู
พื้นฐาน  
หมู่ที่ 1-10  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน
ครอบครัว 

มีข้อมูลพื้นฐาน
ในการบริหาร
จัดการ 

ส านักปลดั 

4  พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศใน
หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศใน
ส านักงาน ทต.หลัก
ช้าง  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละชอง
ประสิทธิ 

ภาพ 

  การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  

ส านักปลดั 

5 จัดท าปูายเขต 
เทศบาลต าบล 
หลักช้าง 

เพื่อบอกจุดสิ้นสุดของ
เขตแดน ทต.หลักช้าง 

จัดท าปูายบอกเขต 
ทต.หลักช้าง 
จ านวน 5 ปูาย 

- 
 

- 
 

225,000 
 

225,000 
 

- 
 

จ านวนปูาย ท าให้ทราบ
จุดสิ้นสุดเขต
แดนของ ทต.
หลักช้าง 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวและเสียงตามสาย
ของหมู่บ้าน 
 

เพื่อเพ่ิมช่องทางใน
การรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชน 

ก่อสร้างหอ
กระจายข่าว
หมู่บ้านในพื้นที่
ต าบลหลักช้าง 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

หมู่บ้านละ 
1 ชุด 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมลู
ข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ ์

กองช่าง 

แบบ ผ.๐2 
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            แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อให้มีข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีท่ีถูกต้อง  

จัดท าแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
ต าบลหลักช้าง 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

การจัดเก็บภาษีมี
ความถูกต้อง 
รวดเร็ว  

กองคลัง 

8 ประชาสมัพันธ์ และ
รณรงค์การเสียภาษี 

เพื่อให้ประชาชนผู้มี
หน้าท่ีเสีย 
ภาษีไดร้ับทราบ
รายละเอียดในการช าระ
ภาษี  

จัดท าปูาย/แผ่น
พับ
ประชาสมัพันธ์
การเสยีภาษ ี

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของผูม้ี
หน้าท่ีช าระ
ภาษี 

ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในข้ันตอน
การช าระภาษ ี

กองคลัง 

9 บริการจดัเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

ออกบริการ
จัดเก็บภาษีนอก
สถานที ่
หมู่ที่ 1-10 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนครั้ง/ป ี การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองคลัง 

10 พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตร ี

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองของ
สตรีใหเ้ป็นที่ยอมรับใน
สังคม 

สตรีในต าบล
หลักช้าง จ านวน 
50 คน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
รับประโยชน ์

สตรไีด้พัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเองไดด้ียิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

         
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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     แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม ของ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
เทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบล
หลักช้าง 

เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจ า
และพนักงานเทศบาล ไดม้ีความรู ้
ความเข้าใจด้าน คณุธรรม 
จริยธรรม ให้มีกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นใน
คุณธรรม จรยิธรรม น ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผล 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานครู
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้างของ
เทศบาลต าบล
หลักช้าง 

- 
50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน คณะ

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้าง ที่เข้าร่วม
โครงการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวหลักคณุธรรม 
จริยธรรม น ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานและการ
พัฒนาองค์กรตามหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 

ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 

 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการอบรม
บุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู
เทศบาล 
ลกูจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาล 

1.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ 
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมาย วินัย พัฒนาทักษะ 
ความสามารถ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน  
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
ต่างๆ และทัศนคติที่ดี น า
ความรู้ประสบการณ์จากการ
อบรมและศึกษาดูงานไป
พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
และถ่ายทอดความรู้ให้แกผู่้อื่น
ต่อไป 
3.เพื่อเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคี ความผูกพันของ
บุคลากรในองค์กร 
 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก 
สภาฯ 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานครู
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้างของ
เทศบาล
ต าบลหลัก
ช้าง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
ฯ 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประ
จ าและ
พนักงาน
จ้าง ที่เข้า
ร่วม
โครงการ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
นักงานจ้างของ
เทศบาล ได้รับ
ความรู้จากการ
อบรมและ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานมา
ปรับมีใช้ใน
ปฏิบัติงานได้ การมี
ยึดมั่นในระเบียบ
วินัย มีความรูร้ัก
สามัคคี การ
ช่วยเหลือปฏิบตัิงาน
ในองค์กร 

ส านักปลดั 

รวม  12  โครงการ 5,950,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000 - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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        แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรม
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย และ
การคัดแยกขยะ
อินทรีย์หรือขยะ
เปียกครัวเรือน 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนและอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
ในการบริหารจัดการขยะ 

-หมู่ที่ 1-10 
-เทศบาลต าบลหลัก
ช้าง 
-โรงเรียนในความ
รับผิดชอบของ
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ี 
บุคลากรไดร้ับ
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริหารจดัการ
ขยะ ร้อยละ 
40 

ประชาชนและ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.)  
ที่เข้ารับการฝึกอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง ตามหลัก  
3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ า 
และน ากลับมาใช้ใหม่) 

กองช่าง 

2 โครงการรณรงค์
ประชาชน 
ร่วมใจแยกขยะใน
ครัวเรือน  

1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึก
ให้กับประชาชนในการคัดแยก
ขยะ 
๒. เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนาเข้า
สู่กระบวนการกาจัดอย่างถูกวิธี 
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการมสี่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการขยะโดยชุมชน 
๔. เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนในชุมชน 
5. เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ีไม่
เจ็บปุวยง่าย 

คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วน
ราชการ สมาชิก 
เทศบาล 
ผู้นาชุมชน  
อสม. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
ชุมชนต าบลหลัก
ช้าง ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล
หลักช้างทั้ง 10 
หมู่บ้าน จานวน 
50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ี 
บุคลากรไดร้ับ
ความรู้ความ
เข้าใจในการ 
คัดแยกขยะ  
ร้อยละ 40 

๑ ประชาชนมสี่วนร่วม
ในการจัดการขยะมลู
ฝอยและสิ่งแวดล้อม 
๒ สามารถลดปรมิาณ
ขยะได ้
๓ ประชาชนมีรายได้
จากการขายขยะ และ
ได้รับเงินสงเคราะห์
กรณสีมาชิกใน
ครัวเรือนเสียชีวิต 
4 ประชาชนมสีุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีขึ้นที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐2 
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     แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการประหยดั
น้ าประปา 

เพื่อลดค่าใช้จ่าย 
และลดปรมิาณการ
ใช้น้ า 

-หมู่ที่ 1-10 
-เทศบาลต าบล
หลักช้าง 
-โรงเรียนในความ
รับผิดชอบของ
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ี 
บุคลากรไดร้ับ
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริหารจดัการ
ขยะ ร้อยละ 40 

ประชาชนเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้
น้ าประปาอย่างรู้
ค่า ประหยดั และ
สามารถใช้
น้ าประปาได้ใน
ระยะยาว 

กองช่าง 

4 ค่าจ้างออกแบบ เขียน
แบบแปลน ค่าประมาณ
ราคา ควบคุมงาน 

เพื่อก่อสร้าง
ซ่อมแซมถนน 

อาคารให้สามารถใช้
งานได ้

หมู่ที่ 1-10 - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้สญัจรไป
มา 

ค่าจ้างออกแบบ 
เขียนแบบแปลน 
ค่าประมาณราคา 
ควบคุมงาน 

กองช่าง 

5 ค่าเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถใช้งานได ้

หมู่ที่ 1-10 - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้สญัจรไป
มา 

ค่าเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างเสาไฮเมน
สูง 15 เมตร จ านวน 1 
ต้น บริเวณที่ท าการ
เทศบาลต าบลหลักช้าง 

ก่อสร้างเสาไฮเมนสูง 
15 เมตร 

หมู่ที่ 5 - - - 498,000 - ประชาชนไดร้ับ
รับบริการทั่วถึง 

คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง
ตรวจรับงานโดยไม่
มีปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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        แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการติดตั้งซุม้เฉลมิพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
วชิรเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภเิษก พรุ
ไข่เต่า หมู่ที่ 8 ต.หลักช้าง 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อ 
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ซุ้มเฉลมิพระ
เกียรติพร้อม
ตกแต่งซุ้ม 

- - - 200,000 - ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ี ไดร้่วม
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษตัริย์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชนไดร้่วม
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กองช่าง 

8 โครงการปูายแสดงพระราช 
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว รัชกาล 
ที่ 10 ณ สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พรุไข่เตา่ หมู่ที่ 8 ต.หลักช้าง 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อ 
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ซุ้มเฉลมิพระ
เกียรติพร้อม
ตกแต่งซุ้ม 

- - - 15,000 - ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ี ไดร้่วม
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษตัริย์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชนไดร้่วม
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างปูายโครงการ
สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภเิษก 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อ 
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ปูายโครงการ
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

- - 420,000 - - ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ ไดร้่วม
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษตัริย์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชนไดร้่วม
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กองช่าง 

รวม  9  โครงการ 90,000 290,000 710,000 1,003,000 290,000 - - - 

รวมจ านวน  20  โครงการ 7,115,000 7,555,000 7,985,000 7,478,000 6,765,000 - - - 

แบบ ผ.๐2 

 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอชา้งกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แผนงานการเกษตร 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมเพื่อสร้าง
จิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชน และ
เยาวชนเห็นความส าคญั
ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 จัดกิจกรรมใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จ านวน 1 
โครงการ 

 20,000 
 

 20,000 
 

 20,000 
 

 20,000 
 

 20,000 
 

1 ครั้ง  ประชาชน เยาวชน
จาก 10 หมู่บ้านได้
เข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

2  ปลูกต้นไม้บริเวณที่
สาธารณะภายในต าบล  

 เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
ภายในต าบล และเพื่อ
ความสวยงาม 

 พื้นที่ 
หมู่ที่ 1-10 

 50,000 
 

 50,000 
 

 50,000 
 

 50,000 
 

 50,000 
 

1 ครั้ง  เกิดความสวยงาม
ภายในต าบล 

ส านักปลดั 

3 ปลูกหญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  

เพื่อฟ้ืนฟู และอนุรักษ ์
ทรัพยากรดิน 

 ปลูกหญ้าแฝก
ภายในพื้นที่
ต าบลหลักช้าง 

 10,000 
 

 10,000 
 

 10,000 
 

 10,000 
 

 10,000 
 

1 ครั้ง ได้ฟื้นฟู และอนรุักษ์
ทรัพยากรดินตาม
พระราชด าร ิ

ส านักปลดั 

4  จัดซื้อถังขยะ  เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่มีอยู่
มากในเขตชุมชน 

จัดซื้อถังขยะ
จ านวน 150  
ใบ 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

ปริมาณ
ขยะลดลง 

 ลดปรมิาณขยะใน
เขตชุมชน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
   แผนงานการเกษตร 

  
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจดัซื้อถังขยะ
แบบคัดแยกขยะสีแดง 
สีเหลือง สีเขียว และสี
น้ าเงิน แบบเหลี่ยม ฝา
มีช่องทิ้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่มีอยู่
มากในเขตชุมชน และคดั
แยกขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดการ
ปนเปื้อนของขยะมูลฝอย
เพื่อให้มีศักยภาพในการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่

ถังขยะแบบคัดแยก
ขยะ สีแดงและสี

เหลือง แบบเหลี่ยม
ฝามีช่องทิ้ง ขนาด
บรรจไุม่น้อยกว่า 
120 ลติร (พร้อม
สกรีน) พร้อมเหล็ก
โครงสร้างและปาูย
แสดงจุดคดัแยก
ขยะ จ านวน 10 

ชุด 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

จ านวน
ขยะใน
ชุมชน
ลดลง 

เพื่อน าขยะมารี
ไซเคลิ หมุนเวยีน
กลับมาใช้ใหม่ 
เพื่อลดขยะทีต่้อง
ก าจัดจริงๆ ให้
เหลือน้อยท่ีสดุ 

กองช่าง 

รวมจ านวน  5  โครงการ 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 - - - 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอชา้งกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 2  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมบางสะพาน 
ถนนลาดยางสายบ้านสอง
แพรก-เจดีย์พอ่ท่านคล้าย 
หมู่ที่ 9 ท่อเหลีย่มลอด
กว้าง 3 เมตร สูง 1.80 
เมตร ยาว 8 เมตร 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
คลองตื้นเขิน 

ท่อเหลี่ยมลอด 
กว้าง 3 เมตร  
สูง 1.80 เมตร  
ยาว 8 เมตร 

1,000,000 
(อบจ.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - - ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้ า งถนน
คอนกรีตสายบ้านบนควน 
–หลักช้าง หมู่ที่ 6,8 

เพื่อให้การสัญจรไป-
มาสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.15 ม. 
ยาว   1,500 ม.   

- - - 4,500,000 
อบจ. 

- ระยะทาง  การสัญจรไป -
มาสะดวก 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วย
นาแค ถนนสายบ้านสอง
แพรก-เจดีย์พ่อท่านคล้าย  
หมู่ที่ 4 ต าบลหลักช้าง  
อ าเภอช้างกลาง  

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งมีความสะดวก
รวดเร็ว และเพื่อ
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กว้าง 9 เมตร 
ยาว 15 เมตร 

1,500,000 
อบจ. 

- - - - คกก.ตรวจ
รับงานจ้าง
ตรวจรับงาน
โดยไม่มี
ปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
ถนนลาดยางสาย 
บ้านโคกมัน (ตอน 5)  
หมู่ที่ 4 ต.หลักช้าง 

เพื่อให้การสัญจร
ไป-มาสะดวก 

ก่อสร้างผิว
จราจรแอลฟัลท ์
ติกคอนกรีต  
หนา 5 ซม.  
กว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม.    

- - - 2,000,000 
อบจ. 

- - การสัญจรไป-
มาสะดวก 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านบนควน – หลักช้าง 
ต.หลักช้าง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 600 เมตร 

หมู่ที่ 6, 8 - - - 2,600,000 
อบจ. 

- คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่
มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
ถนนลาดยาง  สายนาหร า
คลองจันดีหน้าวัดธาตุน้อย 
– บ้านนายมโน จงจิตร  
ต.หลักช้าง 

เพื่อให้การสัญจร
ไป-มาสะดวก 

ก่อสร้างผิว
จราจรแอลฟัลท์
ติกคอนกรีต   
หนา 5 ซม.  
กว้าง 5 ม. 
ยาว 2,500 ม.    

- - - 9,800,000 
อบจ. 

- ระยะทาง การสัญจรไป-
มาสะดวก 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าข้างโรงเรยีนวัด
จันดี ต.หลักช้าง 

ก่อสร้างระบบ 
ระบายน้ า 

หมู่ที่ 10 - - - - 9,000,000 คณะกรรมกา
รตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

แก้ปัญหาการ
ระบายน้ าและ
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงถนนสาย
โคกโหนด หมู่ที่ 8  
ต.หลักช้าง 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ขยายถนนข้าง
ละ 1.50 เมตร  
ยาว 1,000 
เมตร  
 

3,000,000 
อบจ. 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปญัหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง บ้าน
สองแพรก – เจดีย์พอ่ท่าน
คล้าย (ช่วงบ้านโคกทือ – 
ทางหลวง 4195) 
 หมู่ที่ 2, 7 ต.หลักช้าง 

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจร 

ถนนลาดยาง  
กว้าง 8 เมตร  
ยาว 1,250 
เมตร 

 

2,700,000
กรมส่งเสรมิฯ 

- - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปญัหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยางสาย
ทางเข้าวัดธาตุน้อย 
หมู่ที่ 1 ต.หลักช้าง 

ขยายผิวจราจร
พร้อมคูระบาย
น้ า 

หมู่ที่ 1 1,500,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

1,500,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปญัหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาสาย
คลองกุย-นาวา ต.หลักช้าง 

ก่อสร้างผิว
จราจรพร้อมงาน
จราจร 

หมู่ที่ 3, 8 - - - 3,000,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

- คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปญัหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมคลองหวัด
ถนนสายหลักช้าง – ทุ่งค้อ 
หมู่ที่ 6, 8  ต.หลักช้าง  

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
แทนสะพานเดมิที่
ช ารุดและแคบ 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 6 เมตร 

- - 1,000,000 - 1,000,000 คกก.ตรวจ
รับงานจ้าง
ตรวจรับงาน
โดยไม่มี
ปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณข้างวัดธาตุน้อย  
ต.หลักช้าง 

-ปรับปรุงถนนสาย
หน้าวัดธาตุน้อย-
ควนตม 
-ขยายผิวจราจร
พร้อมคูระบายน้ า 
และทางเท้า ไฟฟูา
สาธารณะ 
-ก่อสร้างอาคาร
ร้านค้าชุมชน 
-ลานจอดรถ 
-สวนสาธารณะ 

หมู่ที่ 1  
บ้านทุ่งปอนด์ 

- - 1,920,000
อบจ. 

 

1,920,000
อบจ. 

 

- คกก.ตรวจ
รับงานจ้าง
ตรวจรับงาน
โดยไม่มี
ปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงถนนสาย
โคกโหนด หมู่ที่ 8  
ต.หลักช้าง 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร 

ขยายถนนข้าง
ละ 1.50 เมตร  
ยาว 1,000 
เมตร  
 

3,000,000 
อบจ. 

- - - - คกก.ตรวจ
รับงานจ้าง
ตรวจรับงาน
โดยไม่มี
ปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง บ้าน
สองแพรก – เจดีย์พ่อท่าน
คล้าย (ช่วงบ้านโคกทือ – 
ทางหลวง 4195) 
 หมู่ที่ 2, 7 ต.หลักช้าง 

เพือ่ปรับปรุงผิว
จราจร 

ถนนลาดยาง  
กว้าง 8 เมตร  
ยาว 1,250 
เมตร 

 

2,700,000
กรมส่งเสรมิฯ 

- - - - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่
มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยางสาย
ทางเข้าวัดธาตุน้อย 
หมู่ที่ 1 ต.หลักช้าง 

ขยายผิวจราจร
พร้อมคูระบาย
น้ า 

หมู่ที่ 1 1,500,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

1,500,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

- - - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่
มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งค้อ  
หมู่ที่ 8  ต.หลักช้าง 
 

 เพื่อให้มีน้ า
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ่ 
พร้อมวางทอ่
ประปา  ø 4 
นิ้ว ยาว
ประมาณ 200 
ม. ø 3 นิ้ว ยาว
ประมาณ 500 
ม. และ ø 2  
นิ้ว ยาว
ประมาณ 
2,812 ม.  

- - 1,629,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

1,629,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

- จ านวน
ครัวเรือนท่ีได้
ใช้น้ าประปา 

 มีน้ าอุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าหน้าวัด
ธ า ตุ น้ อ ย พ ร้ อ ม
ประตูเปิด - ปิด   
หมู่ที่ 1  ต.หลักช้าง 

เพื่อลด
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ก่ อ ส ร้ า ง ร า ง
ระบายน้ าค.ส.ล. 
กว้าง  0.50 ม.  
ลึก 0.70 ม. 
ยาว  1,000 ม. 

- 1,900,000 
 

- - - ระยะทาง ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ าสามแยก
ควนโด-คลองจันดี 
(ซอยประปา) 
หมู่ที่ 7  ต.หลักช้าง 

เพื่อลด
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
คลองตื้นเขิน 
 

ก่อสร้างคูระบาย
น้ า  คสล .กว้ า ง 
0 . 5 0  ม .  ลึ ก 
0.80 ซม. 
ยาว 1,000 ม. 

- 1,700,000 
 

- - - ระยะทาง ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุง
ผิวจราจร
ถนนลาดยางสาย
คลองกุย – นาวา 
หมู่ที่ 3,8  ต าบล
หลักช้าง 

ปรับปรุงผิว
จราจร
ถนนลาดยาง 

หมู่ที่ 3,8 - - - - 9,500,000 คณะกรรมการ
ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

เพื่อให้
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสญัจร
มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม  20  โครงการ 
 

16,900,000,000 8,100,000,000 4,549,000 25,449,000 19,500,000 - - - 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.02/1 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอชา้งกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 2  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านแหล่งน้ า 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งพังคลอง
จันดี หมู่ที่ 1, 10 ต.
หลักช้าง อ.ช้างกลาง 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4  
ต.จันดี  อ.ฉวาง พนัง
กั้นน้ าสูง 6 เมตร ยาว 
1,200 เมตร 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การพังทลาย
ของดินบริเวณ
ริมแม่น้ าและมี
น้ าส าหรับท า
การเกษตร 

1 เขื่อน - - 30,000,000 
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

30,000,000  
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- ประชาชน
ได้รับ
บริการ
สาธารณะ
ที่มี
คุณภาพ 

ลดปัญหาการ
พังทลายของ
ดินบริเวณรมิ
แม่น้ าและมีน้ า
เพียงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ า
คลองบางสะพาน 
หมู่ที่ 2 ,7 ต.หลักช้าง    
อ.ช้างกลาง 
จ.นครศรฯี 

เพื่อก่อสร้างฝาย
น้ าล้นและขุด
ลอกหน้าฝาย 

ขุดลอกปากคลองกว้าง 
40 ม. ลึก 4.0 ม. ยาว 
ประมาณ 300 ม. พร้อม
ก่อสร้างฝายกว้าง 40 ม. 
สันฝายสูง   2.5 ม.   
 

- - - 2,000,000
อบจ. 

- คกก.ตรวจ
รับงานจ้าง
ตรวจรับ
งานโดยไม่
มีปัญหา
และข้อ
ท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟ ู
แหล่งน้ าห้วยนาแค  
หมู่ที่ 4  ต.หลักช้าง 

 เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายกว้าง 8 
ม. สันฝายสูง 1.5 
ม.  พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย 

- -  10,000,000 
สนง.ทรัพยากร
น้ า ภาค 10 

- -  ได้แหล่งน้ า ลดปรมิาณน้ า
ท่วมขังและมี
น้ าเพียงพอ
ส าหรับ
การเกษตร 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกคลอง
หวัดพร้อมก่อสร้างฝาย
น้ าล้น (จากทางน้ าล้น
คลองหวัด – คลองมิน)   
หมู่ที่ 8  ต.หลักช้าง 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในช่วง
หน้าแล้ง 
 
 
 
 

ขุดลอกปากคลอง
กว้าง 20 ม. ลึก 
3.00  ม. ยาว 
ประมาณ 1,200 
ม. พร้อมก่อสรา้ง
ฝายกว้าง 20 ม. 
สันฝายสูง 2 ม.   

- -  1,000,000  
กรมชลประทาน 

- -  ฝายน้ าล้นไว้
เก็บน้ า 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า
ในช่วง
หน้าแล้ง 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นหนองโมกขรรค์ 
หมู่ที่ 9  ต.หลักช้าง 
 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
คลองตื้นเขิน 
 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น
กว้ า ง  10 ม .  สั น
ฝายสูง 10 ม. 

- -  - 800,000 
 

- ฝายน้ าล้น ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลอง
บ้านหูนบ (แก้ปัญหาน้ า
เสี ย )  พร้ อมปรับปรุ ง
ประตูน้ า ต.หลักช้าง 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
คลองตื้นเขิน 
 

ขุดลอกปากคลอง
กว้าง 10 ม. 
ลึก 2 ม.  
ยาว 1,000 ม. 
 

- -  - 450,000 
 

- ระยะทาง ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม  6  โครงการ 
 

- - 11,000,000 32,000,000 - - - - 

 

แบบ ผ.02/1 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอชา้งกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 
การศึกษา 
เคหะชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ - - 200,000 
 

200,000 
 

- ส านักปลดั
กองคลัง 
กองช่าง 

2 เคหะชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ไฟฟูา 

จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟูา กองช่าง - - 260,000 
 

260,000 
 

- กองช่าง 

3 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เรือก าปั่นพลาสติก จ านวน 2 ล า - - 17,500 - - ส านักปลดั 

4 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  
จ านวน 1 คัน 
 

- - 45,000 45,000 - กองช่าง 

5 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซซีี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสดุ ไมต่่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1 คัน  

- - 575,000 575,000 - กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

บัญชีครภุัณฑ์ (ต่อ) 
  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

6 การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล  (จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 
22,000 บาท  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสงู จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี ้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   -มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  

- - 22,000 - - ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

บัญชีครภุัณฑ์ (ต่อ) 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ราคา 
9,000 บาท  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพมิพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 
หน้าต่อนาที(ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได ้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุ ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi  
- มีถาดปูอนเอกสารอตัโนมตัิ(Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได ้ 
-สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 
 

- - 9,000 - - ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

บัญชีครภุัณฑ์ (ต่อ) 
  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

ดัดแปลงรถกระบะบรรทุกหมายเลขทะเบียน 82-1488 เป็น
รถเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซอ่มไฟฟูายกสูงได้ไม่น้อยกว่า 
12 เมตร กระบะบรรทุกเทท้ายดว้ยระบบไฮดรอลิกขนาดบรรจุ
ไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท าสีใหม่ท้ังคัน 

- - 1,500,000 - - กองช่าง 

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ   3 
ช้ิน คุณสมบตัิตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
จ านวน  2 ตู้ๆ 5,500 บาท 

- - 5,500 5,500 - กองช่าง 

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA มีก าลังไฟฟูาดา้นนอกไม่น้อย
กว่า 1 KVA(600 Watts), สามารถส ารองไฟฟูาไดไ้ม่น้อยกว่า 
15 นาที ราคาเครื่องละ 5,900 บาท 

- - 5,900 5,900 - กองช่าง 

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม  (มอก.) ตู้ละ 
5,500.- บาท 

- - 11,000  - ส านักปลดั 

12 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.) ราคาตู้
ละ 5,500 บาท 

- - 11,000 11,000 - กองคลัง 

13 บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA มีก าลังไฟฟูาดา้นนอกไม่น้อย
กว่า1 kVA (600 Watts), สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 
15 นาที ราคาเครื่องละ 5,900 บาท 

- - 5,900 5,900 - กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

บัญชีครภุัณฑ์ (ต่อ) 
 

ที ่ งาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card)  
ราคา 700.-  
-  สามารถอ่านและเขียนข้อมลูใสบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได ้
-  มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า 4.8 MHz 
-  สามารถใช้งานกับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart 
Cart) ที่ใช้แรงดันไฟฟูา ขนาด 5 Volts, 3 Volts 
และ 1.8 Volts ได้อย่างเป็นอย่างน้อย 

- - 3,500 
2,800 
1,400 

- - ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เก็บเอกสาร แบบตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 3 ตู้ๆ  
ละ 4,500. บาท 
-ขนาดไม่น้อยกว่า 1188x408x877 mm. 
-แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) 

- - 13,500 - - ส านักปลดั 

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 
จ านวน  1  เครื่อง 
-รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิว้มือ 
-สามารถบันทึกข้อมลูได้ 100,000 รายการ 
-หน้าจอ LCD 
-สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 
มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน 
-ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 

- - 9,700 - - ส านักปลดั 

17 การรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ดับเพลิง ชุดดับเพลิง พร้อมหมวกไฟเบอร์มหีน้ากากใส 
จ านวน 2 ชุด เพื่อใช้ในการปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย เช่นให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยและ
ควบคุมไฟปุา ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ทนัท่วงที 

- - 38,000 - - ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.03 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

บัญชีครุภณัฑ์ (ต่อ) 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 เคหะและ
ชุมชน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์อื่นๆ โครงการติดตั้งซุม้เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก (พรุไขเ่ต่า) หมู่ที่ 8 ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - 250,000 250,000 - กองช่าง 

19 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที)  มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่น้อยกว่า 
1,200X1,200 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 38 
หน้าต่อนาที (ppm), สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิด้, 
มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB, มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครอืข่ายไรส้าย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้, มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
และ สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom ราคา
เครื่องละ 15,000 บาท  
 

- - 15,000 - - ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

บัญชีครุภณัฑ์ (ต่อ) 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  เป็นอุปกรณท์ี่มีความสามารถเป็น Printer} 
Copier} Scaner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน, เป็น
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต, มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่น้อย
กว่า 1,200X1,200 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพ 
ต่อ (ipm), มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 5 ภาพต่อนาท ี(ipm), 
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้, มคีวามละเอียด
ในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi, มีถาดปูอน
เอกสารอัตโนมตัิ (Auto Documtnt Feed), สามารถถ่ายเอกสาร
ท าส าเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา,สามารถย่อและขยายได้ 
25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์, มีช่องเชื่อมต่อ (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n) ได้, มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 100 แผ่น และสามารถ
ใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom ราคาเครื่องละ 
8,000 บาท 
 

- - 8,000 - - ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

บัญชีครุภณัฑ์ (ต่อ) 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 บริหารงาน
คลัง 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  เป็นอุปกรณท์ี่มีความสามารถเป็น Printer} 
Copier} Scaner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน, เป็น
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต, มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่น้อย
กว่า 1,200X1,200 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพ 
ต่อ (ipm), มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 5 ภาพต่อนาท ี(ipm), 
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้, มคีวามละเอียด
ในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi, มีถาดปูอน
เอกสารอัตโนมตัิ (Auto Documtnt Feed), สามารถถ่ายเอกสาร
ท าส าเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา,สามารถย่อและขยายได้ 
25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์, มีช่องเชื่อมต่อ (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n) ได้, มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 100 แผ่น และสามารถ
ใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom ราคาเครื่องละ 
8,000 บาท 

- - 8,000 - - กองคลัง   

22 บริหารงาน
คลัง 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว  ราคา 2,800 บาท 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 
Pixel 
- Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี  Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

- - 2,800 - - กองคลัง   

 

แบบ ผ.03 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

บัญชีครภุัณฑ์ (ต่อ) 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 บริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท 
- มีหูลิ้นชัก 
- คุณสมบตัิตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

- - 15,800 - - กองคลัง   

24 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรับเก็บเอกสารทั่วไป ราคา 3,200 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไม่น้อยกว่า  4,800 x 
4,800 dpi 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 

- - 3,200 - - ส านักปลดั 

25 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท 
- มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟูาไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาท ี

- - 2,500 - - ส านักปลดั 

26 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง 

ชุดดับเพลิงพร้อมหมวกไฟเบอร์  มีหน้ากากใส จ านวน 2 ชุด 
เพื่อใช้ในการปูองกันและระงับอัคคีภัยประกอบด้วย เสื้อและ
กางเกงดับเพลิง หมวกไฟเบอร์มีหน้ากากใส   

- - 40,000 - 40,000 ส านักปลดั 

27 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เรือก าปั่นพลาสติก จ านวน  2 ล า รายละเอียดดังนี ้เป็นเรือ
ก าปั่น 3 ท่ีนั่ง ขนาด 90 x 340 x 30 ซม. ท าด้วยพลาสติก 
พร้อมไม้พาย 

- - 17,500 - - ส านักปลดั 

28 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โรงงาน 

เลื่อยโซ่ยนต์  ก าลังไม่น้อย 0.8 แรงม้า  
แผ่นบังคับโซ่ความยาวไม่น้อยกว่า 11.5 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง   

- - 12,500 12,500 - ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 เทศบาลต าบลหลักช้าง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

บัญชีครภุัณฑ์ (ต่อ) 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 2 เครื่อง 
1) เป็นเครื่องตัดหญา้แบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  
4) พร้อมใบมีด  

- - 19,000 
9,500 

- - ส านักปลดั 
กองช่าง 

30 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑ์
ดับเพลิง 

สายส่งน้ าดับเพลิงส าหรบัรถดับเพลิงผลติจากใยสังเคราะห์ 
ขนาด 1.5 น้ิว ยาว 20 เมตร 2 เส้น 

- - 27,000 27,000 27,000 ส านักปลดั 

31 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  เครื่องยนต์เบนซิน  จ านวน 1 ตัว 
1) เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 น้ิว (50 มลิลเิมตร) 
3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปรมิาณที่ก าหนด 
4) ส่งน้ าไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของเครื่องยนต์ต้องมี
ครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้  

- - 7,100 7,100 - ส านักปลดั 

32 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โรงงาน 

สว่านไฟฟูา  จ านวน 1 เครื่อง 
- ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 500w    
- มีด้ามเสริมด้านหน้า ช่วยควบคมุเครื่อง 
- ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่าไม่น้อยกว่า  
  : 0-2,500 รอบ/นาที 

- - 4,000 4,000 - ส านักปลดั 

33 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง   จ านวน  2  เครื่อง  
มอเตอรไ์ฟฟูาจ านวนไม่ต่ ากว่า 5 แรงม้าใช้กับไฟฟูา 220 โวลล์ 
ขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า 2 น้ิว ก าลังสูบส่งไดไ้ม่น้อยกว่า 40 
เมตร ได้ปริมาณน้ าท่ีสูบไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ชม. พร้อม
อุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ าและมอเตอร์ไฟฟูามีครบชุดพร้อมที่จะ
ท างานได้เมื่อน าไปตดิตั้งระบบ  ราคาเครื่องละ  42,000 บาท 

- - 84,000 - - กองช่าง 

 

แบบ ผ.03 


