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ส�วนท่ี ส�วนท่ี ๑๑    

สภาพท่ัวไปและสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานข�อมูลพ้ืนฐาน  
1.  ด�านกายภาพ 
   1.1  ท่ีต้ัง ตําบลบางเป�าเป�นตําบลหนึ่งของอําเภอกันตังจังหวัดตรังต้ังอยู ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอําเภอกันตัง ห างจากท่ีว าการอําเภอกันตังประมาณ 3 กิโลเมตร ห างจากจังหวัดตรังประมาณ  25 กิโลเมตร 
องค-การบริหารส วนตําบลบางเป�า มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ  26.42  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,517.63 ไร   
 อาณาเขต  องค-การบริหารส วนตําบลบางเป�า  มีอาณาเขตติดต อกับพ้ืนท่ีใกล6เคียง  ดังนี้ 

    ทิศเหนือ ติดต อ ตําบลบางหมาก  อําเภอกันตัง 
    ทิศใต6  ติดต อ เทศบาลเมืองกันตัง  ตําบลวังวน  อําเภอกันตัง 
    ทิศตะวันออก ติดต อ ตําบลคลองชีล6อม  อําเภอกันตัง 
    ทิศตะวันตก ติดต อ เทศบาลเมืองกันตัง  และแม น้ําตรัง 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   ตําบลบางเป�า เป�นท่ีราบและท่ีราบค อนข6างสูง เป�นลูกคลื่น ดังนี้ 
   - ท่ีราบ มีพ้ืนท่ีประมาณร6อยละ 50 ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล ซ่ึงส วนใหญ อยู ทางทิศตะวันตก    
ของตําบล คือ หมู ท่ี 1,4,5 และ 6 ท่ีราบส วนใหญ พ้ืนท่ีจะใช6สร6างท่ีอยู อาศัย และบางส วนใช6ทํานาปลูกข6าว  
   - ท่ีราบค อนข6างสูงและเป�นลูกคลื่น มีพ้ืนท่ีประมาณร6อยละ 50 ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล         
ส วนใหญ อยู ทางทิศตะวันออกของตําบล คือ หมู ท่ี 2,3,5,7 การทําประโยชน-ในพ้ืนท่ีดังกล าวเกษตรกรจะใช6         
ปลูกยางพารา ปาล-มน้ํามันและไม6ผลบ6างเล็กน6อย   

  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
   ฤดูกาล 
   ฤดูกาลของจังหวัดตรังพิจารณาตามลักษณะลมฟ�าอากาศของประเทศไทยออกได6เป�น 2 ฤดู คือ 

ฤดูร6อน เริ่มต้ังแต กลางเดือนกุมภาพันธ-ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป�นช วงว างของฤดูมรสุม หลังจาก
สิ้นสุดฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว อากาศจะเริ่มร6อนและอากาศจะร6อนจัดท่ีสุดในเดือน
มีนาคมและเมษายน แต ไม ร6อนมากนัก เนื่องจากภูมิประเทศเป�นคาบสมุทรอยู ใกล6ทะเล กระแสลมและไอน้ํา
จากทะเลทําให6อากาศคลายความร6อนลงไปมาก 
ฤดูฝน เริ่มต้ังแต กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป�นช วงท่ีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต6 ซ่ึงเป�นลม
ร6อนและชื้นมากจากมหาสมุทรอินเดียพัดปกคลุมประเทศไทย ทําให6มีฝนตกท่ัวไป และในช วงฤดูฝนยังมีร อง
ความกดอากาศตํ่าปกคลุมภาคใต6เป�นระยะ ๆ อีกด6วย จึงทําให6มีฝนตกมาก ฝนสูงสุดของจังหวัดนี้อยู ในเดือน
กันยายน 

  1.4  ลักษณะของดิน 
   ทรัพยากรดิน  ลักษณะในพ้ืนท่ีตําบลบางเป�า แบ งกลุ มได6ดังนี้ 
   - กลุ มดินชุดคลองเต็ง/ห6วยยอด (35) มีความอุดมสมบูรณ-ปานกลางเหมาะแก การปลูกพืช
 เศรษฐกิจทุกชนิด แต ไม เหมาะแก การปลูกข6าว มี 10% ของพ้ืนท่ีในตําบลบางเป�า ได6แก  หมู ท่ี 2,5 
   - กลุ มดินชุดปากคม (70) ดินมีความอุดมสมบูรณ-ตํ่า เหมาะสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ       
 ทุกชนิดแต ไม เหมาะแก การปลูกข6าว มี 10% ได6แก พ้ืนท่ีตอนล างของหมู ท่ี 2 
   - กลุ มดินย านตาขาว (99) มีความอุดมสมบูรณ-ปานกลางเหมาะแก ปลูกยางพารา ปาล-ม
 น้ํามัน และทํานาข6าว มี 20% ของพ้ืนท่ีของตําบล ได6แก  พ้ืนท่ีบริเวณเลียบแม น้ําตรัง หมู ท่ี 2  
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   - กลุ มดินตะกอนจากทะเลปะปนหิน (12) ดินชุดนี้เป�นดินเลนเหมาะแก การปลูกจาก         
 มี 20% ตําบล ได6แก พ้ืนท่ีบริเวณเลียบแม น้ําตรัง หมู ท่ี 4,5,6 
   - ดินลาดเชิงซ6อน คือดินท่ีเป�นภูเขาดินมีหินมากกว า 15% ไม เหมาะแก การปลูกพืช
 เศรษฐกิจใดๆ ควรสงวนไว6เป�นต6นน้ําลําธาร 
   
2.  ด�านการเมือง/การปกครอง 
  2.1  เขตการปกครอง 

   องค-การบริหารส วนตําบลบางเป�า ได6รับการยกฐานะจากสภาตําบลเป�นองค-การบริหาร     
ส วนตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช6เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ-  2540 หมู บ6านซ่ึงต้ังอยู ในเขต
องค-การบริหารส วนตําบลบางเป�า มีท้ังหมดจํานวน 7 หมู บ6าน  ประกอบด6วย 

หมู ท่ี ชื่อหมู บ6าน ชื่อผู6นําหมู บ6าน/ชุมชน ตําแหน ง 

หมู ท่ี 4 บ6านแหลมม วง นายอานนท-  เชื้อช วย กํานัน 

หมู ท่ี 1 บ6านชายวัด นายอนุพงษ-  อ้ันจุ6ย ผู6ใหญ บ6าน 

หมู ท่ี 2 บ6านเกาะปอม นายจารุ  อัปญา ผู6ใหญ บ6าน 

หมู ท่ี 3 บ6านตลาดใหม  นายเตบ  จันทองสุข ผู6ใหญ บ6าน 

หมู ท่ี 5 บ6านปMาเตียว นายคฑายุทธ  อภิมหาธรรม ผู6ใหญ บ6าน 

หมู ท่ี 6 บ6านควนทองสีห- นายปMาศักด์ิ  ดําสุด ผู6ใหญ บ6าน 

หมู ท่ี 7 บ6านท าเรือ นายหมูด  และเจริญ ผู6ใหญ บ6าน 

  
  2.2  การเลือกต้ัง  
   องค-การบริหารส วนตําบลบางเป�า แบ งเขตการเลือกต้ังเป�นจํานวน 7 หมู บ6าน  คือ 
   สมาชิกสภาองค-การบริหารส วนตําบลบางเป�า  ประกอบด6วย 
   1. นายสุทัศน-  ซ วนซ่ี  ประธานสภาองค-การบริหารส วนตําบล 
   2. นายโสภัณ  หลีเหม  รองประธานสภาองค-การบริหารส วนตําบล 
   3. นายวิชัย  ชั่งนะ  สมาชิกสภาองค-การบริหารส วนตําบล หมู ท่ี 1 
   4. นายประวีณ  ทองชนะ  สมาชิกสภาองค-การบริหารส วนตําบล หมู ท่ี 1 
   5. นายชัยวัฒน-  เขาพรง  สมาชิกสภาองค-การบริหารส วนตําบล หมู ท่ี 2 
   6. นายสัมพันธ-  สงค-คด  สมาชิกสภาองค-การบริหารส วนตําบล หมู ท่ี 2 
   7. นายปองศักด์ิ  สิโปด  สมาชิกสภาองค-การบริหารส วนตําบล หมู ท่ี 3 
   8. นายสุพจน-  สุขด6วง  สมาชิกสภาองค-การบริหารส วนตําบล หมู ท่ี 4 
   9. นายผิน  บุญพรหม  สมาชิกสภาองค-การบริหารส วนตําบล หมู ท่ี 4 
   10.นายโสภณ  อินทร-นุ น  สมาชิกสภาองค-การบริหารส วนตําบล หมู ท่ี 5 
   11.นายสมหมาย  เป�าทอง สมาชิกสภาองค-การบริหารส วนตําบล หมู ท่ี 6 
   12.นายสุเทพ  เอ่ียมสะอาด สมาชิกสภาองค-การบริหารส วนตําบล หมู ท่ี 7 
   13.นายอับดุลยะมาท  ชาชา สมาชิกสภาองค-การบริหารส วนตําบล หมู ท่ี 7 
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   คณะผู6บริหารองค-การบริหารส วนตําบลบางเป�า  ประกอบด6วย 
   1. นายละดม  เชื้อช วย  นายกองค-การบริหารส วนตําบลบางเป�า 
   2. นายนิติธรรม  ดําสุด  รองนายกองค-การบริหารส วนตําบลบางเป�า 
   3. นายวีระ  แก6วพิทักษ-  รองนายกองค-การบริหารส วนตําบลบางเป�า 
   4. นายวรวุฒิ  คีรีรัตน-  เลขานุการนายกองค-การบริหารส วนตําบลบางเป�า 
 
3.  ประชากร  
  3.1 ข6อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
  จํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 3,426  ครัวเรือน 
  จํานวนประชากรท้ังสิ้น 9,988    คน 
  แยกเป�นชาย  4,967    คน 
  แยกเป�นหญิง  5,021   คน  
 

 
หมู�ท่ี 

ช่ือหมู�บ�าน 
ประชากร จํานวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
๑ บ6านชายวัด 646 593 1,239 510 
๒ บ6านเกาะปอม 634 693 1,327 423 
๓  บ6านตลาดใหม  950 950 1,900 497 
๔ บ6านแหลมม วง 873 864 1,737 709 
๕ บ6านปMาเตียว 711 719 1,430 506 
๖ บ6านควนทองสีห- 868 921 1,789 555 
7 บ6านท าเรือ 285 281 566 226 

รวมจํานวนประชากร 4,967 5,021 9,988 3,426 
  (ท่ีมา :  สํานักงานทะเบียนราษฎร� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ข�อมูล ณ วันท่ี  21 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62) 

  เปรียบเทียบจํานวนประชากร  ระหว างปX พ.ศ. 2559 - 2561 

หมู�บ�าน/ชื่อบ�าน 
ป. พ.ศ. 2559 ป. พ.ศ.2560 ป. พ.ศ.2561 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1.  บ6านชายวัด 642 606 1,248 642 600 1,242 644 592 1,236 
2.  บ6านเกาะปอม 670 696 1,366 669 696 1,365 639 693 1,332 
3.  บ6านตลาดใหม  933 922 1,855 941 944 1,885 946 951 1,897 
4.  บ6านแหลมม วง 885 888 1,773 876 885 1,761 865 860 1,725 
5.  บ6านปMาเตยีว 697 705 1,402 712 717 1,429 709 718 1,427 
6.  บ6านควนทองสีห- 852 884 1,736 869 901 1,770 863 916 1,779 
7.  บ6านท าเรือ 273 277 550 280 273 553 283 278 561 

รวม 4,952 4,978 9,930 4,989 5,016 10,005 4,949 5,008 9,957 
(ท่ีมา :  สํานักงานทะเบียนราษฎร� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ข�อมูล ณ วันท่ี  21 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62) 

   

 

 

 



 

4 

  3.2  ช วงอายุและจํานวนประชากร    

ช�วงอายุ 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
น6อยกว า 7 ปX 453 360 813 

7 - 18 888 742 1,630 
19 – 60 3,205 3,159 6,364 

61 ปX ข้ึนไป 596 757 1,353 
รวม 5,142 5,018 10,160 

     (ท่ีมา :  สํานักงานทะเบียนราษฎร� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ข�อมูล ณ วันท่ี  21 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62) 

4.  สภาพทางสังคม 
  4.1  การศึกษา 
        การศึกษาในพ้ืนท่ีองค-การบริหารส วนตําบลบางเป�า มีสถานศึกษา/แหล งให6ความรู6              
กับเด็กนักเรียน 
   -  โรงเรียน  (ราชการ)  จํานวน 3 แห ง ดังนี้ 
      โรงเรียนบ6านบางเป�า  (ระดับอนุบาล , ป.1–ป.6, ม.1-ม.3)   ต้ังอยู หมู ท่ี 3  
      โรงเรียนบ6านปMาเตียว (ระดับอนุบาล , ป.1–ป.6)      ต้ังอยู หมู ท่ี 5 
      โรงเรียนวัดสีหราษฎร-ศรัทธา (ระดับอนุบาล , ป.1–ป.6)       ต้ังอยู หมู ท่ี 6 
         -  โรงเรียน (เอกชน)  จํานวน  1  แห ง 
      โรงเรียนวิเศษกาญจน- (ระดับอนุบาล , ป.1–ป.6)       ต้ังอยู หมู ท่ี 1 
         -  ศูนย-พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แห ง  ดังนี้ 
      ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ6านบางเป�า        ต้ังอยู หมู ท่ี 3 
      ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กบ6านปMาเตียว         ต้ังอยู หมู ท่ี 5 
      ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กบ6านควนทองสีห-        ต้ังอยู หมู ท่ี 6 
   -  ศูนย-การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน  2  แห ง  

                - ต้ังอยู  ณ โรงเรียนบ6านบางเป�า  หมู ท่ี  3  
  - ต้ังอยู โรงเรียนวัดสีหราษฎร-ศรัทธา หมู ท่ี 6   

  4.2  สาธารณสุข 
   -  สถานบริการด6านสาธารณสุข 
   รพ.ส งเสริมสุขภาพตําบลชุมชน ต.บางเป�า ( รพ.สต.บางเป�า) จํานวน  1  แห ง 
   ศูนย-ส งเสริมสุขภาพชุมชน  โรงพยาบาลกันตัง               จํานวน  1  แห ง 
  4.3  อาชญากรรม 
   - ไม มีป[ญหาทางด6านอาชญากรรมแต พบการลักเล็กขโมยน6อยในบางพ้ืนท่ี 
  4.4  ยาเสพติด 
   - ตําบลบางเป�าประสบกับป[ญหายาเสพติด โดยส วนใหญ ด่ืมน้ําต6มใบกระท อม รองลงมา
ยาบ6า,กัญชา เป�นต6น 
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  4.5  การสังคมสงเคราะห- 
   องค-การบริหารส วนตําบลบางเป�า ได6ดําเนินการด6านสังคมสงเคราะห- ดังนี้ 
   1. สํารวจ จัดเก็บข6อมูลผู6ด6อยโอกาส สําหรับบรรเทาช วยเหลือฟ\]นฟู ปรับสภาพของคน     
       ในครอบครัว เยี่ยมบ6านและส งต อ รับเงินสงเคราะห- 
   2. พัฒนาฟ\]นฟูศักยภาพ คนพิการ ผู6สูงอายุ และผู6ด6อยโอกาส 
   3. ดําเนินการจ ายเบ้ียยังชีพให6กับผู6สูงอายุ คนพิการ และผู6ปMวยเอดส- 
   4. ประสานงานช วยเหลือในการทําบัตรประจําตัวคนพิการให6ได6รับสิทธิตามหลักสวัสดิภาพ 
   5. จัดทําข6อมูลสําหรับให6คําแนะนํา จัดฝ^กอบรมและถ ายทอดความรู6ให6แก สมาชิกในชุมชน 
       เพ่ือเสริมสร6างความรู6 ความเข6าใจเก่ียวกับงานด6านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห-  

5.  ระบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1  การคมนาคมขนส ง 

 ถนนสายหลัก 
จํานวน  1 สายคือทางหลวงแผ นดินหมายเลข 403 เริ่มจากอําเภอกันตัง  ตัดผ าน

ตอนกลางของตําบล  ใช6เป�นเส6นทางติดต อกับอําเภอกันตัง ตําบลบางหมาก ตําบลควนธานี และจังหวัดตรัง 
- ทางลาดยาง  สายปMาเตียว – ย านซ่ือ เชื่อมต อระหว าง หมู ท่ี ๕ ตําบลบางเป�ากับ          

ตําบลย านซ่ือ 

 ถนนภายในตําบล 
- ถนนลาดยาง   จํานวน  12   สาย 
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  51  สาย 
- ทางลูกรัง/หินผุ   จํานวน  24  สาย 

  5.2  การไฟฟ�า 
   - ป[จจุบันในเขตองค-การบริหารส วนตําบลบางเป�า  มีไฟฟ�าใช6ครบทุกครัวเรือน 

  5.3  การประปา 
   - ประชาชนส วนใหญ จะใช6น้ําจากประปาส วนภูมิภาค ระบบประปาหมู บ6าน ใช6ในการอุปโภค
     และบริโภค 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1  การเกษตร 
   การผลิตพืชท่ีสําคัญของตําบลบางเป�าส วนใหญ ของพ้ืนท่ีเป�นท่ีราบค อนข6างสูงเป�นลูกคลื่น 
สภาพดินเหมาะแก การทําสวนยางพารา ไม6ผล ท่ีเป�นท่ีลุ มเหมาะสําหรับทํานา และท่ีดินเป�นตะกอนจากทะเลปะปน
หินเหมาะกับการปลูกจาก ซ่ึงพอจะแยกเป�นพ้ืนท่ีปลูกได6ดังนี้ 
   1. ยางพารา 
   2. ไม6ผล ไม6ยืนต6น 
    - มะพร6าว 
    - ส6มโอ 
    - ลองกอง 
    - สะตอ 
    - กระท6อน ฯลฯ 
   3. นาข6าว 
   4. ปาล-มน้ํามัน 
   5. พืชผัก 
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   พันธุ-พืชท่ีเกษตรกรนิยมปลูก พอสรุปได6ดังนี้ 
    1. พันธุ-ยางพารา 
     - ใช6พันธุ-อาร-ไอเอ็ม 600 คิดเป�น 95% ของพ้ืนท่ีปลูก 
     - ใช6พันธุ-อ่ืนๆ  คิดเป�น 5% ของพ้ืนท่ีปลูก 
    2. พันธุ-ลองกอง 
     - ใช6พันธุ-พ้ืนเมือง  คิดเป�น 100% ของพ้ืนท่ีปลูก 
    3. พันธุ-มะพร6าว 
     - ใช6พันธุ-พ้ืนเมือง  คิดเป�น 100% ของพ้ืนท่ีปลูก 

  6.2  การประมง 
  - การประมงพ้ืนบ6าน หมายถึง การประมงท่ีใช6เรือทําการประมงท่ีมีขนาดความยาวไม เกิน    

10 เมตร เครื่องยนต-เรือขนาดไม เกิน 30 แรงม6า ใช6เครื่องมือทําการประมงไม ทันสมัยมากนัก อวนลอยกุ6งสามชั้น 
อวนจมปู ลอบปลา ฯลฯ แหล งทําการประมงจะอยู บริเวณชายฝ[`ง ออกทําการประมงเท่ียวละ 2-3 คน ส วนใหญ       
จะเป�นแรงงานในครอบครัว หรือจ6างไม เกิน 2 คน สัตว-น้ําท่ีเป�นรายได6หลักของชาวประมงพ้ืนบ6าน ได6แก  กุ6งทะเล       
ปูม6า ปลาเห็ดโคน ปลาทู ปลาลัง ปลาสีกุน ปลาหลังเขียว เป�นต6น   

  - การทําประมงพาณิชย- อาจแบ งเป�นการทําประมงในน านน้ําไทย และการประมง         
นอกน านน้ํา เครื่องมือทําการประมงท่ีสําคัญได6แก  อวนลาก อวนล6อมจับ เป�นต6น  

  6.3  การปศุสัตว- 
   พันธุ-สัตว-ท่ีเกษตรกรตําบลบางเป�า เลี้ยงเป�นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได6และเพ่ือบริโภคพอสรุปได6
   ดังนี้ 
   1. พันธุ-โคเนื้อ ใช6พันธุ-พ้ืนเมือง  มีการเลี้ยงประมาณ 100% 
   2. พันธุ-สุกร ใช6พันธุ-ลูกผสม  มีการเลี้ยงประมาณ 100% 
   3. พันธุ-แพะ ใช6พันธุ-พ้ืนเมือง  มีการเลี้ยงประมาณ 100% 
   4. พันธุ-ไก  ใช6พันธุ-ไก พ้ืนเมือง มีการเลี้ยงประมาณ 95% 
     ใช6พันธุ-อ่ืนๆ  มีการเลี้ยงประมาณ 5% 
   5. พันธุ-เป�ด ใช6พันธุ-เป�ดไข   มีการเลี้ยงประมาณ 80% 
     ใช6พันธุ-อ่ืนๆ  มีการเลี้ยงประมาณ 20% 
   6. พันธุ-ปลา ปลาตะเพียน  มีการเลี้ยงประมาณ 35% 
     ปลานิล,ปลาใน  มีการเลี้ยงประมาณ 45% 
     ปลาพันธุ-อ่ืนๆ  มีการเลี้ยงประมาณ 20% 
  6.4  การบริการ 
   - รถบริการการแพทย-ฉุกเฉิน 
   - รถสูบสิ่งปฏิกูล 
   - รถกู6ชีพกู6ภัย 
   - รถจัดเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ 
  6.5  การท องเท่ียว 
   - ตําบลบางเป�ามีสถานท่ีท องเท่ียว คือ ศาลหลักเมืองควนทองสีห- หมู ท่ี 6 
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  6.6  อุตสาหกรรม 
   - โรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน    17    แห ง 
    โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  (เงินลงทุน 100 ล6านบาทข้ึนไป)  
    จํานวน    -     แห ง 
   โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง (เงินลงทุน 10 – 100 ล6านบาท) 
    จํานวน   4     แห ง 
   โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เงินลงทุนไม เกิน 10 ล6านบาท) 
    จํานวน   13   แห ง 
  6.7  การพาณิชย-และกลุ มอาชีพ 
   การพาณิชย- 
   - โรงแรม    จํานวน  7  แห ง 
           - ธนอินน-โฮเต็ล  ต้ังอยู หมู ท่ี 1 
    - เสรีโฮเต็ล  ต้ังอยู หมู ท่ี 2 
    - ปcอบอินน-โฮเต็ล  ต้ังอยู หมู ท่ี 2 
    - ธนธรโฮเต็ล  ต้ังอยู หมู ท่ี 2 
    - ภิรมย-โฮเต็ล  ต้ังอยู หมู ท่ี 5 
    - สิมิลันโฮเต็ล  ต้ังอยู หมู ท่ี 5 
    - พวงทิพย-รีสอร-ท ต้ังอยู หมู ท่ี 6 
   - ร6านค6า   จํานวน  120  แห ง 
     - สถานีจําหน ายน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน  4  แห ง 
    - PT ปfโตรเลียม 
    - บุญโชติบริการ 
    - สายัณห-บริการ 
    - แหลมม วงบริการ 
   กลุ มอาชีพ 

 -  ทําสวนยางพารา 
 -  รับจ6าง 
 -  ค6าขาย 
 -  รับราชการ 
 -  เลี้ยงสัตว-  
 กุล มทําดอกไม6จันทน-และเหรียญโปรยทาน 
 กลุ มผลิตภัณฑ-น้ํายาล6างจาน 
 กลุ มไข เค็มสมุนไพรบ6านชายวัด 

    กลุ มส งเสริมผลิตปุgยอินทรีย-ชีวภาพบ6านตลาดใหม       
    กลุ มแม บ6านเกษตรบ6านเกาะปอมพัฒนา (ทําไข เค็ม,เครื่องแกงตํามือ) 
    กลุ มแม บ6านเกษตรตลาดใหม   (แปรรูปอาหารจากแป�ง) 
    กลุ มแม บ6านเกษตรสีหราษฎร-ศรัทธา (แปรรูปใบจาก) 
    กลุ มเพาะเห็ดบ6านควนทองสีห- 
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    กลุ มแม บ6านเกษตรบ6านท าเรือ  (ทํากาแฟ) 
    ธนาคารหมู บ6าน                จํานวน  7  กลุ ม 
    กองทุนหมู บ6าน                 จํานวน  7  กลุ ม 
   กองทุนสวัสดิการชุมชน  จํานวน  1   กลุ ม ต้ังอยู หมู ท่ี 5 
   ศูนย-ถ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบางเป�า ต้ังอยู หมู ท่ี ๖ 
     ศูนย-สาธิตและจําหน ายผลิตภัณฑ-ในชุมชน   ต้ังอยู หมู ท่ี ๓ 
  6.8  แรงงาน 

   - มีการจ6างแรงงานต างด6าวเพ่ือทํางานในแพปลา  โรงงานอุตสาหกรรม และใช6แรงงาน 
      ท่ัวไป 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1  การนับถือศาสนา 
   -  วัด  จํานวน  2  แห ง  ประกอบด6วย 
   วัดแว นฟ�าธรรมาวาส (วัดปMาเตียว)  ต้ังอยู หมู ท่ี  5 
   วัดสีหราษฎร-ศรัทธา (วัดควนทองสีห-) ต้ังอยู หมู ท่ี  6 
   - มัสยิด  จํานวน  5  แห ง  ประกอบด6วย 
   มัสยิดบ6านเกาะปอม ต้ังอยู หมู ท่ี 2 
   มัสยิดบ6านบางเป�า ต้ังอยู หมู ท่ี 3 
   มัสยิดบ6านคลองพง ต้ังอยู หมู ท่ี 3 
   มัสยิดในบ6าน  ต้ังอยู หมู ท่ี 3 
   มัสยิดบ6านวังเป�า  ต้ังอยู หมู ท่ี 7 
   - ศาลเจ6า จํานวน  7  แห ง 

  7.2  ประเพณีและงานประจําปX 
   การอนุรักษ-ประเพณีและวัฒนธรรมท6องถ่ินต างๆ ท้ังศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เช น 
   - ส งเสริมประเพณีลอยกระทง 
   - สืบสานประเพณีชักพระ 
   - หล อเทียนพรรษา 
   - จัดงานสมโภชศาลหลักเมืองควนทองสีห- 
   - รดน้ําขอพรผู6สูงอายุและวันครอบครัว ฯลฯ  

  7.3  ภูมิป[ญญาท6องถ่ิน  ภาษาถ่ิน 
   ภูมิป[ญญาท6องถ่ิน เช น การผลิตยา อาหาร สมุนไพร เป�นต6น  
   ภาษาถ่ินใช6เป�นภาษาท6องถ่ินและภาษากลาง    
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8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1  น้ํา 
    แหล งน้ําตามธรรมชาติ 
   - แม น้ําตรัง   ไหลผ าน  หมู ท่ี  4,5,6 มีน้ําตลอดปX 
   - คลองปMาเตียว   ไหลผ าน  หมู ท่ี 5 มีน้ําตลอดปX 
   - คลองบางแหลมม วง  ไหลผ าน  หมู ท่ี 4  มีน้ําตลอดปX 
   - คลองต6นเหรียง   ไหลผ าน  หมู ท่ี 2 มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 
   - ห6วยโตhะแมะ   ไหลผ าน  หมู ท่ี  2 มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 
   - ห6วยนายเส็ม และห6วยจ าทอน ไหลผ าน  หมู ท่ี  5  มีน้ําเฉพาะฤดูฝน 

  8.2  ปMาไม6 

   สภาพปMาไม6เป�นปMาสงวนแห งชาติและปMาไม6ถาวร ได6แก  บ6านบางหมาก – วังวัน    
   ประกอบด6วยพันธุ-ไม6ท่ีสําคัญ คือ ไม6ยาง ไม6ตะเคียน ไม6ไผ  หวาย เป�นต6น  

  8.3  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององค-กรปกครองส วนท6องถ่ิน 

          แหล งน้ําตามธรรมชาติ มีแม น้ําตรังไหลผ านอุดมไปด6วยสัตว-น้ํานานาชนิด  
  

  
  
  



 

ส�วนท่ีส�วนท่ี22  
ยุทธศาสตร�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินยุทธศาสตร�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

  

1. ความสัมพันธ�ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
ในการกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสู�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดังกล�าวตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจพ.ศ.2542 ได�กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการ
ในการถ�ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตรากําลังของราชการส�วนกลางและราชการส�วนภูมิภาคไปให�แก�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินโดยมีกําหนดระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไว�อย�างชัดเจนว�าในอนาคตอันใกล�นี้องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินจะได�รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส�วนท่ีสูงข้ึนมีอัตรากําลังมากข้ึนรวมท้ังมีภารกิจและ
หน�าท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนตามกันไปด�วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวจึงมีความจําเป6นอย�างยิ่งท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุกแห�งจะต�องมี
การเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ�ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตรากําลังจากหน�วยงานส�วนกลาง
และส�วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีได�รับมอบหมายได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายความว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องเร�งกําหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนา
ของตนให�ชัดเจนมีการกําหนดยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับจุดมุ�งหมายในการพัฒนาอย�าง
เป6นระบบโดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆด�านอันเป6นการแสดงให�เห็นถึงความพร�อมและ
ศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามท่ีราชการส�วนกลางและ
ราชการส�วนภูมิภาคจะถ�ายโอนมาให�อย�างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจึงถือเป6นเครื่องมือสําคัญอย�างยิ่งท่ีจะช�วยสนับสนุนในการวิเคราะห�สภาพ
ป>ญหา/ความต�องการขององค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือนําไปสู�การกําหนดจุดมุ�งหมายในการพัฒนา           
การกําหนดภารกิจและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู�จุดมุ�งหมายดังกล�าวอย�างเป6นระบบซ่ึงจะช�วยให�การ
กําหนดแผนงาน/โครงการมีทิศทางท่ีสอดคล�องและประสานสนับสนุนในจุดมุ�งหมายร�วมกันซ่ึงนอกจากจะทําให�
ป>ญหา/ความต�องการได�รับการตอบสนองอย�างเหมาะสมแล�วยังเป6นการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให�
เกิดประโยชน�สูงสุดในขณะเดียวกันด�วย 

หลักการสําคัญท่ีถือเป6นหัวใจของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาก็คือการกําหนดจุดมุ�งหมายการ
พัฒนาและการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะนําไปสู�การบรรลุผลตามจุดมุ�งหมายท่ีกําหนดไว�ท้ังนี้เพราะหากไม�
มีจุดมุ�งหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจนแล�วการบริหารงานก็จะเป6นการแก�ไขป>ญหาเฉพาะหน�าไปเรื่อยๆเม่ือมีป>ญหา
อย�างซํ้าซ�อนและไม�มีท่ีสิ้นสุดแล�วยังอาจทําให�ป>ญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพและแก�ไขได�ดังนั้น
การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาในครั้งนี้จึงเป6นโอกาสอันดีท่ีจะได�กําหนดจุดมุ�งหมายและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล�องกับสภาพป>ญหาความต�องการและศักยภาพอย�างเป6นระบบซ่ึงนอกจากจะเป6นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต�ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดแล�วยังเป6นการเตรียมความพร�อมเพ่ือ
รองรับการถ�ายโอนภารกิจจากหน�วยงานส�วนกลางและส�วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด�วย 
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 1.1 แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปC 
วิสัยทัศน�ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป6นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

1. ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคง 
  1.1 ประชาชนอยู�ดีกินดีและมีความสุข 
  1.2บ�านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  1.3 กองทัพ หน�วยงานด�านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ 
 พร�อมในการปHองกันและแก�ไขป>ญหาความม่ันคง 
  1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด�านความม่ันคงเป6นท่ีชื่นชมและได�รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว�างประเทศ 
  1.5การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเป6นรูปธรรมอย�างมีประสิทธิภาพ                 

2. ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน 
2.1 ประเทศไทยเป6นประเทศท่ีพัฒนาแล�วเศรษฐกิจเติบโตอย�างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข�งขันสูงข้ึน                                                      

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน 
3.1 คนไทยเป6นคนดีคนเก�ง มีคุณภาพ พร�อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

  3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนต�อการพัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม 
  4.1สร�างความเป6นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
  4.2 กระจายศูนย�กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให�ทุกภาคส�วนเข�ามา 
เป6นกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
  4.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท�องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสร�างสังคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป6นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
  5.1 อนุรักษ�และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม และวัฒนธรรม ให�คนรุ�นต�อไปได�ใช� 
อย�างยั่งยืน มีสมดุล 
  5.2 ฟLMนฟูและสร�างใหม�ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

 5.3 ใช�ประโยชน�และสร�างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�สมดุล 
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

 5.4 ยกระดับกระบวนทัศน�เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศด�านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส�วนร�วม และธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศาสตร�ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ�งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน�ส�วนรวม ตอบสนองความ

ต�องการของประชาชนได�อย�างสะดวก รวดเร็ว โปร�งใส  
 6.2ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร�อมปรับตัวให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลง  
 6.3ภาครัฐมีความโปร�งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 6.4กระบวนการยุติธรรม เป6นไปเพ่ือประโยชน�ต�อส�วนรวมของประเทศ 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ซึ่งมีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1  การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย� 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2การสร�างความเป6นธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได�อย�างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4การเติบโตท่ีเป6นมิตรกับส่ิงแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 5การเสริมสร�างความมั่นคงแห�งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู�ความมั่งคั่ง 

       และย่ังยืน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปHองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร�ท่ี 7การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� 
ยุทธศาสตร�ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร�ท่ี 9การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร�ท่ี 10ความร�วมมือระหว�างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  1.3.1 แผนพัฒนาภาคใต� (พ.ศ.2560 - 2565) ฉบับทบทวน 
  ภาคใต�มีแหล�งท�องเท่ียวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก และแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพสามารถ   
สร�างรายได�ให�กับภาคท้ังพ้ืนท่ีตอนในและชายฝ>Rงทะเลท้ังสองด�าน รวมท้ังมีระบบนิเวศชายฝ>Rงท่ีเป6นแหล�งเพาะพันธุ�
สัตว�น้ําตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝ>Rง ในขณะท่ีการผลิตภาคเกษตรได�แก� ยางพาราและ
ปาล�มน้ํามันซ่ึงเป6นแหล�งผลิตและแปรรูปท่ีสําคัญของประเทศยังเป6นแบบด้ังเดิมนอกจากนี้ ภาคใต�มีความได�เปรียบ
ด�านสภาพท่ีต้ังทางภูมิศาสตร�ท่ีอยู�ใกล�เส�นทางการค�าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพ้ืนท่ีภาคอ่ืนๆ ของ
ประเทศ รวมท้ังภูมิภาคเอเชียใต�และเอเชียตะวันออก 
  เป5าหมายเชิงยุทธศาสตร�  

“ภาคใต�เป6นเมืองท�องเท่ียวพักผ�อนตากอากาศระดับโลก  
เป6นศูนย�กลางผลิตภัณฑ�ยางพาราและปาล�มน้ํามันของประเทศ 

และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค�าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก” 
  ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  1. พัฒนาการท�องเท่ียวของภาคให�เป6นแหล�งท�องเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลก 
  2. พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล�มน้ํามันแห�งใหม�ของประเทศ 
  3. พัฒนาการผลิตสินค�าเกษตรหลักของภาคและสร�างความเข�มแข็งสถาบันเกษตรกร 
  4. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานสนับสนุนการท�องเท่ียว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยง
การค�าโลก 
  5. อนุรักษ� ฟLMนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างเป6นระบบ เพ่ือเป6นฐาน
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
  6. พัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต�อย�างยั่งยืน 
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  1.3.2 แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ:;งอันดามัน (พ.ศ.2561 - 2564) 

  วิสัยทัศน�ของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ:;งอันดามัน 
 “การท�องเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณภาพระดับโลก 

บนฐานความเข�มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย�างยั่งยืน” 

  พันธกิจของการพัฒนาของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ:;งอันดามัน 
 1.มุ�งเน�นการบริหารจัดการด�านการท�องเท่ียวให�ได�มาตรฐานและส�งเสริมด�านการตลาด ประชาสัมพันธ�
พ้ืนท่ีการท�องเท่ียวให�กระจายไปสู�ชุมชนและท�องถ่ินอย�างท่ัวถึง เพ่ือยกระดับรายได�จากการท�องเท่ียว 
  2.เสริมสร�างความเข�มแข็งภาคการเกษตรให�เติบโตอย�างเต็มศักยภาพ เพ่ือสร�างรายได�ให�กับพ้ืนท่ีอย�าง
ต�อเนื่องและยั่งยืน 
  3.พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลท้ังภาคการท�องเ ท่ียวและเกษตร เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการทํางานให�สูงข้ึน นําไปสู�การขับเคลื่อนงานให�บรรลุตามวัตถุประสงค� 
  4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความ
เป6นอัตตลักษณ�ของอันดามัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร�การพัฒนาของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ:;งอันดามัน 
  1. การท�องเท่ียวท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก 
  2. การเพ่ิมมูลค�าภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว� ให�มีมาตรฐานความปลอดภัยและเป6นมิตร
ต�อสิ่งแวดล�อม 
  3. การบริหารจัดการท่ียั่งยืน โดยเน�นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภูมิสังคม ประวัติศาสตร� ประเพณี
วัฒนธรรม และความต�องการของท�องถ่ิน   

  1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ป>พ.ศ.2563 
  ได�กําหนดเปHาหมายท่ีจะต�องบรรลุอย�างชัดเจนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม โดยยึดคนเป6นศูนย�กลางของการพัฒนา และให�ความสําคัญอย�างยิ่งกับการสร�างกระบวนการมีส�วนร�วม
ของทุกภาคส�วนในทุกมิติอย�างบูรณาการและเป6นองค�รวม 
  วิสัยทัศน�/เป5าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง “เมืองแห�งคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน” 
  ยุทธศาสตร�/ประเด็นการพัฒนาจังหวัดตรัง 
  1. สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีม่ันคงและยั่งยืน 
  2. ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศน�ให�มีคุณภาพเพ่ือสร�างรายได�ให�เติบโตอย�างต�อเนื่อง 
  3. เสริมสร�างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย�างมีคุณภาพ 
  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและพลังงาน อย�างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนท่ีและมี
ความยั่งยืน 

 1.4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดตรัง 
  วิสัยทัศน�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดตรัง 

“เป6นองค�กรหลักในการประสานพัฒนาท�องถ่ินและชุมชนมุ�งเน�นการมีส�วนร�วมเชิงคุณภาพ 
สืบสานภูมิป>ญญาสู�การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม และความสุขสู�ประชาชนอย�างยั่งยืน” 
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  ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดตรัง 
  1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานควบคู�การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 
  2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส�งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม 
  3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนสู�ระดับฐานราก 
  4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
อย�างยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�และส�งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิป>ญญาท�องถ่ิน 
  6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอยู�ดีมีสุขของท�องถ่ิน 
 7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท�องถ่ิน 

2. ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 องค�การบริหารส�วนตําบลบางเปHา ได�กําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�     
ตามวิสัยทัศน�ในการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลบางเปHา จํานวน 6 ยุทธศาสตร� โดยให�ความสําคัญในการ
พัฒนาทุกด�านควบคู�กันไป ดังนี้  

  2.1วิสัยทัศน�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลบางเปHา 
“องค�การบริหารส�วนตําบลบางเปHา  เป6นองค�กรหลักในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน” 

  2.2  ยุทธศาสตร� 
  องค�การบริหารส�วนตําบลบางเปHาได�กําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ประกอบด�วย 

๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
๑.๑บุกเบิกก�อสร�างปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ท�อระบายน้ํา ทางเท�า และท�าเทียบเรือ 
๑.๒ขยายเขต ติดต้ัง ซ�อมแซม  ไฟฟHาแสงสว�างสาธารณะ 
๑.๓พัฒนาและจัดหาแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร 

๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว 
๒.๑พัฒนาและส�งเสริมอาชีพให�แก�ประชาชน 
๒.๒พัฒนาปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว  และเพ่ิมศักยภาพการท�องเท่ียว 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 
3.๑ส�งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
3.๒ส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.3การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน 
4.๑ส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
4.๒เพ่ิมช�องทางในการรับรู�ข�าวสารให�แก�ประชาชน 
4.๓ส�งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิป>ญญาท�องถ่ิน 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านส่ิงแวดล�อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
5.๑สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
5.๒เฝHาระวัง บําบัดและฟLMนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
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๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร 
๖.๑ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน 
๖.2พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน�วยงาน 

 2.3 เปHาประสงค� 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา เป5าประสงค� 
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 1. มีการคมนาคมท่ีสะดวกและได�รับบริการด�าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการอย�างเพียงพอและท่ัวถึง 
2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและ 
การท�องเท่ียว 

1. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได�เพ่ิมข้ึน 
2. พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีให�มีระบบบริหาร
จัดการท่ีดี 

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 1. ประชาชนได�รับสวัสดิการอย�างท่ัวถึงและ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. เสริมสร�างสุขภาพพลานามัยให�ประชาชนมีโอกาส
เข�าถึงการบริการสาธารณสุขอย�างท่ัวถึง 
3. ประชาชนอยู�ดีมีสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน 
 

1. เด็กได�รับการพัฒนาและส�งเสริมทางด�านการศึกษา
ความสมบูรณ�ท้ังทางด�านร�างกายและจิตใจ 
2. พัฒนาช�องทางการรับรู�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชน
ทุกระดับ 
3. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป>ญญา
ท�องถ่ินท�องถ่ินได�รับการอนุรักษ�สืบทอดและดํารงไว�  

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

1. ประชาชนอยู�ในสภาพแวดล�อมท่ีดี และมีระบบการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองและการบริหาร 1. การบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบล         
เป6นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ 
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2.4  ตัวชี้วัด  

 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 1. ประชาชนได�รับบริการสาธารณะด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมท่ัวถึงและได�มาตรฐาน 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว 1. ประชาชนมีชีวิตความเป6นอยู�ท่ีดีและมีรายได�เพ่ิมข้ึน 
2. แหล�งท�องเท่ียวได�รับการพัฒนา   

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2. สถาบันครอบครัวเกิดความเข�มแข็งและมีความอบอุ�น
3. ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน  
4. ประชาชนได�รับบริการสาธารณสุขครบถ�วนและท่ัวถึง 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน 

1. เด็กได�รับการส�งเสริมการศึกษาท่ีได�มาตรฐานและมี
พัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย 
2. ประชาชนได�รับข�อมูลข�าวสารท่ีถูกต�องและมี
ประสิทธิภาพ 
3.เด็กและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสํานึก
ในการทํานุบํารุงศาสนา สืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ท�องถ่ิน และภูมิป>ญญาท�องถ่ินเพ่ิมข้ึน 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

1. ประชาชนมีความรู�และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมากข้ึน 
 

6. ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองและการบริหาร 1. ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. การบริหารจัดการองค�กรมีประสิทธิภาพ ความ
โปร�งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีเพ่ิมข้ึน 
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2.5  ค�าเปHาหมาย 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา ค�าเป5าหมาย 
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 1. พัฒนาระบบคมนาคมให�มีความสะดวกรวดเร็ว 

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค–สาธารณูปการ  
ข้ันพ้ืนฐานให�ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว 1. ส�งเสริมให�ประชาชนมีอาชีพและรายได�เพียงพอโดย
ใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือสร�างและเพ่ิมศักยภาพทางการท�องเท่ียวของ
ตําบล  สามารถเพ่ิมปริมาณนักท�องเท่ียวและรายได�จาก
การท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
 

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 1. ส�งเสริมการจัดสวัสดิการให�แก�ประชาชนทุกเพศ     
ทุกวัย 
2. ส�งเสริมกิจกรรม และนันทนาการให�แก�ประชาชน 
3. สร�างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สินให�แก�ประชาชน 
 

4 .ยุ ทธศาสตร� ก าร พัฒนาด� านการ ศึกษา   ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน 

1. พัฒนาคุณภาพด�านการศึกษา และสื่อการเรียนการ
สอนให�ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาช�องทางการรับรู�ข�อมูลข�าวสารให�ประชาชน
เพ่ือให�ทันต�อเหตุการณ� 
3 .  ส� ง เสริ มและอนุรั กษ�วัฒนธรรมประเพณีและ          
ภูมิป>ญญาท�องถ่ินให�คงอยู�สืบไป 
 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

1. สร�างจิตสํานึกในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล�อม 
2 .  ส� ง เ ส ริ มและสนั บสนุนการ เ ฝH า ระวั ง  บํ า บั ด 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 

6. ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองและการบริหาร 1. ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารงานของ
องค�กร 
2. พัฒนาการบริหารจัดการขององค�กรให�มี
ประสิทธิภาพ 
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 2.6  กลยุทธ� 

 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา กลยุทธ� 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน บุกเบิก ก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท�อ
ระบายน้ํา ทางเท�า และท�าเทียบเรือ 

2. ขยายเขต ติดต้ัง ซ�อมแซม  ไฟฟHา แสงสว�างสาธารณะ
3. พัฒนาและจัดหาแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว ๑.พัฒนาและส�งเสริมอาชีพให�แก�ประชาชน 
๒.พัฒนาปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว และเพ่ิมศักยภาพการ
ท�องเท่ียว 

 
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม ๑. ส�งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

๒. ส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน        
ของประชาชน 
 

4 . ยุ ทธศาสตร� ก าร พัฒนาด� านการ ศึกษา   ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน 

๑.ส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
๒.เพ่ิมช�องทางในการรับรู�ข�าวสารให�แก�ประชาชน 
๓. ส�งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ      
ภูมิป>ญญาท�องถ่ิน 
 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

๑. สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๒. เฝHาระวัง บําบัดและฟLMนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

 
6. ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองและการบริหาร ๑.ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน�วยงาน 
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 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร� 

  องค�การบริหารส�วนตําบลบางเปHา ให�ความสําคัญต�อการดําเนินการแก�ไขป>ญหาความเดือดร�อน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีในด�านต�างๆท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับชีวิตความเป6นอยู�ของประชาชน 
โดยยึดหลักการมีส�วนร�วม ความสอดคล�องกับนโยบายรัฐบาล รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห�สภาพป>ญหา         
ความต�องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการพัฒนา องค�การบริหารส�วนตําบลบางเปHา 
จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร�การพัฒนาไว� 6 ประเด็นยุทธศาสตร� ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 ๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว 
 3. ยุทธศาสตร�การการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 4. ยุทธศาสตร�การการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน 
 5. ยุทธศาสตร�การการพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖. ยุทธศาสตร�การการพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร 

 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม 
  ในภาพรวมแล�วยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลบางเปHา มุ�งพัฒนา 6 ด�าน
ได�แก�  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว
ยุทธศาสตร�การการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม  ยุทธศาสตร�การการพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน  ยุทธศาสตร�การการพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร�การการพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร 
 
3. การวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.ขององค�การบริหารส�วนตําบลบางเปHาได�ใช�การวิเคราะห�    
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ป>จจัยและสถานการณ�        
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต�อการพัฒนา อย�างน�อยต�องประกอบด�วย การวิเคราะห�ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม 
ด�านทรัพย�ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว 
 

จุดแข็ง (Stengths) จุดอ�อน (Weakness) 
1. ตําบลบางเปHามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ� 
2. มีแหล�งอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีทําให�ประชาชนมีอาชีพ
และรายได�เพ่ิมข้ึน 

1. ป>ญหาความยากจน ค�าครองชีพท่ีสูงข้ึน 
2. ต�นทุนการผลิตสูง แต�ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกตํ่าทําให�รายได�ไม�เพียงพอกับรายจ�าย 
3. การดําเนินงานของกลุ�มเกษตรกรในพ้ืนท่ีขาดความ
เข�มแข็งและขาดความต�อเนื่อง 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ�นเศรษฐกิจให�ประชาชน         
มีรายได�มากข้ึน 
 

1. สินค�าอุปโภคบริโภคราคาสูงข้ึน   
2. หนี้สินนอกระบบ/อัตราดอกเบ้ียสูง 
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2. ด�านสังคม 
 

จุดแข็ง (Stengths) จุดอ�อน (Weakness) 
1. องค�การบริหารส�วนตําบลบางเปHาให�การดูแล       
และการสงเคราะห�แก�เด็ก ผู�สูงอายุ ผู�ปoวยเอดส� ผู�พิการ
และผู�ยากไร� อย�างท่ัวถึงและต�อเนื่อง 
2. มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท�องถ่ินท่ีดีงาม 
3. เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีมีพ้ืนฐานและทักษะในการ
เล�นกีฬา และผู�บริหารให�ความสําคัญ 

1. มีการแพร�ระบาดของยาเสพติดและแหล�งอบายมุข   
ในชุมชนอยู�อย�างต�อเนื่อง 
2. พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม เนื่องจากกระแสบริโภคนิยม และวัฒนธรรม
ต�างชาติ จึงทําให� เ ด็กและเยาวชนลืมรากฐานทาง
วัฒนธรรมท่ีมีอยู�เดิมและหันไปยอมรับและประพฤติ
ปฏิบัติตามมากข้ึน 
3. สถานท่ีออกกําลังกายและเล�นกีฬามีไม�เพียงพอ 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. รัฐบาลให�ความสําคัญในการแก�ไขป>ญหายาเสพติด 
2. มีหน�วยงานภาครัฐท่ีมีหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องพร�อมในการ
เข�ามาประสานงานร�วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมของประชาชน 

1.ป>ญหายาเสพติดทําให�เกิดป>ญหาสังคมท่ีส�งผลกระทบ
ต�อคุณภาพชีวิตและความเป6นอยู� 
2. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกส�งผลให�กลุ�มวัยรุ�นมี
พฤติกรรมเรียนรู�ผ�านสื่อต�างๆทําให�เกิดป>ญหาสังคม  
 

3.  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 

จุดแข็ง (Stengths) จุดอ�อน (Weakness) 
1. ผู�บริหารให�ความสําคัญและเป6นภารกิจ/อํานาจหน�าท่ี
ตามกฎหมาย 
2. ตําบลบางเปHามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ�และ
สวยงาม 

1. ประชาชนบางส�วนท้ังในเขตและนอกเขตองค�การ
บริหารส�วนตําบลขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด 
เช�น การท้ิงขยะไม�เป6นท่ี,การปล�อยน้ําเสียจากครัวเรือน
และโรงงานลงสู�แม�น้ํา 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. รัฐบาลสนับสนุนให�องค�กรและประชาชนสนใจเรื่อง
การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมากข้ึน 

1. ประชาชนนอกเขตนําขยะมูลฝอยมาท้ิงในเขตตําบล
บางเปHา 
2. ตําบลบางเปHามีรถบรรทุกจํานวนมากใช�เป6นเส�นทาง
ขนส�งสินค�าทําให�เกิดป>ญหามลพิษต�างๆ 
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4.  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 

จุดแข็ง (Stengths) จุดอ�อน (Weakness) 
๑. มีเส�นทางคมนาคมท่ีสะดวกและเชื่อมต�อไปยังตําบล
ใกล�เคียง 
 

1. การคมนาคมขนส�ง จากรถบรรทุกภายนอก         ท่ี
ใช�เส�นทางผ�านส�งผลให�ถนนเกิดการชํารุดเร็วข้ึน 

 2. น้ําสําหรับอุปโภค – บริโภคไม�เพียงพอในฤดูแล�ง 
 
 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. การได�รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลและ
หน�วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 

1. องค�การบริหารส�วนตําบลมีงบประมาณท่ีจํากัดทําให�
การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานทําได�ไม�ครอบคลุมท้ัง
พ้ืนท่ี 
 
 

 
5.  ด�านการเมืองการบริหาร 
 

จุดแข็ง (Stengths) จุดอ�อน (Weakness) 
1. ผู�บริหารมาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรง   
ทําให�เข�าใจป>ญหาความต�องการของประชาชน 
2. มีการคัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถเข�ามา
ทํางาน 
3. มีการรับฟ>งความคิดเห็นจากทุกภาคส�วน 

1. กฎหมาย/ระเบียบต�างๆมีการเปลี่ยนแปลงบ�อย      
ทําให�การปฏิบัติงานยุ�งยากข้ึน 
2. ประชาชนไม�ให�ความร�วมมือด�านการมีส�วนร�วมในการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. บุคลากรได�รับการอบรมและพัฒนาทําให�นํามาปรับ
ใช�ในการปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
2. ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีทําให�มีความคล�องตัว
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3. รัฐบาลเน�นด�านการปHองกันและปราบปรามการทุจริต  
คอรัปชั่นในวงราชการ  และเอกชน  เพ่ือให�เกิดความ
โปร�งใส   
 

1.  การเปลี่ ยนแปลงทางการเมืองระดับประเทศ       
ส�งผลกระทบต�อการบริหารราชการและการปฏิบัติงาน
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
2. งบประมาณท่ีได�รับการจัดสรรจากภาครัฐไม�เพียงพอ
ต�อการบริหารจัดการและการแก�ไขป>ญหาเพ่ือตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน 
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 3.2 การประเมินสถานการณ�สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นขององค�การบริหารส�วนตําบลบางเปHานั้น  ได�ทําการประเมิน
สถานการณ�สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเกี่ยวข�อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. บริบทภายใน 

1.1 การเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ 
การเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุของประเทศไทยส�งผลให�อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต�องแบกรับ

การดูแลผู�สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปC 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผู�สูงอายุ 1 คน 
และคาดการณ�ว�าในปC 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู�สูงอายุ 1 คน การขาด
แคลนกําลังแรงงานทําให�ต�องนําเข�าแรงงานไร�ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ�าน ซึ่งส�งผลกระทบต�อตลาดแรงงาน
ไทยในด�านการยกระดับรายได�และทักษะฝCมือแรงงานจะช�าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช�า ป>ญหา
การค�ามนุษย� และการขาดการคุ�มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานท่ีจําเป6น ซึ่งจะเป6นป>ญหาต�อเนื่องท่ีส�งผลต�อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย�างไรก็ตาม นับเป6นโอกาสในการพัฒนาสินค�าและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ�มผู�สูงอายุท่ีเพ่ิมขึ้น 

1.2 ความเหลื่อมล้ํา 
ความเหล่ือมลํ้าเป6นป>ญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหล่ือมลํ้าด�านรายได� โอกาสการเข�าถึงบริการ

ภาครัฐและการเข�าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู�ความขัดแย�งในสังคม และเป6นอุปสรรคต�อการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได�และ
ผลประโยชน�ของการพัฒนาไปยังกลุ�มคนต�างๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไม�ท่ัวถึงเป6นธรรม
ผลประโยชน�ส�วนใหญ�ตกอยู�ในกลุ�มท่ีมีโอกาสและรายได�สูง ทําให�สัดส�วนรายได�ระหว�างกลุ�มคนรวยร�อยละ  
10 ของประชากรกับกลุ�มคนจนร�อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต�างกันถึง 34.9 เท�า ในปC 2556 
นอกจากนี้ความเหล่ือมลํ้ายังส�งผลให�เกิดป>ญหาต�างๆ อาทิ ป>ญหาการทุจริตคอร�รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาส
การเข�าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย�างเท�าเทียม การแย�งชิงทรัพยากร การรับรู�ข�อมูล
ข�าวสาร ป>ญหาอาชญากรรมและยาเสพติดเป6นต�น 

1.3 ความเป̂นเมือง 
การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสู�ความเป6นเมืองมีแนวโน�มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง

และเมืองหลัก อันเป6นการกระจายความเจริญสู�พ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจําเป6นท่ีจะต�องมีการลงทุนโครงสร�างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช�ประโยชน�ของทรัพยากรท�องถิ่นท้ังป>จจัยการ
ผลิตและแรงงานไปสู�ภาคการค�า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม�ๆ ท่ีจะช�วย
ลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม ซึ่งจะส�งผลต�อการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท�องถิ่น การลดลง
ของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังป>ญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การ
เพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจส�งผลต�อการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท�องถิ่น 
อย�างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ�ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต�องการคนในเมืองท่ี
มากขึ้น จะส�งผลให�เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส�งมีต�นทุนต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค
จะมีความคุ�มค�ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต�องการแรงงานท่ีมากขึ้นจะมีส�วนเอ้ือหรือทําให�จําเป6นต�องมีการ
จัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความต�องการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 
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2. บริบทภายนอก 
2.1 การเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุของโลก 
องค�การสหประชาชาติประเมินสถานการณ�ว�าในช�วงปC 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100)               

จะเป6นศตวรรษแห�งผู�สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปCขึ้นไปมากกว�าร�อยละ 10 ของประชากรรวม
ท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแล�วจะใช�ระยะเวลาท่ีค�อนข�างยาวนานในการเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุเช�น ญี่ปุoน 
อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุ�มประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสร�างประชากรดังกล�าว
ค�อนข�างส้ันกว�า สะท�อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับสังคมผู�สูงอายุท่ีส้ันกว�าประเทศ
พัฒนาแล�วค�อนข�างมาก โดยการเป6นสังคมผู�สูงอายุจะส�งผลให�มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการ
เคล่ือนย�ายแรงงานต�างด�าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต�องการสินค�าและบริการท่ีเหมาะกับผู�สูงอายุมากขึ้น 
นับเป6นโอกาสอย�างมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด�านธุรกิจและลงทุนด�านการค�าและบริการ ด�านการ
ท�องเท่ียว ท่ีพักอาศัย การให�บริการสุขภาพในรูปแบบต�างๆ รวมท้ังเป6นโอกาสของแรงงานไทยในการไป
ทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแล�ว 

2.2 การปรับเปลี่ยนด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็วด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส�งผลให�เกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการ

ผลิตและการค�าท่ีมีการใช�เทคโนโลยีมาช�วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�กลาย
มาเป6นรูปแบบการค�าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู�การใช�เทคโนโลยีท่ี
ผสมผสานระหว�าง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกว�า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร�เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ�และ เครื่องมือต�างๆ เช�น โทรศัพท�มือถือ รถยนต� ตู�เย็น 
โทรทัศน� และอ่ืนๆ เข�าไว�ด�วยกัน) เพ่ือผลิตสินค�าตามความต�องการของผู�บริโภครายบุคคลมากย่ิงขึ้น โดย
หากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไม�ทัน ขาดการลงทุนด�านการวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม จะทําให�ความสามารถในการแข�งขันลดลง 

2.3 ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 
(1) แนวโน�มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ�านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต�อทิศทางการวางแผนพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกา ด�านการค�าการลงทุนท่ีมุ�งเน�นให�ความสําคัญกับเรื่องความ
โปร�งใสและส่ิงแวดล�อมมากขึ้น 

 (2) การเปzดเสรีทางการค�ากับประเทศท่ีพัฒนาแล�ว จะมีการนําประเด็นด�านมาตรฐานของการค�า
และบริการมาเป6นข�อกีดกันทางการค�าซึ่งผู�ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อมต�องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค�าท่ีเป6นมิตรต�อส่ิงแวดล�อมและมีความรับผิดชอบต�อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยง
จากกระแสการเปzดเสรีทางการค�าจะก�อให�เกิดการเคล่ือนย�ายเงินทุน แนวโน�มราคาสินค�าเกษตรและสินค�าขัน้
ปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศต�างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะ
ในการผลิตสินค�าเกษตร สินค�ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข�มข�น รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของ
ภาครัฐท่ียังไม�ท่ัวถึง ยังมีแนวโน�มท่ีจะตอกยํ้าป>ญหาความเหล่ือมล�าทางด�านรายได�ให�มีความรุนแรงมากขึ้น
และเป6นอุปสรรคต�อการสร�างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป6นป>จจัยท่ีจําเป6น
ต�อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต�อเนื่องและย่ังยืน 
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(3) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนตลอดช�วงแผนฯ12      
เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช�วงต�นแผนพัฒนาฯ และ
แนวโน�มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช�วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ป>ญหาการส่ังสม
หนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในช�วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเส่ียงจะพัฒนาไปสู�วิกฤติและสร�าง
ผลกระทบต�อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลก
ไม�ประสบความสําเร็จอย�างเป6นรูปธรรม  

(4) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก�าวหน�าในการติดต�อส่ือสาร การขยายตัวของ
เครือข�ายทางสังคมออนไลน� ส�งผลให�มีท้ังโอกาสและความเส่ียง ต�อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล กระบวนการเรียนรู� และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส�งผลกระทบซ้ําเติมต�อสถานการณ�

ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมให�มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น     
ทําให�เกิดความแห�งแล�งเป6นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช�วง และมีฤดูกาลเปล่ียนไป ส�งผลกระทบต�อความ
อุดมสมบูรณ�ของดิน ปoาไม�เกิดความเส่ือมโทรม แหล�งน้ําขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว� และอาจเกิดผลกระทบต�อสุขภาพของมนุษย�กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม� เกิดความเส่ียง
ต�อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช�น ระบบนิเวศปoาไม� ระบบนิเวศชายฝ>Rง พ้ืนท่ีชุ�มน้ํา เกิดการกัด
เซาะชายฝ>Rง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล�าวข�างต�น            
จะส�งผลต�อความมั่นคงด�านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของ
ชุมชน 

(2) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส�งผลให�ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน�มเกิดบ�อยครั้งขึ้น
และมีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังอุทกภัย ภัยแล�ง แผ�นดินไหวและดินโคลนถล�ม ส�งผลกระทบต�อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข�อตกลงระหว�างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข�มข�นและเป6นแรง
กดดันให�ประเทศไทยต�องเตรียมพร�อมรับภาระในการลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกภายใต�กระแสการแข�งขัน
ทางการค�า 
  
 



 
 

25 
3.3.ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร� 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร�างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส#วนตําบลบางเป'า พ.ศ. 2561 – 2565 

ยุทธศาสตร�การ

พัฒนาจังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร
ที่ 1 

สร�างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัดด�าน

เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมท่ีม่ันคง

และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร
ที่ 2 

ส"งเสริมและ
พัฒนาการท"องเท่ียว
เชิงนิเวศให�มีคุณภาพ
เพื่อสร�างรายได�ให�
เติบโตอย"างต"อเน่ือง 

ยุทธศาสตร
ที่ 3 

เสริมสร�างความม่ันคง
ทางสังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ

การศึกษาเรียนรู�อย"างมี
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร
ที่ 4 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล�อมอย"างเหมาะสม
กับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความ

ย่ังยืน 

 

 

ยุทธศาสตร�ชาติ 
20 ป� 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

 

(1) 
ยุทธศาสตร5
ด�านความ

ม่ันคง 

(2)  
ยุทธศาสตร5

ด�านการสร�าง
ความสามารถ
ในการแข"งขัน 

 

(6) 
ยุทธศาสตร5ด�าน
การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
 

(3)  
ยุทธศาสตร5การ

พัฒนาและ
เสริมสร�าง 

ศักยภาพคน 

(4) 
ยุทธศาสตร5ด�าน
การสร�างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท"าเทียมกัน

ทางสังคม 
 

(5) 
ยุทธศาสตร5

ด�านการสร�าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป;นมิตรกับ
ส่ิงแวดล�อม 

 

5) ยุทธศาสตร5
การเสริมสร�าง

ความม่ันคง

แห"งชาติเพ่ือ
การพัฒนา

ประเทศสู"ความ

ม่ันคั่งและย่ังยืน 

3) ยุทธศาสตร5
การสร�างความ
เข�มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข"งขนัได�อย"าง

ย่ังยืน   

1)ยุทธศาสตร5 

การเสริมสร�าง
และพัฒนา

ศักยภาพทุน

มนุษย5 
 

2) ยุทธศาสตร5

การสร�าง
ความเป;น

ธรรมและลด

ความเหล่ือม

ลํ้าในสังคม 

4) ยุทธศาสตร5

การเติบโตที่
เป;นมิตรกับ

ส่ิงแวดล�อมเพ่ือ
การพัฒนาที่

ย่ังยืน 

6) ยุทธศาสตร5

ด�านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
และ 

ธรรมาภิบาล 

 

แผนพัฒนากลุ)ม
จังหวัดภาคใต.ฝ01ง

อันดามัน 

 

1. พัฒนาการท"องเท่ียวทางทะเล 
ท่ีมีคุณภาพระดับโลกอย"างยั่งยืน 

2.การสร�างมูลค"าเพิ่มให�สินค�า
เกษตร ประมง และ 

ปศุสัตว5 ท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ี
เพื่อให�ชุมชนเกิดความเข�มแข็ง

 

3. การบริหารจัดการท่ียั่งยืน โดย
เน�นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภูมิ

สังคม ประวัติศาสตร5 ประเพณี
วัฒนธรรม และความต�องการของ
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ยุทธศาสตร�ที่ 
1 :การพัฒนา
ดานโครงสราง
พ้ืนฐานควบคู�
การท�องเที่ยว
เชิงอนุรกัษ# 

ยุทธศาสตร�ที่ 
2 :การพัฒนา
ดานคุณภาพ

ชีวิตและ
ส�งเสริม

การศึกษา
เรียนรูแบบ
องค#รวม 

ยุทธศาสตร�ที่ 
3 :การพัฒนา
และส�งเสริม

การมสี�วนร�วม
ของประชาชน
สู�ระดับฐานราก 

ยุทธศาสตร�ที่ 
4 : การพัฒนา

ดานการอนุรักษ#
พลังงานและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 
5 :การพัฒนา

ดานการ
อนรุักษ#และ

ส�งเสริม
ประเพณี 

วัฒนธรรม และ
ภูมิป1ญญา

ยุทธศาสตร�ที่ 
7:การพัฒนา
ดานการเมือง 
การบริหาร 

และการพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 
6 :การพัฒนา
ดานการอยู�ดีมี
สุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตร�ที ่1: 
การพัฒนาดาน

โครงสราง
พ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 2: 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การท�องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 4: 
การพัฒนาดาน

การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

ยุทธศาสตร�ท่ี 5: 
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและ   

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี3: 

การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสังคม 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 6: 

การพัฒนาดาน
การเมืองและ   
การบริหาร 

 

ยุทธศาสตร�
การพัฒนาของ

อปท.ในเขต

จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร�
การพัฒนา
องค�การ

บริหารส#วน

ตําบลบางเป'า 

 

เป'าประสงค� 

๑.มีการ
คมนาคมที่
สะดวกและ
ไดรับบริการ

ดาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
อย�างเพียงพอ

และทั่วถึง 

 

3. พัฒนา
แหล�ง

ท�องเที่ยว
ในพื้นที่ใหมี

ระบบ
บรหิาร
จัดการ 

ที่ดี 
 

4. 
ประชาชน

ไดรับ
สวัสดิการ
อย�างทั่วถึง

และมี
คุณภาพ
ชีวิต ที่ดี 

 

5. 
เสริมสราง
สุขภาพ

พลานามัย
ให

ประชาชน        
มีโอกาส

เขาถึงการ
บริการ

6.ประชาชน
อยู�ดีมีสุข       
มีความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย#สิน 

8. พัฒนา
ช�อง

ทางการ
รับรูขอมูล
ข�าวสาร

แก�
ประชาชน
ทุกระดับ  
 

9. ศาสนา         

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและ     

ภูมิป1ญญาทองถ่ิน
ไดรับการอนุรักษ#

สืบทอดและ     
ดํารงไว 

 

10. 
ประชาชนอยู�

ใน
สภาพแวดลอ
มที่ดี และมี
ระบบการ

บรหิารจัดการ
ที่มี

ประสิทธิภาพ 

๑1. การ
บรหิารงาน
ขององค#การ
บรหิารส�วน
ตําบลเปAนไป

ตามหลกั 
ธรรมาภิบาล

และมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

กลยุทธ� 

1 .บุ ก เ บิ ก  ก� อ ส ร า ง 
ปรับปรุ ง  บํ ารุ งรักษา
ถนน สะพาน ทางเทา 
และท�าเทียบ 
๒ . ข ย า ย เ ข ต  ติ ด ต้ั ง 
ป รั บปรุ งบํ า รุ ง รั กษ า
ไ ฟ ฟD า แ ส ง ส ว� า ง
สาธารณะ 
๓ . พั ฒ น า แ ล ะ จั ด ห า
แหล� งน้ํ า เ พ่ื อ อุป โภค
บริโภค 

 

1. พัฒนาและ
ส�งเสริมอาชีพ
ใหแก�
ประชาชน 
2.พัฒนา 
ปรับปรุงแหล�ง
ท�องเที่ยวและ 
เพ่ิมศักยภาพ
การท�องเที่ยว 

 

๑.ส�งเสริมการจัด
สวัสดิการและ
นันทนาการ 

๒.ส�งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน 

3. การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย#สิน 
ของประชาชน 

1.ส�งเสริม
การศึกษาของ

ประชาชน 
ทุกระดับ 

2.เพ่ิมช�องทางใน
การรับรูข�าวสาร

ใหแก� 
ประชาชน 

3.ส�งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี และ       

ภูมิป1ญญาทองถ่ิน 

1.สรางจิตสํานึก
และความตระหนัก

ในการจัดการ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2.เฝDาระวัง บําบัด
และฟGHนฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 

1.ส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมของ
ประชาชน 

2.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการของ

องค#กร 

 

 

แผนงาน 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 

โครงการ 

2. ประชาชน
มีการ

ประกอบ
อาชีพและมี

รายได
เพิ่มข้ึน 

 

 

๗. เด็กไดรับ
การพัฒนา
และส�งเสรมิ

ทางดาน
การศึกษา 

ความ
สมบรูณ#ทั้ง
ดานร�างกาย
และจิตใจ 



 

ส�วนท่ีส�วนท่ี  33  
การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปสู�การปฏิบัติการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปสู�การปฏิบัติ 

 

1.  ยุทธศาสตร$การพัฒนาและแผนงาน   

ที่ ยุทธศาสตร$ ด�าน แผนงาน 
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน�วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

อุตสาหกรรมและ     
การโยธา 
 

กองช าง 

 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

เคหะและชุมชน กองช าง/ 
สํานักงานปลัด 

2 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
และการท องเที่ยว 

บริการชุมชนและ 
สังคม 
 

สร�างความเข�มแข็งของ 
ชุมชน 

สํานักงานปลัด 

บริการชุมชนและ 
สังคม 
 

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 

กองช าง 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักงานปลัด 
บริการชุมชนและ
สังคม 
 

อุตสาหกรรมและ     
การโยธา 

กองช าง 

3 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

การดําเนินงานอ่ืน งบกลาง สํานักงานปลัด/ 
กองสาธารณสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

สร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน 

สํานักงานปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักงานปลัด 

4 การพัฒนาด�านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิป8ญญาท�องถ่ิน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด 
บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 

กองการศึกษาฯ/ 
สํานักงานปลัด 
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ที่ ยุทธศาสตร$ ด�าน แผนงาน 
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน�วยงาน
สนับสนุน 

5 การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ  

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักงานปลัด 
บริการชุมชนและ
สังคม 

สร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน 

สํานักงานปลัด 

6 การพัฒนาด�านการเมือง 
การบริหาร 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด/ 
กองคลัง 

รวม 6 ยุทธศาสตร$ 4 ด�าน 10  แผนงาน 5 สํานัก/กอง  

 

 



 

ส�วนท่ีส�วนท่ี  33  
การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปสู�การปฏิบัติการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปสู�การปฏิบัติ 

 

1.  ยุทธศาสตร$การพัฒนาและแผนงาน   

ที่ ยุทธศาสตร$ ด�าน แผนงาน 
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน�วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

อุตสาหกรรมและ     
การโยธา 
 

กองช าง 

 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

เคหะและชุมชน กองช าง/ 
สํานักงานปลัด 

2 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
และการท องเที่ยว 

บริการชุมชนและ 
สังคม 
 

สร�างความเข�มแข็งของ 
ชุมชน 

สํานักงานปลัด 

บริการชุมชนและ 
สังคม 
 

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 

กองช าง 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักงานปลัด 
บริการชุมชนและ
สังคม 
 

อุตสาหกรรมและ     
การโยธา 

กองช าง 

3 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

การดําเนินงานอ่ืน งบกลาง สํานักงานปลัด/ 
กองสาธารณสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

สร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน 

สํานักงานปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักงานปลัด 

4 การพัฒนาด�านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิป8ญญาท�องถ่ิน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด 
บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 

กองการศึกษาฯ/ 
สํานักงานปลัด 
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ที่ ยุทธศาสตร$ ด�าน แผนงาน 
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน�วยงาน
สนับสนุน 

5 การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ  

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักงานปลัด 
บริการชุมชนและ
สังคม 

สร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน 

สํานักงานปลัด 

6 การพัฒนาด�านการเมือง 
การบริหาร 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด/ 
กองคลัง 

รวม 6 ยุทธศาสตร$ 4 ด�าน 10  แผนงาน 5 สํานัก/กอง  

 

 



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร
 จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 2,585,000 19 7,531,000 2 120,000 19 7,281,000 17 11,708,000 68 29,225,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  -  - 12 1,442,500  -  -  -  - 1 60,000 13 1,502,500

รวม 11 2,585,000 31 8,973,500 2 120,000 19 7,281,000 18 11,768,000 80 30,727,500

2.1แผนงานสร%างความเข%มแข็งของชุมชน 2 70,000 2 40,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 260,000

2.2 แผนงานการเกษตร 1 30,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 110,000

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 475,000  -  -  -  -  -  -  -  - 1 475,000

2.4 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม  -  - 1 172,000  -  -  -  - 1 172,000

รวม 4 575,000 3 60,000 4 242,000 3 70,000 3 70,000 17 1,017,000

3.1 แผนงานงบกลาง 6 13,145,000 6 13,688,000 6 15,918,000 6 17,935,000 6 19,790,000 30 80,476,000

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 2 70,000 3 250,000 8 380,000

3.3แผนงานสร%างความเข%มแข็งของชุมชน 7 180,000 6 230,000 6 245,000 6 245,000 8 2,245,000 33 3,145,000

3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 3 290,000 3 320,000 3 350,000 3 350,000 3 350,000 15 1,660,000

นันทนาการ

3.5 แผนงานสาธารณสุข 24 672,700 25 990,200 24 1,025,000 24 1,025,000 24 1,025,000 121 4,737,900

รวม 41 14,307,700 41 15,248,200 40 17,558,000 41 19,625,000 44 23,660,000 207 90,398,900
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1. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด+านโครงสร+างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด+านเศรษฐกิจและการท4องเที่ยว

3. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด+านคุณภาพชีวิตและสังคม

                       บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

  แผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค
การบริหารส4วนตําบลบางเป?า  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

ป@ 2562 ป@ 2563 ป@ 2565ป@ 2561 รวม 5 ป@ป@ 2564



ยุทธศาสตร
 งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.1 แผนงานการศึกษา 6 3,410,000 9 3,319,000 8 3,228,000 12 3,978,000 9 3,408,000 44 17,343,000

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  -  -  -  -  - 1 550,000 1 550,000

4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 9 490,000 7 450,000 8 665,000 7 585,000 7 585,000 38 2,775,000

นันทนาการ

รวม 15 3,900,000 16 3,769,000 16 3,893,000 19 4,563,000 17 4,543,000 83 20,668,000

5.1 แผนงานสาธารณสุข 1 15,000  -  - 2 1,143,000 2 1,143,000 2 1,143,000 7 3,444,000

5.2 แผนงานการเกษตร 1 40,000 2 80,000 2 80,000 1 40,000 1 40,000 7 280,000

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  - 1 3,000,000 1 3,000,000

5.4 แผนงานสร%างความเข%มแข็งของ 2 30,000 1 15,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 6 135,000

ชุมชน

รวม 4 85,000 3 95,000 5 1,253,000 4 1,213,000 5 4,213,000 21 6,859,000

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 445,000 7 917,000 9 1,046,000 8 946,000 13 5,496,000 42 8,853,000

รวม 5 445,000 7 917,000 9 1,046,000 8 946,000 13 5,496,000 42 8,853,000

รวมทั้งสิ้น 80 21,897,700 101 29,062,700 76 24,112,000 94 33,698,000 100 49,750,000 451 158,523,400
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4.ยุทธศาสตร
การพัฒนาด+านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท+องถิ่น

ป@ 2562 ป@ 2563 ป@ 2565

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

5. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด+านสิ่งแวดล+อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

6. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด+านการเมืองการบริหาร

ป@ 2561

โครงการ

รวมป@ 2564

โครงการ



แบบ ผ.02

    1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก อสร�างถนน คสล. หมู บ�าน เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม.ยาว 129,000  -  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

วังทอง (ต อเนื่อง) หมู ที่ 1 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 37 ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช� คมนาคมสะดวก

หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า ถนนเส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

148 ตร.ม. พร�อมถมหินผุ ร�อยละ 80

ไหล ทาง 2 ข�างๆละ

0.50 ม.

2 วางท อระบายน้ําพร�อมบ อพัก เพื่อให�การระบายน้ําเปAนไป กว�าง 1 ม. ระยะทาง 98,000  -  -  -  - ความพึงพอใจของ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

สายบ�านชายวัด (ต อเนื่อง) อย างรวดเร็วและปCองกัน 39 ม. หนา 0.10 ม. ประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

หมู ที่ 1 การเกิดน้ําท วมขัง ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

ไม น�อยกว า ร�อยละ 80 น้ําท วมขัง

3 ก อสร�างถนน คสล. เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม. ยาว 416,000  -  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

สายโกเยื้อง หมู ที่ 1 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 150 ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

600 ตร.ม. พร�อมถมหินผุ ร�อยละ 80

ไหล ทาง 2 ข�างๆละ 

0.15 ม.
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    1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค-

งบประมาณ

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท(องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

  องค-การบริหารส�วนตําบลบางเป�า  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  การสร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ที่ 1  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู การท องเที่ยวเชิงอนุรักษ�  

          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เสริมผิวจราจรพารา เพื่อให�ประชาชนมีการ กว�าง 5.50 ม. ยาว  - 1,800,000  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

แอสฟDลท�ติกคอนกรีต คมนาคมสะดวกปลอดภัย 630 ม. หนา 0.05 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

สายบ�านชายวัด หมู ที่ 1 เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

ร�อยละ 80

5 ก อสร�างถนน คสล.สายโกเยื้อง เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม. ยาว  - 482,000  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

(ต อเนื่อง) หมู ที่ 1 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 175 ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

700 ตร.ม.พร�อมถมหินผุ ร�อยละ 80

ไหล ทาง 2 ข�างๆละ 

0.50 ม.

6 ก อสร�างระบบระบายน้ํา เพื่อให�การระบายน้ําเปAนไป ระยะทาง 127 ม.  -  -  - 444,000  - ความพึงพอใจของ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

ซอย 3 หมู ที่ 1 อย างรวดเร็วและปCองกัน ประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

การเกิดน้ําท วมขัง ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

ไม น�อยกว า ร�อยละ 80 น้ําท วมขัง

7 บุกเบิกถนนซอยแฉล�มอุทิศ เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 3 ม. ยาว  -  -  - 150,000  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

หมู ที่ 1 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 95 ม.หรือพื้นที่รวม ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

ไม น�อยกว า 416 ตร.ม. เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

ร�อยละ 80
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8 ก อสร�างคูระบายน้ํา คสล. เพื่อให�การระบายน้ําเปAนไป ขนาดกว�าง 0.50 ม. ยาว  -  -  -  - 1,670,000 ความพึงพอใจของ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

ซอยวงศ�ขจรอุทิศ หมู ที่ 1 อย างรวดเร็วและปCองกัน 555 ม. ลึก 0.50 ม. ประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

การเกิดน้ําท วมขัง ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

ไม น�อยกว า ร�อยละ 80 น้ําท วมขัง

9 ก อสร�างถนน คสล. เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 3 ม .ยาว 434,000  -  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

สายควนเหรียง - ท าหมาก   คมนาคมสะดวกปลอดภัย 200 ม.หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หมู ที่ 2 หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

600 ตร.ม. พร�อมถมหินผุ ร�อยละ 80

ไหล ทาง 2 ข�างๆละ 

0.50 ม.

10 ก อสร�างถนน คสล. เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 3 ม .ยาว  - 136,000  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

สายเกาะปอม ซอย 2 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 65 ม.หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

(ต อเนื่อง) หมู ที่ 2 หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

195 ตร.ม. พร�อมถมหินผุ ร�อยละ 80

ไหล ทาง 2 ข�างๆละ 

0.50 ม.

11 ก อสร�างถนน คสล.สาย เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 3 ม. ยาว  - 333,000  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

บ�านนายเอี้ยง หมู ที่ 2 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 155 ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

465 ตร.ม.พร�อมถมหินผุ ร�อยละ 80

ไหล ทาง 2 ข�างๆละ 0.50 ม.
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12 ขยายเขตระบบจําหน าย เพื่อให�ประชาชน มีน้ําใช� อุดหนุนการประปาส วน  - 100,000  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนได�มีน้ําใช� การประปา

น้ําประปาส วนภูมิภาค ในการอุปโภค บริโภค ภูมิภาคสาขากันตัง ของครัวเรือนที่ใช�น้ํา อุปโภค บริโภค ส วนภูมิภาค

สายเกาะปอม หมู ที่ 2 อย างเพียงพอและทั่วถึง ไม น�อยกว าร�อยละ 80 เพียงพอและทั่วถึง สาขากันตัง

13 ก อสร�างถนน คสล. สาย เพื่อให�ประชาชนมีการ ช วงที่ 1 กว�าง 4 ม.ยาว  - 480,000  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

บ�านนายเลียบ (ต อเนื่อง) คมนาคมสะดวกปลอดภัย 170 ม.หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หมู ที่ 2 หรือพื้นที่รวมไม น�อยกว า เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

680 ตร.ม. ร�อยละ 80

ช วงที่ 2 กว�าง 4 ม.ยาว  -  -  - 490,000  -

100 ม.หนา 0.15 ม.

หรือพื้นที่รวมไม น�อยกว า

400 ม.พร�อมวางท อ

ลอดเหลี่ยมสําเร็จรูป

14 ก อสร�างถนน คสล.สาย เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม.ยาว  -  -  - 720,000  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

สะพานยาว - เกาะปอม คมนาคมสะดวกปลอดภัย 300 ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

(ต อเนื่อง) หมู ที่ 2 ไม น�อยกว าร�อยละ 80 ปลอดภัย

15 ก อสร�างถนน คสล.ซอย 1/1 เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม. ยาว  -  -  - 550,000  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

บ�านเกาะปอม หมู ทื่ 2 คมนาคมสะดวกปลอดภัย  200 ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

ไม น�อยกว าร�อยละ 80 ปลอดภัย

16 ก อสร�างถนน คสล. เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม.  -  -  -  - 100,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

ซอยสวัสดิรักษ� หมู ที่ 2 คมนาคมสะดวกปลอดภัย ยาว 100 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

ไม น�อยกว าร�อยละ 80 ปลอดภัย
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17 ก อสร�างถนน คสล. เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม .ยาว  -  -  -  - 720,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

สายควนเหรียง - ท าหมาก   คมนาคมสะดวกปลอดภัย 300 ม.หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หมู ที่ 2 ไม น�อยกว าร�อยละ 80 ปลอดภัย

18 ปรับปรุงยกระดับผิวจราจร เพื่อให�ประชาชนมีการ กว�าง 4 ม.ระยะทาง 359,000  -  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

สายท าสะบ�า หมู ที่ 3 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 1,345 ม. หนาเฉลี่ย ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

ไม น�อยกว า 5,380 ตร.ม. ร�อยละ 80

19 ก อสร�างถนน คสล. เพื่อให�ประชาชนมีการ กว�าง 4 ม. ระยะทาง  - 430,000  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

สายคลองพงษ� ซอย 1 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 161 ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หมู ที่ 3 หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

644 ตร.ม.พร�อมถมหินผุ ร�อยละ 80

ไหล ทาง 2 ข�างๆ ละ 

0.50 ม.

20 ก อสร�างถนน คสล. เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม.ยาว  - 247,000  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

สายในบ�าน ซอย 1 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 90.50 ม.หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

(ต อเนื่อง) หมู ที่ 3 หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

362 ตร.ม. พร�อมถมหินผุ ร�อยละ 80

ไหล ทาง 2 ข�างๆละ 

0.50 ม.
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21 ก อสร�างถนน คสล. ภายใน เพื่อให�นักเรียนและ ขนาดกว�าง 4 ม.ยาว  - 345,000  -  -  - ความพึงพอใจของ นักเรียนและ กองช าง

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด ผู�ปกครองมีการคมนาคม 127 ม.หนา 0.15 ม. ของนักเรียนและ ผู�ปกครองมีการ

บ�านบางเปCา หมู ที่ 3 สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า ผู�ปกครองที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

508 ตร.ม. พร�อมถมหินผุ เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

ไหล ทาง 1 ข�าง 0.50 ม. ร�อยละ 80

22 บุกเบิกถนนสายเลียบเหมือง เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม.ยาว  -  -  - 200,000  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

หมู ที่ 3 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 300 ม.หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

ร�อยละ 80

23 ก อสร�างถนน คสล. เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม. ยาว  -  -  - 980,000  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

สายบ�านนางจิ้ม หมู ที่ 3 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 350 ม.หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

ร�อยละ 80

24 ก อสร�างถนน คสล. เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม.ยาว  -  -  -  - 1,120,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

สายเกาะปอม ซอย 4 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 400 ม.หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หมู ที่ 3 เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

ร�อยละ 80

25 วางท อระบายน้ํา คสล.ชนิด เพื่อให�การระบายน้ําเปAนไป กว�าง 0.60 ม. ระยะทาง 83,000  -  -  -  - ความพึงพอใจของ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

แบบท อกลมพร�อมบ อพักน้ํา อย างรวดเร็วและปCองกัน 39 ม. ประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

สําเร็จรูปสายโรงพระ(ต อเนื่อง) การเกิดน้ําท วมขัง ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

หมู ที่ 4 ไม น�อยกว า ร�อยละ 80 น้ําท วมขัง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 ก อสร�างถนน คสล. เพื่อให�ประชาชนมีการ กว�าง 3 ม.ระยะทาง 88,000  -  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

สายแหลมม วง ซอย 9 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 35 ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

(ต อเนื่อง) หมู ที่ 4 หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

 105ตร.ม.พร�อมถมหินผุ ร�อยละ 80

ไหล ทาง 2 ข�างๆ ละ  

0.50 ม.

27 ก อสร�างคูระบายน้ํา เพื่อให�การระบายน้ําเปAนไป กว�าง 0.50 ม. ระยะทาง  - 406,000  -  -  - ร�อยละความพึงพอใจ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

สายแหลมม วง ซอย 6 อย างรวดเร็วและปCองกัน 100 ม. ลึก 0.65 ม. ของประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

หมู ที่ 4 การเกิดน้ําท วมขัง ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

ร�อยละ 80 น้ําท วมขัง

28 รื้อถอนและก อสร�าง เพื่อให�การระบายน้ําเปAนไป ขนาดกว�าง 0.50 ม. ยาว  -  -  - 557,000  - ความพึงพอใจของ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

คูระบายน้ําสายแหลมม วง - อย างรวดเร็วและปCองกัน 161 ม. ลึก 0.65 ม. ประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

ควนทองสีห� หมู ที่ 4 การเกิดน้ําท วมขัง ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

ไม น�อยกว า ร�อยละ 80 น้ําท วมขัง

29 ก อสร�างถนน คสล.สายโรงพระ เพื่อให�ประชาชนมีการ กว�าง 4 ม.ระยะทาง  -  -  - 133,000  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

หมู ที่ 4 เชื่อมต อหมู ที่ 6 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 49 ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

196 ตร.ม. ร�อยละ 80

39
          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค-

งบประมาณ



    1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน แบบ ผ.02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 ก อสร�างคูระบายน้ํา เพื่อให�การระบายน้ําเปAนไป กว�าง 0.50 ม. ระยะทาง  -  -  - 475,000  - ร�อยละความพึงพอใจ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

สายแหลมม วง ซอย 6 อย างรวดเร็วและปCองกัน 125 ม. ลึก 0.65 ม. ของประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

(ต อเนื่อง) หมู ที่ 4 การเกิดน้ําท วมขัง ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

ร�อยละ 80 น้ําท วมขัง

31 ก อสร�างคูระบายน้ํา เพื่อให�การระบายน้ําเปAนไป ขนาดกว�าง 0.50 ม. ยาว  -  -  - 760,000  - ความพึงพอใจของ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

สายแหลมม วง ซอย 7 อย างรวดเร็วและปCองกัน 200 ม. ลึก 0.65 ม. ประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

หมู ที่ 4 การเกิดน้ําท วมขัง ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

ไม น�อยกว า ร�อยละ 80 น้ําท วมขัง

32 ก อสร�างถนน คสล. เพื่อให�ประชาชนมีการ  - กว�าง 1 ม. ระยะทาง 286,000  -  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

ซอยยายขวด (ต อเนื่อง) คมนาคมสะดวกปลอดภัย 43 ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หมู ที่ 5  - กว�าง 3 ม. ,ระยะทาง เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

109 ม. หนา 0.15 ม. ร�อยละ 80

 -หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า

370 ตร.ม.

33 ปรับปรุงยกระดับผิวจราจร เพื่อให�ประชาชนมีการ กว�าง 4 ม. ระยะทาง 134,000  -  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

สายวัดปLาเตียว - ปLากอ คมนาคมสะดวกปลอดภัย 150 ม. หนา 0.70 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หมู ที่ 5 หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

600 ตร.ม. ร�อยละ 80

40

          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค-

งบประมาณ



    1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน แบบ ผ.02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 ก อสร�างถนน คสล.สาย เพื่อให�ประชาชนมีการ ป8 2562  - 335,000  -  - 2,800,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

วัดปLาเตียว -ปLากอ (ต อเนื่อง) คมนาคมสะดวกปลอดภัย ขนาดกว�าง 5 ม .ยาว ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หมู ที่ 5 100 ม.หนา 0.15 ม. เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า ร�อยละ 80

500 ตร.ม. พร�อมถมหินผุ

ไหล ทาง 2 ข�างๆละ 

0.50 ม.

ป8 2565

ขนาดกว�าง 4 ม .ยาว 

1,000 ม.หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า

4000 ตร.ม. 

35 ขยายเขตระบบจําหน าย เพื่อให�ประชาชน มีน้ําใช� อุดหนุนการประปาส วน  - 450,000  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนได�มีน้ําใช� การประปา

น้ําประปาส วนภูมิภาค ในการอุปโภค บริโภค ภูมิภาคสาขากันตัง ของครัวเรือนที่ใช� อุปโภค บริโภค ส วนภูมิภาค

สายบ�านจ าบล หมู ที่ 5 อย างเพียงพอและทั่วถึง น้ําประปาไม น�อยกว า เพียงพอและทั่วถึง สาขากันตัง

ร�อยละ 80

36 บุกเบิกถนนสายบ�านนายพร เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 3 ม.ยาว  -  -  - 293,000  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

หมู ที่ 5 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 145 ม. หนาเฉลี่ย 1 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

435 ตร.ม. ร�อยละ 80

41
          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค-

งบประมาณ



    1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน แบบ ผ.02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 ก อสร�างระบบระบายน้ํา เพื่อให�การระบายน้ํา ระยะทาง 145 ม.  -  -  - 435,000  - ความพึงพอใจ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

ซอยบ�านบนไสย ซอย 3 เปAนไปอย างรวดเร็ว ของประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

หมู ที่ 5 และปCองกันการเกิด ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

น้ําท วมขัง ไม น�อยกว าร�อยละ 80 น้ําท วมขัง

38 ยกระดับถนนปากทาง เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 2 ม.  -  -  - 100,000  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

ซอยยายขวด  หมู ที่ 5 คมนาคมสะดวกปลอดภัย ยาว 13 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

ร�อยละ 80

39 ก อสร�างถนน คสล.ซอย เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 3.50 ม.ยาว  -  -  -  - 730,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

ต�นพร�าวพร�อมคูระบายน้ํา คมนาคมสะดวกปลอดภัย 145 ม.หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หมู ที่ 5 พร�อมคูระบายน้ํา เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

กว�าง 0.50 ม.ยาว ร�อยละ 80

145 ม. ลึก 0.50 ม.

40 ยกระดับถนนซอย เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม.ยาว   -  -  -  - 168,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

สุขอรุณ 1 หมู ที่  5 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 60 ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

ร�อยละ 80

41 จัดทําประปาผิวดิน เพื่อให�ประชาชน มีน้ําใช� จัดทําประปาผิวดิน  -  -  -  - 400,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนได�มีน้ําใช� กองช าง

บ�านปLาเตียว - ปLากอ หมู ที่ 5 ในการอุปโภค บริโภค จํานวน  1  จุด ประชาชนที่ใช�น้ํา อุปโภค บริโภคอย าง

อย างเพียงพอและทั่วถึง ไม น�อยกว า ร�อยละ 80 เพียงพอและทั่วถึง

42
          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค-

งบประมาณ



    1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน แบบ ผ.02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 ก อสร�างถนน คสล. เพื่อความสะดวกในการ กว�าง 4.50 ม. ระยะทาง 113,000  -  -  -  - ความพึงพอใจของ มีเส�นทางที่มีความ กองช าง

ที่ทําการ อบต.บางเปCา ขนย�ายครุภัณฑ� วัสดุและ 36.50 ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน สะดวกในการขนย�าย

(ทางเข�าห�องเก็บของ ) อุปกรณ� หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า เส�นนี้ไม น�อยกว า ครุภัณฑ� วัสดุและ

หมู ที่ 6 164.25 ตร.ม. พร�อม ร�อยละ 80 อุปกรณ�

ถมหินผุไหล ทาง 2 ข�างๆ

ละ 0.50 ม.

43 ก อสร�างคูระบายน้ํา เพื่อให�การระบายน้ําเปAนไป กว�าง 0.50 ม. ระยะทาง  - 430,000  -  -  - ความพึงพอใจของ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

สายควนทองสีห� - โคกเมรุ อย างรวดเร็วและปCองกัน 145 ม. ลึก 0.65 ม. ประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

หมู ที่ 6 การเกิดน้ําท วมขัง ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

ไม น�อยกว า ร�อยละ 80 น้ําท วมขัง

44 ก อสร�างคูระบายน้ํา เพื่อให�การระบายน้ํา ขนาดกว�าง 0.50 ม. ยาว  - 490,000  -  -  - ความพึงพอใจของ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

สายบ�านตก หมู ที่ 6 เปAนไปอย างรวดเร็ว 145 ม. ลึก 0.65 ม. ประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

และปCองกันการเกิด ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

น้ําท วมขัง ไม น�อยกว า ร�อยละ 80 น้ําท วมขัง

45 ก อสร�างคูระบายน้ําสาย เพื่อให�การระบายน้ํา ช วงที่ 1 ขนาดกว�าง  -  -  - 480,000  - ความพึงพอใจของ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

หน�าวัดสีหราษฎร�ศัรทธา เปAนไปอย างรวดเร็ว 0.50 ม. ยาว 49 ม. ประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

หมู ที่ 6 และปCองกันการเกิด ลึก 0.30 ม. ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

น้ําท วมขัง ช วงที่ 2 ขนาดกว�าง ไม น�อยกว า ร�อยละ 80 น้ําท วมขัง

0.50 ม. ยาว 50 ม.

ลึก 0.65 ม.

43
          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค-

งบประมาณ



    1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน แบบ ผ.02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 ปรับพื้นที่หลังศูนย�พัฒนา เพื่อรองรับการก อสร�าง ขนาดพื้นที่ไม น�อยกว า  -  -  -  - 850,000 ร�อยละของจํานวนเด็ก มีพื้นที่สําหรับ กองช าง

เด็กเล็กบ�านควนทองสีห� สนามเด็กเล น 3,200 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย มีพื้นที่สําหรับทํา การก อสร�างสนาม

พร�อมวางท อระบายน้ําหมู ที่ 6 4.50 ม.พร�อมวางท อ กิจกรรม เด็กเล น

ระบายน้ํา คสล.ขนาด 

0.80x1.00 ม.จํานวน 

25 ท อน พร�อมบ อพัก 

2 จุด

47 ก อสร�างระบบระบายน้ํา เพื่อให�การระบายน้ําเปAนไป ระยะทาง 300 ม.  -  -  -  - 900,000 ความพึงพอใจของ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

สายบ�านออก (ต อเนื่อง) อย างรวดเร็วและปCองกัน ประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

หมู ที่ 6 การเกิดน้ําท วมขัง ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

ไม น�อยกว า ร�อยละ 80 น้ําท วมขัง

48 ก อสร�างระบบระบายน้ํา เพื่อให�การระบายน้ําเปAนไป ระยะทาง 300 ม.  -  -  -  - 900,000 ความพึงพอใจของ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

สายเลียบแม น้ําตรัง อย างรวดเร็วและปCองกัน ประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

หมู ที่ 6 การเกิดน้ําท วมขัง ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

ไม น�อยกว า ร�อยละ 80 น้ําท วมขัง

49 บุกเบิกถนนสายหลังโรงเรียน เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม.ยาว  -  -  -  - 200,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

วัดสีหราษฎร�ศรัทธา หมู ที่ 6 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 60 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

ร�อยละ 80

44
          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค-

งบประมาณ



    1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน แบบ ผ.02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 ก อสร�างถนน คสล.สาย เพื่อให�ประชาชนมีการ ป8 2561 445,000 326,000  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

ประชาอุทิศ (ต อเนื่อง) คมนาคมสะดวกปลอดภัย กว�าง 4 ม.ระยะทาง ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หมู ที่ 7 165 ม. หนา 0.15 ม. เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า ร�อยละ 80

660 ตร.ม.พร�อมถมหินผุ

ไหล ทาง 2 ข�างๆละ  

0.50 ม.

ป8 2562 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

กว�าง 4 ม.ระยะทาง ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

121 ม. หนา 0.15 ม. เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า ร�อยละ 80

484 ตร.ม.พร�อมถมหินผุ

ไหล ทาง 2 ข�างๆละ  

0.50 ม.

51 บุกเบิกถนนสายในบ�าน เพื่อให�ประชาชนมีการ กว�าง 4 ม. ระยะทาง  - 196,000  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

ซอย 2 หมู ที่ 7 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 390 ม. หนาเฉลี่ย ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

0.30 ม.หรือมีพื้นที่ เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

ไม น�อยกว า 1,560 ตร.ม. ร�อยละ 80

45
          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค-

งบประมาณ



    1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน แบบ ผ.02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 ก อสร�างถนน คสล.สาย เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม. ยาว  - 365,000  -  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

ประชาอุทิศ ซอย 1 หมู ที่ 7 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 130 ม.หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

หรือมีพื้นที่ไม น�อยกว า เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

520 ตร.ม.พร�อมถมหินผุ ร�อยละ 80

ไหล ทาง 2 ข�างๆละ  

0.50 ม.

53 ก อสร�างถนน คสล. เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม. ยาว  -  -  - 84,000  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

สายแม อํานวยฟาร�ม ซอย 2 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 30 ม.หนา 0.15 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

(ต อเนื่อง) หมู ที่ 7 เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

ร�อยละ 80

54 ยกระดับถนนสาย เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 5 ม. ยาว  -  -  - 500,000  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

สะพานยาวหมู ที่ 7 คมนาคมสะดวกปลอดภัย 800 ม.หนา 0.30 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

ร�อยละ 80

55 ก อสร�างระบบระบายน้ํา เพื่อให�การระบายน้ําเปAนไป ระยะทาง 150 ม.  -  -  - 300,000  - ความพึงพอใจของ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

สายในบ�าน หมู ที่ 7 อย างรวดเร็วและปCองกัน ประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

การเกิดน้ําท วมขัง ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

ไม น�อยกว า ร�อยละ 80 น้ําท วมขัง

46
          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค-

งบประมาณ



    1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน แบบ ผ.02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 ก อสร�างระบบระบายน้ํา เพื่อให�การระบายน้ําเปAนไป ระยะทาง 150 ม.  -  -  -  - 300,000 ความพึงพอใจของ การระบายน้ําเปAนไป กองช าง

สายบ อน้ํา หมู ที่ 7 อย างรวดเร็วและปCองกัน ประชาชนที่ไม เกิด อย างรวดเร็วและ

การเกิดน้ําท วมขัง ปDญหาน้ําท วมขัง ไม เกิดปDญหา

ไม น�อยกว า ร�อยละ 80 น้ําท วมขัง

57 บุกเบิกถนนสายบนควน เพื่อให�ประชาชนมีการ ขนาดกว�าง 4 ม.  -  -  -  - 240,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ กองช าง

หมู ที่ 7 คมนาคมสะดวกปลอดภัย ยาว 300 ม. ของประชาชนที่ใช�ถนน คมนาคมสะดวก

เส�นนี้ไม น�อยกว า ปลอดภัย

ร�อยละ 80

58 เงินชดเชยค างานก อสร�าง เพื่อจ ายเงินชดเชยค างาน เพื่อจ ายเปAนเงินชดเชย  - 30,000 20,000 20,000 20,000 จ ายเงินให�ผู�รับจ�างที่มี จ ายเงินชดเชยค างาน กองช าง

ตามสัญญาแบบปรับ ก อสร�างตามสัญญา ค างานก อสร�างตามสัญญา หนังสือแจ�งขอมา ก อสร�างตามสัญญา

ราคาได� (ค าK) แบบปรับราคาได� (ค าK) แบบปรับราคาได� (ค า K) ได�ครบทุกราย แบบปรับราคาได� 
สําหรับงานก อสร�าง (ค าK) ได�ตาม
ทุกประเภท หลักเกณฑ�ที่ถูกต�อง

59 ค าจ�างออกแบบ เพื่อจ ายเปAนค าจ�าง เพื่อจ ายเปAนค าจ�าง  - 150,000 100,000 100,000 100,000 จ ายเงินให�ผู�ออกแบบ จ ายค าจ�างออกแบบ กองช าง
จ�างควบคุมงานที่จ าย ออกแบบจ�างควบคุมงาน ออกแบบจ�างควบคุมงาน จ�างควบคุมงาน จ�างควบคุมงานที่จ าย
ให�แก เอกชนหรือนิติบุคคล ที่จ ายให�เอกชนหรือ ที่จ ายให�เอกชนหรือ ได�ครบทุกราย ให�เอกชนหรือ

นิติบุคคล นิติบุคคล นิติบุคคลตาม
สําหรับงานก อสร�าง หลักเกณฑ�ที่ถูกต�อง
ทุกประเภท
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค-

งบประมาณ

          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา



ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู�อย(างมีคุณภาพ แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝ0กอบรมและพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ(ม จัดฝ0กอบรมให�แก(สตรี 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละ 80 ของ สตรีมีงานทํา มีรายได� สํานักงานปลัด

ศักยภาพกลุ(มสตรี สตรีให�มีงานทํา มีรายได� ผู�เข�าอบรมมีรายได� และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มขึ้น

2 ฝ0กอบรมและส(งเสริม เพื่อส(งเสริมและพัฒนา จัดฝ0กอบรมและส(งเสริม 30,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละ 80 ของ ประชาชนมีงานทํา สํานักงานปลัด

อาชีพในท�องถิ่น อาชีพให�แก(ประชาชน อาชีพ ผู�เข�าอบรมมีรายได� มีรายได�และมีคุณภาพ

ในท�องถิ่น เพิ่มขึ้น ชีวิตที่ดี
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    - ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
กรปกครองส(วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ที่ 6  การพัฒนาด�านการอยู(ดีมีสุขของท�องถิ่น
2.  ยุทธศาสตร
  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท(องเที่ยว

          แผนงาน  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค.



แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ชุมชนพอเพียง เกษตร เพื่อส(งเสริมให�ประชาชน จัดฝ0กอบรมให�ความรู� 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละ 80 ของ ประชาชนมีความรู� สํานักงานปลัด

ยั่งยืน มีความรู�ความเข�าใจ แก(ประชาชน ผู�เข�าอบรมมี ความเข�าใจตามแนว

ประกอบอาชีพตามแนว ความรู�เรื่องการ ปรัชญาเศรษฐกิจ

ปรัชญาเศรษฐกิจ ประกอบอาชีพ พอเพียง

พอเพียง ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
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2.  ยุทธศาสตร
  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท(องเที่ยว

        แผนงาน  การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค.

 



แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน
 เพื่อเปBนเอกลักษณ
และ ก(อสร�างงานประติมากรรม 475,000  -  -  -  - มีนักท(องเที่ยว มีแหล(งท(องเที่ยว กองช(าง

ริมเขื่อนกั้นน้ํา เปBนแหล(งท(องเที่ยว 1. งานฐานปฏิมากรรม เข�ามาเพิ่มมากขึ้น แห(งใหม(ทําให�มี

บ�านควนทองสีห
 แห(งใหม(ของตําบล กว�าง 3.20 ม. ร�อยละ 70 นักท(องเที่ยวเข�ามา

หมู(ที่ 6 บางเปEา ยาว  2.80 ม. เพิ่มมากขึ้น

2. งานปFGนปฏิมากรรม

ประกอบด�วย

 - งานปFGนกุ�ง ขนาดยาว

2.40 ม. จํานวน 1 ตัว

 - งานปFGนกุ�ง ขนาดยาว

0.90 ม. จํานวน 2 ตัว

 - งานปFGนหญ�าเทียม

(ตามแบบแปลนและ

ประมาณการ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค.

งบประมาณและที่มา

2.  ยุทธศาสตร
  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท(องเที่ยว

        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา



แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดทําม�านั่ง เพื่อให�บริการแก( จัดทําม�านั่งโครงเหล็ก  -  - 172,000  -  - ร�อยละความ นักท(องเที่ยวมีที่นั่ง กองช(าง

บริเวณริมเขื่อน นักท(องเที่ยวสําหรับ และไม�สังเคราะห
 พึงพอใจของ พักผ(อนอย(างเพียงพอ

บ�านควนทองสีห
 นั่งพักผ(อน จํานวน 12 ชุด นักท(องเที่ยว

หมู(ที่ 6 ไม(น�อยกว(า

ร�อยละ80
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2.  ยุทธศาสตร
  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท(องเที่ยว

        แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค.

งบประมาณ



ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา เรียนรู�อย(างมีคุณภาพ แบบ ผ. 02

3.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รายจ(ายตามข�อผูกพัน เพื่อส(งเสริมให�กองทุนฯ สมทบเงินให�กองทุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร�อยละของจํานวน กองทุนสามารถ สํานักงานปลัด

สมทบเงินกองทุน มีงบประมาณในการ สวัสดิการชุมชนตําบล ประชาชนในตําบล บริหารจัดการได�

สวัสดิการชุมชนตําบล ดําเนินงานบริหารจัดการ บางเป9า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย(างมีประสิทธิภาพ

บางเป9า อย(างมีประสิทธิภาพ ไม(น�อยกว(าร�อยละ

70

2 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ เพื่อส(งเสริมและพัฒนา จ(ายเงินสงเคราะห
 10,175,000 10,534,000 12,585,000 14,390,000 16,050,000 ร�อยละของจํานวน ผู�สูงอายุได�รับการ สํานักงานปลัด

คุณภาพชีวิตของ เบี้ยยังชีพให�แก( ผู�สูงอายุในตําบล พัฒนาด�านคุณภาพ

ผู�สูงอายุให�มีขวัญและ ผู�สูงอายุที่มีคุณสมบัติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตเพิ่มขึ้น

กําลังใจในการดํารงชีวิต ครบ 100% ไม(น�อยกว(าร�อยละ

80

3 เบี้ยความพิการ เพื่อส(งเสริมและพัฒนา จ(ายเงินสงเคราะห
 2,400,000 2,554,000 2,698,000 2,880,000 3,075,000 ร�อยละของจํานวน คนพิการได�รับการ สํานักงานปลัด

คุณภาพชีวิตของ เบี้ยยังชีพให�แก( คนพิการในตําบล พัฒนาด�านคุณภาพ

คนพิการให�มีขวัญและ คนพิการที่มีคุณสมบัติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตเพิ่มขึ้น

กําลังใจในการดํารงชีวิต ครบ 100% ไม(น�อยกว(าร�อยละ

80

4 เงินสงเคราะห
การ เพื่อส(งเสริมและพัฒนา จ(ายเงินสงเคราะห
 240,000 210,000 210,000 240,000 240,000 ผู�ปBวยเอดส
มี ผู�ปBวยเอดส
ได�รับการ สํานักงานปลัด

ยังชีพผู�ปBวยเอดส
 คุณภาพชีวิตของผู�ปBวย เบี้ยยังชีพให�แก( คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาด�านคุณภาพ

เอดส
ให�มีขวัญและ ผู�ปBวยเอดส
 ชีวิตเพิ่มขึ้น

กําลังใจในการดํารงชีวิต
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    - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส(งเสริมการเรียนรู�แบบองค
รวม

งบประมาณ

วัตถุประสงค.

      แผนงาน  งบกลาง



3.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 สํารองจ(าย เพื่อป9องกันและบรรเทา จ(ายเปDนค(าใช�จ(าย 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได�รับ สามารถช(วยบรรเทา สํานักงานปลัด

ความเดือดร�อนของ ในกรณีฉุกเฉินที่มี การช(วยเหลืออย(าง ความเดือดร�อน

ประชาชนเมื่อเกิดจาก สาธารณภัยเกิดขึ้น ทันท(วงทีเมื่อเกิด ของประชาชนที่

สาธารณภัยต(างๆ เช(น อุทกภัย,แผ(นดิน สาธารณภัย ประสบภัยได�

ถล(ม,ภัยแล�งฯลฯ

6 เงินสมทบกองทุน เพื่อส(งเสริมให�ประชาชน จ(ายเปDนเงินสมทบ 180,000 190,000 225,000 225,000 225,000 กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองสาธารณสุขฯ

หลักประกันสุขภาพ ในตําบลบางเป9าได�รับ กองทุนฯไม(ต่ํากว(า สุขภาพฯได�รับเงิน สุขภาพองค
การ

องค
การบริหารส(วน บริการด�านสุขภาพ ร�อยละ 50 ของเงิน สมทบกองทุนฯ บริหารส(วนตําบล

ตําบลบางเป9า อย(างทั่วถึง อุดหนุนจาก สปสช. ร�อยละ 100 บางเป9ามีความ

เข�มแข็ง
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      แผนงาน  งบกลาง

วัตถุประสงค.

งบประมาณ



ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝIกอบรมให�ความรู� เพื่อให�นักเรียนมีความรู� จัดฝIกอบรมให�ความรู� 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละ 80 ของ นักเรียนสามารถ สํานักงานปลัด

เรื่องการป9องกันและ เรื่องการป9องกันและ เรื่องการป9องกันและ ผู�รับการอบรม ป9องกันและระงับ

ระงับอัคคีภัยเบื้องต�น ระงับอัคคีภัยในเบื้องต�น ระงับอัคคีภัยเบื้องต�น สามารถป9องกัน อัคคีภัยในเบื้องต�นได�

แก(นักเรียนในเขต แก(นักเรียน และระงับอัคคีภัย

พื้นที่ อบต.บางเป9า เบื้องต�นได�

2 ติดตั้งกระจกบริเวณ เพื่อให�ประชาชนมีความ ติดตั้งกระจกบริเวณ  -  -  - 50,000  - ประชาชนเกิดความ ประชาชนมีการ สํานักงานปลัด

ทางแยกหรือทางโค�ง ปลอดภัยในการสัญจร จุดการจราจรที่มี ปลอดภัยในการ สัญจรที่สะดวก 

ในเขตอบต.บางเป9า ความเสี่ยง หมู(ที่ 1 - 7 สัญจรมากขึ้น ปลอดภัย

3 ติดตั้งป9ายเครื่องหมาย เพื่อให�ประชาชนมีความ ติดตั้งป9ายเตือนจราจร  -  -  -  - 100,000 ร�อยละประชาชน ประชาชนมีการ สํานักงานปลัด

จราจร ปลอดภัยในการสัญจร ในเขต อบต.บางเป9า เกิดความปลอดภัย สัญจรที่สะดวก

ในการสัญจร ปลอดภัย 

มากขึ้น

4 ติดตั้งป9ายทางหลวง เพื่อเปDนการ จัดทําป9ายเหล็กติด  -  -  -  - 130,000 ประชาชนได�รับ ประชาชนได�รับ สํานักงานปลัด

ท�องถิ่น ประชาสัมพันธ
ให�บุคคล อักษรสติกเกอร
ตาม  ความสะดวก ความสะดวกในการ

ทั่วไปทราบถึงแนวเขต แบบที่ กําหนด ในการเดินทาง เดินทางและทราบ

และสถานที่สําคัญในเขต เพิ่มขึ้น ถึงแนวเขตตําบล

อบต.บางเป9า บางเป9า
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วัตถุประสงค.

งบประมาณ

      แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน



ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพ เพื่อส(งเสริมให�คนพิการ จัดอบรมให�แก(คนพิการ 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 คนพิการมีคุณภาพ ทําให�คนพิการได� สํานักงานปลัด

คนพิการ ได�เข�าถึงและใช�ประโยชน
 ชีวิตที่ดีขึ้น เข�าถึงและใช�

ในสิ่งอํานวยความ ประโยชน
ในสิ่ง

สะดวกให�แก(คนพิการ อํานวยความสะดวก

2 ค(ายเด็ก เยาวชนและ เพื่อสร�างความสัมพันธ
 จัดกิจกรรมค(ายเด็ก 30,000 30,000 35,000 35,000 35,000 เด็กและเยาวชน เยาวชนมีจิตสํานึก สํานักงานปลัด

ครอบครัว อันดีและรู�จักการใช�ชีวิต เยาวชนและครอบครัว มีความสามัคคีรู�จัก และความสัมพันธ


อยู(ร(วมกับผู�อื่น จํานวน 80 คน การใช�ชีวิตอยู( อันดีรู�จักการใช�ชีวิต

ร(วมกับผู�อื่น อยู(ร(วมกับผู�อื่น

3 สร�างสุข สร�างรอยยิ้ม เพื่อส(งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมสร�างสุข 30,000 100,000 120,000 120,000 120,000 ผู�สูงอายุมีสุขภาพ ผู�สูงอายุมีคุณภาพ สํานักงานปลัด

ให�แก(ผู�สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุ สร�างรอยยิ้มให�แก( กายและสุขภาพจิต ชีวิตที่ดีและอยู(ใน

ให�อยู(ในครอบครัว ผู�สูงอายุ ที่ดีขึ้น ครอบครัวอย(างมี

อย(างมีความสุข ความสุข

4 ครอบครัวอบอุ(นสู( เพื่อส(งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมครอบครัว 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัว สํานักงานปลัด

ชุมชนเข�มแข็ง สถาบันครอบครัวให� อบอุ(นให�กับสมาชิกใน เกิดความเข�มแข็ง มีความอบอุ(นนํา

เข�มแข็งสู(ชุมชน ครอบครัว และอยู(ร(วมกันอย(าง ไปสู(ชุมชนมีความ

มีความสุข เข�มแข็ง

5 จัดส(งนักกีฬาเข�าร(วม เพื่อส(งเสริมให�ผู�สูงอายุ ส(งทีมนักกีฬาเข�าร(วม 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู�สูงอายุมีสุขภาพ ผู�สูงอายุมีสุขภาพ สํานักงานปลัด

การแข(งขันกีฬา มีสุขภาพกายและสุขภาพ การแข(งขันกีฬา และสุขภาพจิตที่ดี และสุขภาพจิตที่ดี

ผู�สูงอายุจังหวัดตรัง จิตที่ดี ผู�สูงอายุ

58
      แผนงาน  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค.

งบประมาณ



ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 รณรงค
ป9องกันและ เพื่อส(งเสริมการป9องกัน จัดกิจกรรมส(งเสริมและ 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 ปLญหายาเสพติด ปLญหาการแพร( สํานักงานปลัด

แก�ไขปLญหายาเสพติด และแก�ไขปLญหา สนับสนุนการป9องกัน ในตําบลบางเป9า ระบาดของ

ยาเสพติดภายในตําบล ปราบปรามยาเสพติด ลดลงไม(น�อยกว(า ยาเสพติดภายใน

ร�อยละ 60 ตําบลบางเป9าลดลง

7 ครอบครัวคุณธรรม เพื่อปลูกฝLงคุณธรรม จัดโครงการครอบครัว 10,000  -  -  -  - สถาบันครอบครัว ครอบครัวมีความ สํานักงานปลัด

นําสังคมไทยเข�มแข็ง จริยธรรมให�กับครอบครัว คุณธรรมนําสังคมไทย เกิดความเข�มแข็ง ตระหนักในคุณธรรม

เข�มแข็ง และอยู(ร(วมกันอย(าง จริยธรรม

มีความสุข

8 จัดซื้อที่ดินเพื่อก(อสร�าง เพื่อให�มีสถานที่สําหรับ จัดซื้อที่ดิน จํานวน   -  -  -  - 800,000 มีสถานที่สําหรับการ มีสถานที่สําหรับการ สํานักงานปลัด

ลานกีฬา หมู(ที่ 4 การก(อสร�างลานกีฬา 1 แปลง ก(อสร�างลานกีฬา ก(อสร�างลานกีฬา

9 จัดซื้อที่ดินเพื่อก(อสร�าง เพื่อให�ประชาชนมีที่ดิน จัดซื้อที่ดิน จํานวน  -  -  -  - 1,200,000 มีสถานที่สําหรับ ประชาชนมีที่ดิน สํานักงานปลัด

อาคารอเนกประสงค
 สําหรับก(อสร�างอาคาร 1 แปลง ก(อสร�างอาคาร สําหรับก(อสร�าง

หมู(ที่ 7 อเนกประสงค
 อาคารอเนกประสงค
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      แผนงาน  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน

งบประมาณ

วัตถุประสงค.



ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดส(งนักกีฬาเข�าร(วม เพื่อส(งเสริมให�เยาวชน จัดส(งนักกีฬาเข�าร(วม 100,000 90,000 120,000 120,000 120,000 ร�อยละของผู�เข�าร(วม เยาวชนและประชาชน กองการศึกษาฯ

การแข(งขันฟุตบอล และประชาชน การแข(งขันฟุตบอล ทําการแข(งขันได� ได�ออกกําลังกาย

ลอยกระทงคัพ ได�ออกกําลังกายและ ลอยกระทงคัพ ออกกําลังกาย และมีสุขภาพที่

มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม(น�อยกว(า แข็งแรง

ร�อยละ 90

2 จัดส(งนักกีฬาเข�าร(วม เพื่อส(งเสริมให�เยาวชน จัดส(งนักกีฬาเข�าร(วม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร�อยละของผู�เข�าร(วม เยาวชนและประชาชน กองการศึกษาฯ

การแข(งขันมหกรรม และประชาชน การแข(งขันมหกรรม ทําการแข(งขันได� ได�ออกกําลังกาย

กีฬาท�องถิ่น ได�ออกกําลังกายและ กีฬาท�องถิ่น ออกกําลังกาย และมีสุขภาพที่

"พระยารัษฎาเกมส
" มีสุขภาพที่แข็งแรง "พระยารัษฎาเกมส
" ไม(น�อยกว(า แข็งแรง

ครั้งที่ 16 ครั้งที่ 16 ร�อยละ 90

3 จัดการแข(งขันฟุตบอล เพื่อส(งเสริมให�เยาวชน จัดการแข(งขันฟุตบอล 90,000  -  -  -  - ร�อยละของผู�เข�าร(วม เยาวชนและประชาชน กองการศึกษาฯ

บางเป9าคัพ และประชาชน บางเป9าคัพ ทําการแข(งขันได� ได�ออกกําลังกาย

ได�ออกกําลังกายและ ออกกําลังกาย และมีสุขภาพที่

มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม(น�อยกว(า แข็งแรง

ร�อยละ 90

4 จัดการแข(งขันกีฬา เพื่อส(งเสริมให�เยาวชน จัดการแข(งขันกีฬา   - 130,000 130,000 130,000 130,000 ร�อยละของผู�เข�าร(วม เยาวชนและประชาชน กองการศึกษาฯ

บางเป9าคัพ และประชาชน บางเป9าคัพ ทําการแข(งขันได� ได�ออกกําลังกาย

ได�ออกกําลังกายและ ออกกําลังกาย และมีสุขภาพที่

มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม(น�อยกว(า แข็งแรง
ร�อยละ 90

60
      แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค.

งบประมาณ



ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อบรมให�ความรู�เรื่อง เพื่อให�เด็กและเยาวชน จัดอบรมให�แก(แกนนํา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน กองสาธารณสุขฯ

โรคเอดส
 มีความรู� ความเข�าใจ นักเรียนและเยาวชน ได�รับความรู�เรื่อง มีความรู� ความเข�าใจ
และทักษะในการป9องกัน ระดับประถมศึกษา โรคเอดส
ไม(น�อยกว(า ในการป9องกันตนเอง
ตนเองให�ปลอดภัยจาก ปQที่ 5 ถึงระดับมัธยม ร�อยละ 70 ให�ปลอดภัยจาก
โรคติดต(อทาง ศึกษาปQที่ 3 จํานวน โรคเอดส

เพศสัมพันธ
 95 คน

2 ระบบการแพทย
  - เพื่อให�ผู�รับบริการที่ บริการประชาชน 450,000 740,000 740,000 740,000 740,000 ประชาชนที่เจ็บปBวย ประชาชนสามารถ กองสาธารณสุขฯ
ฉุกเฉิน เจ็บปBวยฉุกเฉินและ ในเขตพื้นที่องค
การ ฉุกเฉินหรือประสบ เรียกใช�บริการจาก

ประสบอุบัติเหตุได�รับ บริหารส(วนตําบล อุบัติเหตุและได�รับ หน(วยกู�ชีพ อบต.
บริการที่มีมาตรฐาน บางเป9า ครอบคลุม บริการร�อยละ100 บางเป9าเมื่อเกิด
อย(างทันท(วงที 7 หมู(บ�าน การเจ็บปBวยฉุกเฉิน
 - เพื่อเปDนการสร�าง หรือประสบ
หลักประกันถึงความ อุบัติเหตุและได�รับ
ปลอดภัยและลดความ บริการที่มีมาตรฐาน
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ตามระบบบริการ
ทั้งทางร(างกายและจิตใจ การแพทย


3 อุดหนุนกิจการที่เปDน เพื่อส(งเสริมการพัฒนา เพื่อจ(ายเปDนเงิน 52,500  -  -  -  - ประชาชนได�รับ ประชาชนได�รับ กองสาธารณสุขฯ
สาธารณประโยชน
 ศักยภาพในการปฏิบัติ อุดหนุนค(าดําเนินงาน การบริการ บริการสาธารณสุข
ค(าดําเนินงานของอสม. งานด�านสาธารณสุข ของ อสม. จํานวน สาธารณสุขอย(าง ครบถ�วนและถั่วถึง
จํานวน 7 หมู(บ�าน 7 หมู(บ�าน หมู(บ�านละ ทั่วถึง ร�อยละ 100

7,500 บาท
4 อบรมหมอหมู(บ�าน เพื่อให�ประชาชนได�มี อบรมให�แก(แกนนํา 5,600 5,600  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม กลุ(มเป9าหมายมี คณะ

ในพระราชประสงค
 ความรู�เกี่ยวกับการ ด�านสุขภาพ,ผู�นํา มีความรู�ผ(านเกณฑ
 ความรู�เกี่ยวกับ กรรมการ
หมู(ที่ 1 บ�านชายวัด รักษาโรคเบื้องต�น ชุมชน,ประชาชน 80% การรักษาโรค หมู(บ�าน หมู(ที่ 1

และการปฐมพยาบาล ทั่วไปในหมู(ที่ 1 เบื้องต�น
อย(างง(าย จํานวน 30 คน
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งบประมาณ
      แผนงาน  สาธารณสุข

วัตถุประสงค.



ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 สืบสานพระราช เพื่อให�ผู�เข�ารับการ อบรมให�แก(หญิงวัย 5,600 5,600  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม ผู�เข�ารับการอบรม คณะ

ปณิธานสมเด็จย(า อบรมสามารถคัดกรอง เจริญพันธุ
 ในหมู(ที่ 1 สามารถตรวจ สามารถตรวจ กรรมการ

ต�านภัยมะเร็งเต�านม มะเร็งเต�านม ด�วยการ จํานวน 30 คน เต�านมด�วยตนเอง เต�านมเพื่อคัดกรอง หมู(บ�าน หมู(ที่ 1
หมู(ที่ 1บ�านชายวัด ตรวจเต�านมด�วยตนเอง ได�อย(างน�อย80% มะเร็งเต�านมได�

ด�วยตนเอง
6 ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อส(งเสริมให�มีการปลูก อบรมให�แก(ผู�นําชุมชน, 8,800 8,800  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม ผู�เข�าร(วมโครงการ คณะ

ตามแนวพระราชดําริ และอนุรักษ
พืชสมุนไพร ประชาชนทั่วไปใน มีความรู�ผ(านเกณฑ
 สามารถปลูกพืช กรรมการ
หมู(ที่ 1 บ�านชายวัด พื้นบ�าน หมู(ที่ 1 จํานวน 80% สมุนไพรพื้นบ�านได� หมู(บ�าน หมู(ที่ 1

30 คน
7 ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อส(งเสริมให�มีการปลูก อบรมให�แก(ผู�นําชุมชน, 8,800 8,800  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม ผู�เข�าร(วมโครงการ คณะ

ตามแนวพระราชดําริ และอนุรักษ
พืชสมุนไพร ประชาชนทั่วไปใน มีความรู�ผ(านเกณฑ
 สามารถปลูกพืช กรรมการ
หมู(ที่ 2 บ�านเกาะปอม พื้นบ�าน หมู(ที่ 2 จํานวน 80% สมุนไพรอย(างน�อย หมู(บ�าน หมู(ที่ 2

30 คน 1 ชนิด

8 ควบคุมโรคขาดสาร เพื่อให�ผู�เข�ารับการ อบรมให�แก(แกนนํา 5,600 5,600  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม ผู�เข�าร(วมการอบรม คณะ
ไอโอดีนของสมเด็จ อบรมมีความรู�เรื่อง ด�านสุขภาพ,ผู�นําชุมชน มีความรู�ผ(านเกณฑ
 มีความรู�เกี่ยวกับ กรรมการ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ โรคขาดสารไอโอดีน ,ประชาชนทั่วไปใน 80% โรคขาดสาร หมู(บ�าน หมู(ที่ 2
สยามบรมราชกุมารี หมู(ที่ ๒จํานวน ๓๐ คน ไอโอดีน
หมู(ที่ 2 บ�านเกาะปอม

9 ส(งเสริมภาวะ เพื่อให�มีความรู�ในเรื่อง อบรมให�แก(ผู�ปกครอง 5,600 5,600  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม กลุ(มเป9าหมาย คณะ
โภชนาการและสุขภาพ การส(งเสริมโภชนาการ ,ครอบครัวที่มีเด็ก มีความรู�ผ(านเกณฑ
 มีความรู�เรื่องการ กรรมการ
เด็กของสมเด็จ สุขภาพและพัฒนาการ แรกเกิด- ๕ ปQ ใน 80% ส(งเสริมโภชนาการ หมู(บ�าน หมู(ที่ 2
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ของเด็ก หมู(ที่ 2 จํานวน สุขภาพและ
สยามบรมราชกุมารี ๓๐ ราย พัฒนาการเด็ก
หมู(ที่ 2 บ�านเกาะปอม
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วัตถุประสงค.
งบประมาณ

      แผนงาน  สาธารณสุข



ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 อบรมหมอหมู(บ�าน เพื่อให�ประชาชนได�มี อบรมให�แก(แกนนําด�าน 6,700 6,700  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม กลุ(มเป9าหมายมี คณะ

ในพระราชประสงค
 ความรู�เกี่ยวกับการ สุขภาพ,ผู�นําชุมชน, มีความรู�ผ(านเกณฑ
 ความรู�เกี่ยวกับ กรรมการ
หมู(ที่ 3 บ�านตลาดใหม( รักษาโรคเบื้องต�น ประชาชนทั่วไปใน 80% การรักษาโรค หมู(บ�าน หมู(ที่ 3

และการปฐมพยาบาล หมู(ที่ 3จํานวน 40 คน เบื้องต�น
อย(างง(าย

11 สืบสานพระราช เพื่อให�ผู�เข�ารับการ อบรมให�แก(หญิงวัย 6,700 6,700  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม ผู�เข�ารับการอบรม คณะ
ปณิธานสมเด็จย(า อบรมสามารถคัดกรอง เจริญพันธุ
 ในหมู(ที่ 3 สามารถตรวจ สามารถตรวจ กรรมการ

ต�านภัยมะเร็งเต�านม มะเร็งเต�านม ด�วยการ จํานวน 40 คน เต�านมด�วยตนเองได� เต�านมเพื่อคัดกรอง หมู(บ�าน หมู(ที่ 3
หมู(ที่ 3บ�านตลาดใหม( ตรวจเต�านมด�วยตนเอง อย(างน�อย 80 % มะเร็งเต�านมได�

ด�วยตนเอง
12 ควบคุมโรคขาดสาร เพื่อให�ผู�เข�ารับการ อบรมให�แก(แกนนํา 6,700 6,700  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม ผู�เข�าร(วมการอบรม คณะ

ไอโอดีนของสมเด็จ อบรมมีความรู�เรื่อง ด�านสุขภาพ,ผู�นําชุมชน มีความรู�ผ(านเกณฑ
 มีความรู�เกี่ยวกับ กรรมการ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ โรคขาดสารไอโอดีน ,ประชาชนทั่วไปใน 80% โรคขาดสาร หมู(บ�าน หมู(ที่ 3
สยามบรมราชกุมารี หมู(ที่ 3 จํานวน4๐ คน ไอโอดีน
หมู(ที่ 3 บ�านตลาดใหม(

13 อบรมหมอหมู(บ�าน เพื่อให�ประชาชนได�มี อบรมให�แก(แกนนํา 5,600 5,600  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม กลุ(มเป9าหมายมี คณะ
ในพระราชประสงค
 ความรู�เกี่ยวกับการ ด�านสุขภาพ,ผู�นําชุมชน มีความรู�ผ(านเกณฑ
 ความรู�เกี่ยวกับ กรรมการ
หมู(ที่ 4 บ�านแหลมม(วง รักษาโรคเบื้องต�น ,ประชาชนทั่วไปใน 80% การรักษาโรค หมู(บ�าน หมู(ที่ 4

และการปฐมพยาบาล หมู(ที่ 4 จํานวน30 คน เบื้องต�น
อย(างง(าย

14 สืบสานพระราช เพื่อให�ผู�เข�ารับการ อบรมให�แก(หญิงวัย 5,600 5,600  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม ผู�เข�ารับการอบรม คณะ
ปณิธานสมเด็จย(า อบรมสามารถคัดกรอง เจริญพันธุ
 ในหมู(ที่ 4 สามารถตรวจ สามารถตรวจ กรรมการ

ต�านภัยมะเร็งเต�านม มะเร็งเต�านม ด�วยการ จํานวน 30 คน เต�านมด�วยตนเอง เต�านมเพื่อคัดกรอง หมู(บ�าน หมู(ที่ 4
หมู(ที่ 4บ�านแหลมม(วง ตรวจเต�านมด�วยตนเอง ได�อย(างน�อย 80 % มะเร็งเต�านมได�

ด�วยตนเอง
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วัตถุประสงค.
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ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อส(งเสริมให�มีการปลูก อบรมให�แก(ผู�นําชุมชน, 8,800 8,800  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม ผู�เข�าร(วมโครงการ คณะ

ตามแนวพระราชดําริ และอนุรักษ
พืชสมุนไพร ประชาชนทั่วไปใน มีความรู�ผ(านเกณฑ
 สามารถปลูกพืช กรรมการ
หมู(ที่ 4 บ�านแหลมม(วง พื้นบ�าน หมู(ที่ 4จํานวน 30 คน 80% สมุนไพรอย(างน�อย หมู(บ�าน หมู(ที่ 4

1 ชนิด
16 ควบคุมโรคขาดสาร เพื่อให�ผู�เข�ารับการ อบรมให�แก(แกนนําด�าน 5,600 5,600  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม ผู�เข�าร(วมการอบรม คณะ

ไอโอดีนของสมเด็จ อบรมมีความรู�เรื่อง สุขภาพ,ผู�นําชุมชน, มีความรู�ผ(านเกณฑ
 มีความรู�เกี่ยวกับ กรรมการ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ โรคขาดสารไอโอดีน ประชาชนทั่วไปใน 80% โรคขาดสาร หมู(บ�าน หมู(ที่ 5
สยามบรมราชกุมารี หมู(ที่ 5 จํานวน3๐ คน ไอโอดีน
หมู(ที่ 5 บ�านปBาเตียว

17 ส(งเสริมภาวะ เพื่อให�มีความรู�ในเรื่อง อบรมให�แก(ผู�ปกครอง 5,600 5,600  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม กลุ(มเป9าหมาย คณะ
โภชนาการและสุขภาพ การส(งเสริมโภชนาการ, ,ครอบครัวที่มีเด็ก มีความรู�ผ(านเกณฑ
 มีความรู�เรื่องการ กรรมการ
เด็กของสมเด็จพระเทพ สุขภาพและพัฒนาการ แรกเกิด - ๕ ปQ ใน 80% ส(งเสริมโภชนาการ หมู(บ�าน หมู(ที่ 5
รัตนราชสุดาฯสยาม ของเด็ก หมู(ที่ 5 จํานวน สุขภาพและ
บรมราชกุมารี ๓๐ ราย พัฒนาการเด็ก

18 หมู(ที่ 5 บ�านปBาเตียว
ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อส(งเสริมให�มีการปลูก อบรมให�แก(ผู�นําชุมชน, 8,800 8,800  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม ผู�เข�าร(วมโครงการ คณะ
ตามแนวพระราชดําริ และอนุรักษ
พืชสมุนไพร ประชาชนทั่วไปใน มีความรู�ผ(านเกณฑ
 สามารถปลูกพืช กรรมการ
หมู(ที่ 5 บ�านปBาเตียว พื้นบ�าน หมู(ที่ 5 จํานวน30 คน 80% สมุนไพรอย(างน�อย หมู(บ�าน หมู(ที่ 5

1 ชนิด
19 อบรมหมอหมู(บ�าน เพื่อให�ประชาชนได�มี อบรมให�แก(แกนนําด�าน 5,600 5,600  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม กลุ(มเป9าหมายมี คณะ

ในพระราชประสงค
 ความรู�เกี่ยวกับการ สุขภาพ,ผู�นําชุมชน, มีความรู�ผ(านเกณฑ
 ความรู�เกี่ยวกับ กรรมการ
หมู(ที่ 6 รักษาโรคเบื้องต�น ประชาชนทั่วไปใน 80% การรักษาโรค หมู(บ�าน หมู(ที่ 6
บ�านควนทองสีห
 และการปฐมพยาบาล หมู(ที่ 6 จํานวน30 คน เบื้องต�น

อย(างง(าย
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วัตถุประสงค.
งบประมาณ



ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 สืบสานพระราช เพื่อให�ผู�เข�ารับการ อบรมให�แก(หญิงวัย 5,600 5,600  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม ผู�เข�ารับการอบรม คณะ

ปณิธานสมเด็จย(าต�าน อบรมสามารถคัดกรอง เจริญพันธุ
 ในหมู(ที่ 6 สามารถตรวจ สามารถตรวจ กรรมการ

ภัยมะเร็งเต�านม มะเร็งเต�านม ด�วยการ จํานวน 30 คน เต�านมด�วยตนเอง เต�านมเพื่อคัดกรอง หมู(บ�าน หมู(ที่ 6
หมู(ที่ 6 ตรวจเต�านมด�วยตนเอง ได�อย(างน�อย 80 % มะเร็งเต�านมได�
บ�านควนทองสีห
 ด�วยตนเอง

21 ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อส(งเสริมให�มีการปลูก อบรมให�แก(ผู�นําชุมชน, 8,800 8,800  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม ผู�เข�าร(วมโครงการ คณะ
ตามแนวพระราชดําริ และอนุรักษ
พืชสมุนไพร ประชาชนทั่วไปใน มีความรู�ผ(านเกณฑ
 สามารถปลูกพืช กรรมการ
หมู(ที่ 6 พื้นบ�าน หมู(ที่ 6จํานวน 30 คน 80% สมุนไพรอย(างน�อย หมู(บ�าน หมู(ที่ 6
บ�านควนทองสีห
 1 ชนิด

22 อบรมหมอหมู(บ�าน เพื่อให�ประชาชนได�มี อบรมให�แก(แกนนําด�าน 6,700 6,700  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม กลุ(มเป9าหมายมี คณะ
ในพระราชประสงค
 ความรู�เกี่ยวกับการ สุขภาพ,ผู�นําชุมชน, มีความรู�ผ(านเกณฑ
 ความรู�เกี่ยวกับ กรรมการ
หมู(ที่ 7 บ�านท(าเรือ รักษาโรคเบื้องต�น ประชาชนทั่วไปใน 80% การรักษาโรค หมู(บ�าน หมู(ที่ 7

และการปฐมพยาบาล หมู(ที่ 7จํานวน 40 คน เบื้องต�น
อย(างง(าย

23 สืบสานพระราช เพื่อให�ผู�เข�ารับการ อบรมให�แก(หญิงวัย 6,700 6,700  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม ผู�เข�ารับการอบรม คณะ
ปณิธานสมเด็จย(าต�าน อบรมสามารถคัดกรอง เจริญพันธุ
 ในหมู(ที่ 7 สามารถตรวจเต�านม สามารถตรวจ กรรมการ

ภัยมะเร็งเต�านม มะเร็งเต�านม ด�วยการ จํานวน 40 คน ด�วยตนเองได� เต�านมเพื่อคัดกรอง หมู(บ�าน หมู(ที่ 7
หมู(ที่ 7 บ�านท(าเรือ ตรวจเต�านมด�วยตนเอง อย(างน�อย 80 % มะเร็งเต�านมได�

ด�วยตนเอง
24 ควบคุมโรคขาดสาร เพื่อให�ผู�เข�ารับการ อบรมให�แก(แกนนําด�าน 6,700 6,700  -  -  - ผู�เข�าร(วมการอบรม ผู�เข�าร(วมการอบรม คณะ

ไอโอดีนของสมเด็จ อบรมมีความรู�เรื่อง สุขภาพ,ผู�นําชุมชน, มีความรู�ผ(านเกณฑ
 มีความรู�เกี่ยวกับ กรรมการ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ โรคขาดสารไอโอดีน ประชาชนทั่วไปใน 80% โรคขาดสาร หมู(บ�าน หมู(ที่ 7
สยามบรมราชกุมารี หมู(ที่ 7จํานวน 4๐ คน ไอโอดีน
หมู(ที่ 7 บ�านท(าเรือ
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ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 สัตว
ปลอดโรค  - เพื่อป9องกันและ เพื่อเปDนค(าใช�จ(าย  - 40,000 65,000 65,000 65,000 ประชากรสุนัข ประชาชนในเขต กองสาธารณสุขฯ

คนปลอดภัยจากโรค ควบคุมการเกิดโรคพิษ ในโครงการฯ เช(น แมวและสัตว
เลี้ยง พื้นที่องค
การบริหาร
พิษสุนัขบ�าตาม สุนัขบ�าในสัตว
เลี้ยงลูก ค(าจัดซื้อวัคซีน, ลูกด�วยนม ร�อยละ ส(วนตําบลบางเป9า
พระราชปณิธาน ดร. ด�วยนม อุปกรณ
ในการฉีด 90 ได�รับบริการ ไม(ปBวยและตายด�วย
สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ  - เพื่อกระตุ�นให� และรายจ(ายอื่นๆ ฉีดวัคซีนป9องกัน โรคพิษสุนัขบ�า
เจ�าฟ9าจุฬาภรณ
 ประชาชนเห็นความ โรคพิษสุนัขบ�า
วลัยลักษณ
อัครราช สําคัญในการนําสุนัข
กุมารี แมวและสัตว
เลี้ยงลูก

ด�วยนมไปรับบริการ
ฉีดวัคซีนป9องกันโรค
พิษสุนัขบ�า

26 สํารวจข�อมูลจํานวน เพื่อให�ทราบข�อมูล เพื่อจ(ายเปDนค(าสํารวจ  -  - 10,000 10,000 10,000 ร�อยละ 80 ของ ได�ทราบข�อมูล กองสาธารณสุขฯ
สัตว
และขึ้นทะเบียน จํานวนสัตว
เลี้ยงลูก ข�อมูลจํานวนสัตว
และ จํานวนสัตว
เลี้ยง จํานวนสัตว
เลี้ยงลูก
สัตว
ปลอดโรค ด�วยนม ขึ้นทะเบียนสัตว
 ลูกด�วยนมได�รับ ด�วยนมในพื้นที่
คนปลอดภัยจากโรค การสํารวจ และนําไปคํานวณ
พิษสุนัขบ�าตาม เปDนค�าใช�จ(ายในการ
พระราชปณิธาน ดร. ฉีดวัคซีนฯ
สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ
เจ�าฟ9าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ
อัครราช
กุมารี
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ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 ควบคุมและป9องกัน  -เพื่อป9องกันและควบคุม จัดอบรมให�ความรู�  - 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนร�อยละ  - ชุมชนเกิดความ กองสาธารณสุขฯ

โรคติดต(อ การระบาดของโรคติดต(อ ให�แก(ประชาชน 50 มีความรู� เข�มแข็งและมี

 - เพื่อสร�างความ ครอบคลุมทั้ง 7 เกี่ยวกับการ ส(วนร(วมในการ

เข�มแข็งและการมี หมู(บ�าน ป9องกันและ ป9องกันและควบคุม

ส(วนร(วมในการป9องกัน ควบคุมโรคติดต(อ โรคติดต(อ

และควบคุมโรคติดต(อ  - ประชาชนได�รับ

ในชุมชน ความรู�เกี่ยวกับ

การป9องกันและ

ควบคุมโรคติดต(อ
28 ส(งเสริมภาวะ เพื่อให�ผู�เข�าร(วมอบรม แกนนําสุขภาพ,  -  - 6,700 6,700 6,700 ร�อยละ 80 ของ เด็กในชุมชนได�รับ คณะ

โภชนาการและสุขภาพ มีความรู�ในเรื่องการ ผู�ปกครอง,ครอบครัว ผู�รับการอบรมมี การเฝ9าระวังภาวะ กรรมการ

เด็กของสมเด็จ ส(งเสริมภาวะโภชนาการ ที่มีเด็กแรกเกิด - 5 ปQ ความรู�เกี่ยวกับ โภชนาการ,สุขภาพ หมู(บ�าน หมู(ที่ 1

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ของเด็ก จํานวน 30 คน ภาวะโภชนาการ และพัฒนาการที่

สยามบรมราชกุมารี และสุขภาพเด็ก ผิดปกติ

หมู(ที่ 1 
29 การควบคุมโรค เพื่อให�ผู�เข�าร(วมอบรม แกนนําด�านสุขภาพ,  -  - 6,600 6,600 6,600 ร�อยละ 80 ของ ประชาชนได�รับ คณะ

มาลาเรียของสมเด็จ มีความรู�ในเรื่องโรค ผู�นําชุมชน,ประชาชน ผู�รับการอบรมมี ความรู�เรื่องโรค กรรมการ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ มาลาเรีย ทั่วไป หมู(ที่ 1 จํานวน ความรู�เกี่ยวกับ มาลาเรียและการ หมู(บ�าน หมู(ที่ 1

สยามบรมราชกุมารี 30 คน โรคมาลาเรียและ ป9องกันโรค

หมู(ที่ 1 การควบคุมโรค
มาลาเรีย

30 ควบคุมโรคขาดสาร เพื่อให�ผู�เข�ารับการ อบรมให�แก(แกนนํา  -  - 6,700 6,700 6,700 ร�อยละ 80 ของ ผู�เข�าร(วมการอบรม คณะ
ไอโอดีนของสมเด็จ อบรมมีความรู�เรื่อง ด�านสุขภาพ,ผู�ปกครอง ผู�รับการอบรมมี มีความรู�เกี่ยวกับ กรรมการ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ โรคขาดสารไอโอดีน ครอบครัวที่มีเด็ก ความรู�เกี่ยวกับ โรคขาดสาร หมู(บ�าน หมู(ที่ 1
สยามบรมราชกุมารี แรกเกิด - 5 ปQ โรคขาดสาร ไอโอดีน
หมู(ที่ 1 จํานวน 30 คน ไอโอดีน 67

วัตถุประสงค.
งบประมาณ

      แผนงาน  สาธารณสุข



ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 การควบคุมโรค เพื่อให�ผู�เข�าร(วมอบรม แกนนําด�านสุขภาพ,  -  - 6,600 6,600 6,600 ร�อยละ 80 ของ ประชาชนได�รับ คณะ

มาลาเรียของสมเด็จ มีความรู�ในเรื่องโรค ผู�นําชุมชน,ประชาชน ผู�รับการอบรมมี ความรู�เรื่องโรค กรรมการ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ มาลาเรีย ทั่วไป หมู(ที่ 2 จํานวน ความรู�เกี่ยวกับ มาลาเรียและการ หมู(บ�าน หมู(ที่ 2

สยามบรมราชกุมารี 30 คน โรคมาลาเรียและ ป9องกันโรค

หมู(ที่ 2 การควบคุมโรค

มาลาเรีย
32 สืบสานพระราช เพื่อให�ผู�เข�ารับการ แกนนําสุขภาพ,หญิงวัย  -  - 6,700 6,700 6,700 ร�อยละ 80 ของ ผู�เข�ารับการอบรม คณะ

ปณิธานสมเด็จย(า อบรมสามารถคัดกรอง เจริญพันธุ
 ในหมู(ที่ 2 ผู�รับการอบรมมี สามารถตรวจ กรรมการ

ต�านภัยมะเร็งเต�านม มะเร็งเต�านม ด�วยการ จํานวน 40 คน ความรู�เกี่ยวกับ เต�านมเพื่อคัดกรอง หมู(บ�าน หมู(ที่ 2

หมู(ที่ 2 ตรวจเต�านมด�วยตนเอง โรคมะเร็งเต�านม มะเร็งเต�านมได�
ด�วยตนเอง

33 อบรมหมอหมู(บ�าน เพื่อให�ประชาชนได�มี อบรมให�แก(แกนนําด�าน  -  - 6,700 6,700 6,700 ร�อยละ 80 ของ กลุ(มเป9าหมายมี คณะ
ในพระราชประสงค
 ความรู�เกี่ยวกับการ สุขภาพ,ผู�นําชุมชน, ผู�รับการอบรมมี ความรู�เกี่ยวกับ กรรมการ
หมู(ที่ 2 รักษาโรคเบื้องต�น ประชาชนทั่วไป ความรู�เกี่ยวกับ การรักษาโรค หมู(บ�าน หมู(ที่ 2

และการปฐมพยาบาล หมู(ที่ 2จํานวน 40 คน การรักษาโรค เบื้องต�นและการ
เบื้องต�นและการ ปฐมพยาบาล
ปฐมพยาบาล อย(างง(าย
อย(างง(าย

34 ส(งเสริมภาวะ เพื่อให�ผู�เข�าร(วมอบรม แกนนําสุขภาพ,  -  - 10,000 10,000 10,000 ร�อยละ 80 ของ เด็กในชุมชนได�รับ คณะ
โภชนาการและสุขภาพ มีความรู�ในเรื่องการ ผู�ปกครอง,ครอบครัว ผู�รับการอบรมมี การเฝ9าระวังภาวะ กรรมการ

เด็กของสมเด็จ ส(งเสริมภาวะโภชนาการ ที่มีเด็กแรกเกิด - 5 ปQ ความรู�เกี่ยวกับ โภชนาการ,สุขภาพ หมู(บ�าน หมู(ที่ 3

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ของเด็ก จํานวน 45 คน ภาวะโภชนาการ และพัฒนาการที่

สยามบรมราชกุมารี และสุขภาพเด็ก ผิดปกติ

หมู(ที่ 3 
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      แผนงาน  สาธารณสุข

วัตถุประสงค.
งบประมาณ



ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 การควบคุมโรค เพื่อให�ผู�เข�าร(วมอบรม แกนนําด�านสุขภาพ,  -  - 10,000 10,000 10,000 ร�อยละ 80 ของ ประชาชนได�รับ คณะ

มาลาเรียของสมเด็จ มีความรู�ในเรื่องโรค ผู�นําชุมชน,ประชาชน ผู�รับการอบรมมี ความรู�เรื่องโรค กรรมการ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ มาลาเรีย ทั่วไป หมู(ที่ 3 จํานวน ความรู�เกี่ยวกับ มาลาเรียและการ หมู(บ�าน หมู(ที่ 3

สยามบรมราชกุมารี 45 คน โรคมาลาเรียและ ป9องกันโรค

หมู(ที่ 3 การควบคุมโรค

มาลาเรีย
36 การควบคุมโรค เพื่อให�ผู�เข�าร(วมอบรม แกนนําด�านสุขภาพ,  -  - 6,600 6,600 6,600 ร�อยละ 80 ของ ประชาชนได�รับ คณะ

มาลาเรียของสมเด็จ มีความรู�ในเรื่องโรค ผู�นําชุมชน,ประชาชน ผู�รับการอบรมมี ความรู�เรื่องโรค กรรมการ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ มาลาเรีย ทั่วไป หมู(ที่ 4 จํานวน ความรู�เกี่ยวกับ มาลาเรียและการ หมู(บ�าน หมู(ที่ 4

สยามบรมราชกุมารี 30 คน โรคมาลาเรียและ ป9องกันโรค

หมู(ที่ 4 การควบคุมโรค

มาลาเรีย
37 ควบคุมโรคขาดสาร เพื่อให�ผู�เข�ารับการ อบรมให�แก(แกนนํา  -  - 6,700 6,700 6,700 ร�อยละ 80 ของ ผู�เข�าร(วมการอบรม คณะ

ไอโอดีนของสมเด็จ อบรมมีความรู�เรื่อง ด�านสุขภาพ,ผู�ปกครอง ผู�รับการอบรมมี มีความรู�เกี่ยวกับ กรรมการ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ โรคขาดสารไอโอดีน ครอบครัวที่มีเด็ก ความรู�เกี่ยวกับ โรคขาดสาร หมู(บ�าน หมู(ที่ 4

สยามบรมราชกุมารี แรกเกิด - 5 ปQ โรคขาดสาร ไอโอดีน

หมู(ที่ 4 จํานวน 30 คน ไอโอดีน
38 ส(งเสริมภาวะ เพื่อให�ผู�เข�าร(วมอบรม แกนนําสุขภาพ,  -  - 6,700 6,700 6,700 ร�อยละ 80 ของ เด็กในชุมชนได�รับ คณะ

โภชนาการและสุขภาพ มีความรู�ในเรื่องการ ผู�ปกครอง,ครอบครัว ผู�รับการอบรมมี การเฝ9าระวังภาวะ กรรมการ

เด็กของสมเด็จ ส(งเสริมภาวะโภชนาการ ที่มีเด็กแรกเกิด - 5 ปQ ความรู�เกี่ยวกับ โภชนาการ,สุขภาพ หมู(บ�าน หมู(ที่ 4

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ของเด็ก จํานวน 30 คน ภาวะโภชนาการ และพัฒนาการที่
สยามบรมราชกุมารี และสุขภาพเด็ก ผิดปกติ
หมู(ที่ 4

69

งบประมาณ
      แผนงาน  สาธารณสุข

วัตถุประสงค.



ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 การควบคุมโรค เพื่อให�ผู�เข�าร(วมอบรม แกนนําด�านสุขภาพ,  -  - 6,600 6,600 6,600 ร�อยละ 80 ของ ประชาชนได�รับ คณะ

มาลาเรียของสมเด็จ มีความรู�ในเรื่องโรค ผู�นําชุมชน,ประชาชน ผู�รับการอบรมมี ความรู�เรื่องโรค กรรมการ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ มาลาเรีย ทั่วไป หมู(ที่ 5 จํานวน ความรู�เกี่ยวกับ มาลาเรียและการ หมู(บ�าน หมู(ที่ 5

สยามบรมราชกุมารี 30 คน โรคมาลาเรียและ ป9องกันโรค

หมู(ที่ 5 การควบคุมโรค

มาลาเรีย
40 สืบสานพระราช เพื่อให�ผู�เข�ารับการ แกนนําสุขภาพ,หญิงวัย  -  - 6,700 6,700 6,700 ร�อยละ 80 ของ ผู�เข�ารับการอบรม คณะ

ปณิธานสมเด็จย(า อบรมสามารถคัดกรอง เจริญพันธุ
 ในหมู(ที่ 5 ผู�รับการอบรมมี สามารถตรวจ กรรมการ

ต�านภัยมะเร็งเต�านม มะเร็งเต�านม ด�วยการ จํานวน 40 คน ความรู�เกี่ยวกับ เต�านมเพื่อคัดกรอง หมู(บ�าน หมู(ที่ 5

หมู(ที่ 5 ตรวจเต�านมด�วยตนเอง โรคมะเร็งเต�านม มะเร็งเต�านมได�

ด�วยตนเอง
41 อบรมหมอหมู(บ�าน เพื่อให�ประชาชนได�มี อบรมให�แก(แกนนําด�าน  -  - 6,700 6,700 6,700 ร�อยละ 80 ของ กลุ(มเป9าหมายมี คณะ

ในพระราชประสงค
 ความรู�เกี่ยวกับการ สุขภาพ,ผู�นําชุมชน, ผู�รับการอบรมมี ความรู�เกี่ยวกับ กรรมการ

หมู(ที่ 5 รักษาโรคเบื้องต�น ประชาชนทั่วไป ความรู�เกี่ยวกับ การรักษาโรค หมู(บ�าน หมู(ที่ 5

และการปฐมพยาบาล หมู(ที่ 5จํานวน 40 คน การรักษาโรค เบื้องต�นและการ

เบื้องต�นและการ ปฐมพยาบาล

ปฐมพยาบาล อย(างง(าย

อย(างง(าย
42 ส(งเสริมภาวะ เพื่อให�ผู�เข�าร(วมอบรม แกนนําสุขภาพ,  -  - 6,700 6,700 6,700 ร�อยละ 80 ของ เด็กในชุมชนได�รับ คณะ

โภชนาการและสุขภาพ มีความรู�ในเรื่องการ ผู�ปกครอง,ครอบครัว ผู�รับการอบรมมี การเฝ9าระวังภาวะ กรรมการ

เด็กของสมเด็จ ส(งเสริมภาวะโภชนาการ ที่มีเด็กแรกเกิด - 5 ปQ ความรู�เกี่ยวกับ โภชนาการ,สุขภาพ หมู(บ�าน หมู(ที่ 6
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ของเด็ก จํานวน 30 คน ภาวะโภชนาการ และพัฒนาการที่
สยามบรมราชกุมารี และสุขภาพเด็ก ผิดปกติ

หมู(ที่ 6

70

งบประมาณ
      แผนงาน  สาธารณสุข

วัตถุประสงค.



ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่ โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 การควบคุมโรค เพื่อให�ผู�เข�าร(วมอบรม แกนนําด�านสุขภาพ,  -  - 6,600 6,600 6,600 ร�อยละ 80 ของ ประชาชนได�รับ คณะ

มาลาเรียของสมเด็จ มีความรู�ในเรื่องโรค ผู�นําชุมชน,ประชาชน ผู�รับการอบรมมี ความรู�เรื่องโรค กรรมการ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ มาลาเรีย ทั่วไป หมู(ที่ 6 จํานวน ความรู�เกี่ยวกับ มาลาเรียและการ หมู(บ�าน หมู(ที่ 6

สยามบรมราชกุมารี 30 คน โรคมาลาเรียและ ป9องกันโรค

หมู(ที่ 6 การควบคุมโรค
มาลาเรีย

44 ควบคุมโรคขาดสาร เพื่อให�ผู�เข�ารับการ อบรมให�แก(แกนนํา  -  - 6,700 6,700 6,700 ร�อยละ 80 ของ ผู�เข�าร(วมการอบรม คณะ
ไอโอดีนของสมเด็จ อบรมมีความรู�เรื่อง ด�านสุขภาพ,ผู�ปกครอง ผู�รับการอบรมมี มีความรู�เกี่ยวกับ กรรมการ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ โรคขาดสารไอโอดีน ครอบครัวที่มีเด็ก ความรู�เกี่ยวกับ โรคขาดสาร หมู(บ�าน หมู(ที่ 6

สยามบรมราชกุมารี แรกเกิด - 5 ปQ โรคขาดสาร ไอโอดีน

หมู(ที่ 6 จํานวน 30 คน ไอโอดีน
45 ส(งเสริมภาวะ เพื่อให�ผู�เข�าร(วมอบรม แกนนําสุขภาพ,  -  - 10,000 10,000 10,000 ร�อยละ 80 ของ เด็กในชุมชนได�รับ คณะ

โภชนาการและสุขภาพ มีความรู�ในเรื่องการ ผู�ปกครอง,ครอบครัว ผู�รับการอบรมมี การเฝ9าระวังภาวะ กรรมการ

เด็กของสมเด็จ ส(งเสริมภาวะโภชนาการ ที่มีเด็กแรกเกิด - 5 ปQ ความรู�เกี่ยวกับ โภชนาการ,สุขภาพ หมู(บ�าน หมู(ที่ 7

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ของเด็ก จํานวน 45 คน ภาวะโภชนาการ และพัฒนาการที่

สยามบรมราชกุมารี และสุขภาพเด็ก ผิดปกติ

หมู(ที่ 7
46 การควบคุมโรค เพื่อให�ผู�เข�าร(วมอบรม แกนนําด�านสุขภาพ,  -  - 10,000 10,000 10,000 ร�อยละ 80 ของ ประชาชนได�รับ คณะ

มาลาเรียของสมเด็จ มีความรู�ในเรื่องโรค ผู�นําชุมชน,ประชาชน ผู�รับการอบรมมี ความรู�เรื่องโรค กรรมการ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ มาลาเรีย ทั่วไป หมู(ที่ 7 จํานวน ความรู�เกี่ยวกับ มาลาเรียและการ หมู(บ�าน หมู(ที่ 7
สยามบรมราชกุมารี 45 คน โรคมาลาเรียและ ป9องกันโรค
หมู(ที่ 7 การควบคุมโรค

มาลาเรีย
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 เสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย(างมีคุณภาพ แบบ ผ. 02

4.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถิ่น

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอุดหนุนโครงการ เพื่อเสริมสร�าง จ(ายเป4นเงินอุดหนุน 1,000,000 1,040,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 เด็กได�รับโภชนาการ เด็กนักเรียนมี กองการศึกษาฯ

อาหารกลางวัน โภชนาการที่ดี สําหรับสนับสนุน ที่ถูกสุขอนามัย โภชนาการที่ดีเหมาะสม

เหมาะสมกับวัย อาหารกลางวันให� เพิ่มขึ้น กับวัย 

โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. จํานวน 3 แห(ง

2 ค(าอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร�าง จ(ายเป4นค(าอาหาร 930,000 836,000 830,000 850,000 850,000 เด็กได�รับโภชนาการ เด็กนักเรียนมี กองการศึกษาฯ

โภชนาการที่ดี เสริม (นม) ให�แก( ที่ถูกสุขอนามัย โภชนาการที่ดีเหมาะสม

เหมาะสมกับวัย โรงเรียนในสังกัด เพิ่มขึ้น กับวัย 

สพฐ. จํานวน 3 แห(ง

3 ค(าอาหารกลางวันสําหรับ เพื่อเสริมสร�าง จ(ายเป4นค(าใช�จ(าย 980,000 815,000 810,000 820,000 820,000 เด็กได�รับโภชนาการ เด็กนักเรียนมี กองการศึกษาฯ

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โภชนาการที่ดี โครงการอาหารกลางวัน ที่ถูกสุขอนามัย โภชนาการที่ดีเหมาะสม

เหมาะสมกับวัย สําหรับศูนย
พัฒนา เพิ่มขึ้น กับวัย 

เด็กเล็กในสังกัด

4 ก(อสร�างสถานที่แปรงฟDน เพื่อให�เด็กนักเรียน ก(อสร�างสถานที่แปรงฟDน 250,000  -  -  -  - เด็กนักเรียนมี เด็กนักเรียนมีสถานที่ กองการศึกษาฯ

และอ(างล�างหน�าให�แก( มีสถานที่แปรงฟDนและ และอ(างล�างหน�าให�แก( สถานที่แปรงฟDน แปรงฟDนและล�างหน�า

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ล�างหน�าที่ถูกสุขลักษณะ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และล�างหน�า ที่ถูกสุขลักษณะ

ทั้ง 3 ศูนย
 ทั้ง 3 ศูนย
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4.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ติดตั้งกันสาดศพด. เพื่อปHองกันแสงแดด ติดตั้งกันสาดศพด. 140,000  -  -  -  - มีกันสาดสําหรับ ปHองกันแสงแดด กองการศึกษาฯ

บ�านปIาเตียวและ ศพด. และน้ําฝน บ�านปIาเตียวและ ศพด. กันแดดกันฝน และน้ําฝน

บ�านควนทองสีห
 บ�านควนทองสีห


6 ติดตั้งเหล็กดัดประตูและ เพื่อความปลอดภัย ติดตั้งเหล็กดัดประตูและ 110,000  -  -  -  - เกิดความปลอดภัย มีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

หน�าต(างศูนย
พัฒนา ในทรัพย
สินของทาง หน�าต(างศูนย
พัฒนา ในทรัพย
สินของ ในทรัพย
สินของทาง

เด็กเล็กมัสยิดบ�านบางเปHา ราชการ เด็กเล็กมัสยิดบ�าน ทางราชการ ราชการ

บางเปHา

7 สนับสนุนค(าใช�จ(ายในการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ จ(ายเป4นค(าจัดการเรียน  - 300,000 200,000 200,000 200,000 เด็กได�รับการ เด็กในศูนย
พัฒนา กองการศึกษาฯ

จัดการศึกษาสําหรับ และมาตรฐานการ การสอน (รายหัว) พัฒนาคุณภาพ เด็กเล็กได�รับการศึกษา

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาระดับปฐมวัย สําหรับศูนย
พัฒนา และมาตรฐาน ที่มีคุณภาพและ

(ค(าจัดการเรียนการสอน) เด็กเล็กในสังกัด) การศึกษา มาตรฐาน

ครบทุกด�าน

8 สนับสนุนค(าใช�จ(ายในการ เพื่อให�เด็กในศูนย
พัฒนา สนับสนุนหนังสือเรียน   - 21,000 21,000 21,000 21,000 เด็กได�รับหนังสือเรียน เด็กในศูนย
พัฒนา กองการศึกษาฯ

จัดการศึกษาสําหรับ เด็กเล็กได�รับการศึกษา แก(เด็ก อายุ 3 - 5 ปL ครบทุกคน เด็กเล็กได�รับการศึกษา

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีคุณภาพและ ที่มีคุณภาพและ

(สนับสนุนหนังสือเรียน) มาตรฐาน มาตรฐาน

9 สนับสนุนค(าใช�จ(ายในการ เพื่อให�เด็กในศูนย
พัฒนา สนับสนุนเครื่องแบบ   - 31,500 31,500 31,500 31,500 เด็กได�รับเครื่องแบบ เด็กในศูนย
พัฒนา กองการศึกษาฯ

จัดการศึกษาสําหรับ เด็กเล็กได�รับการศึกษา นักเรียนแก(เด็ก อายุ นักเรียนครบทุกคน เด็กเล็กได�รับการศึกษา

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีคุณภาพและ 3 - 5 ปL ที่มีคุณภาพและ

(สนับสนุนเครื่องแบบ มาตรฐาน มาตรฐาน

นักเรียน)
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4.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 สนับสนุนค(าใช�จ(ายในการ เพื่อให�เด็กในศูนย
พัฒนา สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา   - 45,500 45,500 45,500 45,500 เด็กได�มีกิจกรรม เด็กในศูนย
พัฒนา กองการศึกษาฯ

จัดการศึกษาสําหรับ เด็กเล็กได�รับการศึกษา ผู�เรียน สําหรับพัฒนาตนเอง เด็กเล็กได�รับการศึกษา

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีคุณภาพและ ครบทั้ง 4 ด�าน ที่มีคุณภาพและ

(สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา มาตรฐาน ร�อยละ 100 มาตรฐาน

ผู�เรียน)

11 สนับสนุนค(าใช�จ(ายในการ เพื่อให�เด็กในศูนย
พัฒนา สนับสนุนอุปกรณ
   - 210,000 210,000 210,000 210,000 เด็กได�มีกิจกรรม เด็กในศูนย
พัฒนา กองการศึกษาฯ

จัดการศึกษาสําหรับ เด็กเล็กได�รับการศึกษา การเรียนแก(เด็กอายุ สําหรับพัฒนาตนเอง เด็กเล็กได�รับการศึกษา

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีคุณภาพและ 3 - 5 ปL ครบทั้ง 4 ด�าน ที่มีคุณภาพและ

(สนับสนุนอุปกรณ
 มาตรฐาน ร�อยละ 100 มาตรฐาน

การเรียน)

12 พัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดโครงการพัฒนา  - 20,000  -  -  - ครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษาฯ

และบุคลากรทางการ เชิงวิชาการและ ศักยภาพครูและ ทางการศึกษา การศึกษาสามารถนํา

ศึกษา เสริมสร�างองค
ความรู� บุคลากรทางการศึกษา ได�รับการพัฒนา ความรู�ที่ได�ไปประยุกต


ให�เป4นผู�มีสมรรถนะสูง ศักยภาพอย(าง ใช�ในการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติหน�าที่ มีประสิทธิภาพ อย(างมีประสิทธิภาพ

ได�อย(างมีประสิทธิภาพ ร�อยละ 100 

13 ก(อสร�างห�องน้ํา ห�องส�วม เพื่อความสะดวกสําหรับ ก(อสร�างห�องน้ํา,ห�องส�วม  -  -  - 250,000  - ร�อยละ 100 ของ ห�องน้ําห�องส�วม กองการศึกษาฯ

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก รองรับเด็กที่มีจํานวน จํานวน 6 ห�อง จํานวนนักเรียนมี ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

มัสยิดบ�านบางเปHา หมู(ที่ 3 เพิ่มขึ้น ขนาดกว�าง 6 ยาว ความสะดวก มีปริมาณเพียงพอกับ

4 เมตร จํานวนเด็ก
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4.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ก(อสร�างรั้วศูนย
พัฒนา เพื่อความปลอดภัย ก(อสร�างรั้วศูนย
พัฒนา  -  -  - 200,000  - ร�อยละ 100 ของ เด็กมีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กบ�านควนทองสีห
 สําหรับเด็กเล็กและ เด็กเล็กบ�านควนทองสีห
 จํานวนนักเรียนและ เพื่ออยู(ในศูนย
พัฒนา

หมู(ที่ 6 บุคลากร ปHองกันการ จํานวน 1 แห(ง ครูมีความปลอดภัย เด็กเล็ก

สูญหายของวัสดุ ในชีวิตและทรัพย
สิน

อุปกรณ
 ภายใน

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

15 ต(อเติมกันสาดด�านข�าง  - เพื่อความปลอดภัย ต(อเติมกันสาดด�านข�าง  -  -  - 200,000  - ร�อยละ 100 ของ เด็กมีพื้นที่เพิ่มขึ้น กองการศึกษาฯ

ตัวอาคารศูนย
พัฒนา ของเด็กในช(วงฤดูฝน ตัวอาคารศูนย
พัฒนา จํานวนนักเรียนมีความ ในการทํากิจกรรม

เด็กเล็กบ�านปIาเตียว  - เด็กมีพื้นที่ในการ เด็กเล็กบ�านปIาเตียว ปลอดภัยและมีพื้นที่

หมู(ที่ 5 ทํากิจกรรมในที่ร(ม จํานวน 1 แห(ง ในการทํากิจกรรม

16 ก(อสร�างเสาธงหน�า เพื่อใช�ในกิจกรรม ก(อสร�างเสาธงหน�า  -  -  - 70,000  - ศพด.มีเสาธงใน นักเรียนมีเสาธงไว�ใช� กองการศึกษาฯ

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ประจําวันการเข�าแถว ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก การทํากิจกรรม ในกิจกรรมการเข�าแถว

บ�านควนทองสีห
 หมู(ที่ 6 ของนักเรียน บ�านควนทองสีห
 เข�าแถว

จํานวน 1 แห(ง

17 ก(อสร�างศาลาบริเวณ เพื่ออํานวยความสะดวก ก(อสร�างศาลา จํานวน  -  -  -  - 150,000 ร�อยละ 80 ของ ผู�ปกครองมีความ กองการศึกษาฯ

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก แก(ผู�ปกครองในการ 3 หลัง จํานวนผู�ปกครอง สะดวกในการรอรับ

บ�านควนทองสีห
, รอรับนักเรียน มีความสะดวก นักเรียน

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

บ�านปIาเตียว,ศูนย
พัฒนา

เด็กเล็กบ�านบางเปHา
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4.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดตั้ง/ปรับปรุง เพื่อพัฒนางานประชา ดําเนินการติดตั้ง/  -  -  -  - 550,000 ร�อยละ 80 ของ อบต.มีระบบเสียง สํานักงานปลัด

ระบบเสียงไร�สายภายใน สัมพันธ
ของ อบต.ให� ปรับปรุงระบบเสียง จํานวนประชาชน ไร�สายที่ได�มาตรฐาน

เขต อบต.บางเปHา เข�าถึงประชาชนได�อย(าง ไร�สายให�มีความทันสมัย ได�รับข(าวสารอย(าง ประชาชนได�รับ

มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ข(าวสารอย(างทั่วถึง
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           แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

งบประมาณ



ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย(างมีคุณภาพ แบบ ผ. 02

4.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถิ่น

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส(งเสริมคุณธรรมและ เพื่อให�นักเรียนได�รับการ จัดอบรมให�ความรู�แก( 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร�อยละ 80 ของ นักเรียนมีการพัฒนา          กองการศึกษาฯ

จริยธรรมแก(เด็กและ พัฒนาในด�านคุณธรรม เด็กและเยาวชน ผู�เข�าอบรมมีความ ด�านคุณธรรมจริยธรรม

เยาวชน จริยธรรม เข�าใจเรื่องคุณธรรม

จริยธรรม

2 อบรมจริยธรรมอิสลาม เพื่อให�นักเรียนมีความรู� จัดอบรมให�ความรู�แก( 15,000 15,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละ 80 ของ นักเรียนสามารถนํา กองการศึกษาฯ

เข�าใจในหลักคําสอนของ เด็กเยาวชน ผู�เข�าอบรมมีความ ความรู�และ

ศาสนาอิสลาม เข�าใจเรื่องจริยธรรม ประสบการณ
ไป

ประยุกต
ใช�ในการ

ดําเนินชีวิตได�

3 ส(งเสริมประเพณีแห(เทียน เพื่อส(งเสริมและสืบสาน ร(วมกิจกรรมแห(เทียน 5,000  -  -  -  - ร�อยละ 100 ของ สามารถสืบสาน กองการศึกษาฯ

พรรษา ประเพณีอันดีงามของ พรรษา ผู�เข�าร(วมกิจกรรม ประเพณีอันดีงามของ

พุทธศาสนา ร(วมสืบสานประเพณี พุทธศาสนาต(อไป

ของพุทธศาสนาต(อไป

4 หล(อเทียนพรรษาเนื่อง เพื่อส(งเสริมและสืบสาน จัดกิจกรรมหล(อเทียน  - 65,000 65,000 65,000 65,000 ร�อยละ 100 ของ สามารถสืบสาน กองการศึกษาฯ

ในวันเข�าพรรษา ประเพณีอันดีงามของ และถวายเทียน ผู�เข�าร(วมกิจกรรม ประเพณีอันดีงามของ

พุทธศาสนา ร(วมสืบสานประเพณี พุทธศาสนาต(อไป

ของพุทธศาสนาต(อไป
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4.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 จัดงานสมโภชศาล เพื่อส(งเสริมและสืบสาน จัดงานสมโภชศาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละ 100 ของ สามารถสืบสาน กองการศึกษาฯ

หลักเมืองควนทองสีห
 ประเพณีอันดีงามของ หลักเมืองควนทองสีห
 ผู�เข�าร(วมกิจกรรม ประเพณีอันดีงามของ

ท�องถิ่น ร(วมสืบสานประเพณี พุทธศาสนาต(อไป

ของท�องถิ่นต(อไป

6 ส(งเสริมประเพณี เพื่อส(งเสริมและสืบสาน จัดงานประเพณี 180,000 180,000 300,000 300,000 300,000 ร�อยละ 80 ของ สามารถสืบสาน กองการศึกษาฯ

ลอยกระทง ประเพณีอันดีงามของ ลอยกระทง ผู�เข�าร(วมกิจกรรม ประเพณีอันดีงาม

ท�องถิ่น ร(วมสืบสานประเพณี ของท�องถิ่นต(อไป

ของท�องถิ่นต(อไป

7 จัดงานวันเด็กแห(งชาติ เพื่อให�เด็กและเยาวชน จัดงานวันเด็กแห(งชาติ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร�อยละ 80 ของ เด็กและเยาวชนรู�จัก กองการศึกษาฯ

รู�จักกล�าแสดงออก จํานวนเด็กมีความ กล�าแสดงออก

กล�าคิด กล�าทํา กล�าแสดงออก กล�าคิด กล�าทํา 

ในทางสร�างสรรค
 กล�าคิด กล�าทํา ในทางสร�างสรรค


เพิ่มขึ้น

8 ส(งเสริมและถ(ายทอด เพื่อส(งเสริมและถ(ายทอด จัดฝRกอบรมส(งเสริมและ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร�อยละ 80 ของ ประชาชนในท�องถิ่น สํานักงานปลัด

ภูมิปDญญาท�องถิ่น ภูมิปDญญาท�องถิ่นให� ถ(ายทอดภูมิปDญญา ผู�เข�าอบรมมีความรู� สามารถนําความรู�

ประชาชนในท�องถิ่น ท�องถิ่น เรื่องภูมิปDญญาท�องถิ่น ไปประกอบเป4นอาชีพ

ได�

9 รดน้ําขอพรผู�สูงอายุ เพื่อส(งเสริมอนุรักษ
และ จัดกิจกรรมรดน้ําขอพร 100,000  -  -  -  - ร�อยละ 100 ของ สามารถสืบสาน กองการศึกษาฯ

และวันครอบครัว สืบสานประเพณี ผู�สูงอายุและครอบครัว ผู�เข�าร(วมกิจกรรม ประเพณีอันดีงาม

วัฒนธรรมที่ดีให�คงอยู( ร(วมสืบสานประเพณี ของท�องถิ่นต(อไป

คู(ท�องถิ่น ของท�องถิ่นต(อไป
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4.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถิ่น แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ส(งเสริมประเพณีแห(เทียน เพื่อส(งเสริมและสืบสาน ร(วมกิจกรรมแห(เทียน 5,000  -  -  -  - ร�อยละ 100 ของ สามารถสืบสาน กองการศึกษาฯ

พรรษา ประเพณีอันดีงามของ พรรษา ผู�เข�าร(วมกิจกรรม ประเพณีอันดีงามของ

พุทธศาสนา ร(วมสืบสานประเพณี พุทธศาสนาต(อไป

ของท�องถิ่นต(อไป

11 ต(อเติมอาคารบริเวณ เพื่อให�มีสถานที่ประกอบ ต(อเติมอาคาร กว�าง   -  - 80,000  -  - ประชาชนร�อยละ 80 สามารถใช�เป4นสถานที่ กองการศึกษาฯ

ศาลหลักเมืองควนทองสีห
 พิธีสมโภชศาลหลักเมือง 3 ม. ยาว 3 ม. ได�ใช�สถานที่ในการ ประกอบพิธีสมโภช

หมู(ที่ 6 ควนทองสีห
 จัดพิธี ศาลหลักเมือง

ควนทองสีห
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให�ยั่งยืนและสร�างสิ่งแวดล�อมที่ดี แบบ ผ. 02

5.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝ,กอบรมคัดแยกขยะ เพื่อให�ประชาชนมีการ ให�ความรู�แก2ประชาชน 15,000  -  -  -  - ประชาชนมีความรู�การ ประชาชนมีจิตสํานึก กองสาธารณสุขฯ

ในครัวเรือน คัดแยกขยะก2อนส2ง ทั่วไปในการปลูกจิต คัดแยกขยะมากขึ้น ในการคัดแยกขยะ

กําจัดเพื่อลดปริมาณขยะ สํานึกมีการคัดแยกขยะ

,จัดตั้งธนาคารขยะ

2 การบริหารจัดการขยะ  - เพื่อให�ต�นทางมีการ ดําเนินงานในเขตพื้นที่  -  - 1,123,000 1,123,000 1,123,000 ขยะในชุมชนลดลง ปริมาณขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขฯ

โดยใช�หลัก 3R ตาม ลดปริมาณและคัดแยก องค
การบริหารส2วน ร�อยละ 100 ที่เกิดขึ้นลดลง

นโยบาย"จังหวัดสะอาด" ขยะมูลฝอย ณ แหล2ง ตําบลบางเป?า อย2างมีประสิทธิภาพ

กําเนิด ครอบคลุมทั้ง 7 และยั่งยืน

 - เพื่อให�กลางทางเพิ่ม หมู2บ�าน

ประสิทธิภาพการเก็บ

ขนขยะมูลฝอย

 - การจัดการขยะ

มูลฝอยปลายทางได�รับ

การกําจัดอย2างถูกต�อง

ตามหลักวิชาการ

3 ตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อให�น้ําประปามีความ เพื่อจ2ายให�หน2วยงาน  -  - 20,000 20,000 20,000 คุณภาพน้ํามีความ น้ําประปามีความ กองช2าง

อุปโภคบริโภค สะอาดและได�มาตรฐาน ที่มีอํานาจหน�าที่ในการ สะอาดและปลอดภัย สะอาดและปลอดภัย

ปลอดภัย ตรวสอบคุณภาพน้ํา ไม2น�อยกว2าร�อยละ 80

อุปโภคบริโภค

80
ยุทธศาสตร
การพัฒนาองค
กรปกครองส2วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด�านการอนุรักษ
พลังงาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย2างยั่งยืน

    แผนงาน  สาธารณสุข

โครงการที่ วัตถุประสงค-

งบประมาณ



5.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดกิจกรรมเฉลิม เพื่อให�ประชาชนมี จัดกิจกรรมเฉลิม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร�อยละของผู�เข�าร2วม ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักงานปลัด

พระเกียรติ จิตสํานึกในการดูแล พระเกียรติเช2น กิจกรรมมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษา

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกต�นไม� จัดบอร
ด ในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม จัดนิทรรศการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม

ปล2อยกุ�ง ปล2อยปลา ไม2น�อยกว2าร�อยละ80

ฯลฯ

2 ปลูกปGาสร�างชีวิต เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดกิจกรรมปลูกต�นไม�  - 40,000 40,000  -  - ร�อยละของจํานวน ตําบลบางเป?ามี สํานักงานปลัด

และลดปHญหาโลกร�อน ในพื้นที่สาธารณะ ต�นไม�ในพื้นที่สาธารณะ ต�นไม�เพิ่มขึ้นและ

เพิ่มขึ้นร�อยละ 20 ลดปHญหาโลกร�อน

5.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สร�างบ2อบําบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อให�มีการบําบัด สร�างบ2อบําบัดสิ่งปฏิกูล  -  -  -  - 3,000,000 ตําบลบางเป?าสามารถ การบําบัดสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขฯ

สิ่งปฏิกูลอย2างถูกหลัก จํานวน 1 แห2ง บําบัดสิ่งปฏิกูลถูกหลัก ถูกหลักสุขาภิบาล

สุขาภิบาล สุขาภิบาลมากขึ้น

81

วัตถุประสงค-ที่ โครงการ

ที่

    แผนงาน  การเกษตร

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค-

งบประมาณ

งบประมาณ



5.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อนุรักษ
พันธุกรรมพืช เพื่อให�ประชาชนมีความรู� จัดอบรมโครงการ 20,000 15,000 30,000 30,000 30,000 ร�อยละของผู�เข�าร2วม ประชาชนมีความรู� สํานักงานปลัด

อันเนื่องมาจากพระราช เรื่องการอนุรักษ
 อนุรักษ
พันธุกรรมพืช โครงการมีความรู� เกี่ยวกับการอนุรักษ


ดําริสมเด็จพระเทพรัตน พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก เรื่องการอนุรักษ
 พันธุกรรมพืช

ราชสุดาฯสยามบรม พระราชดําริฯ พันธุกรรมพืช

ราชกุมารี ไม2น�อยกว2าร�อยละ80

2 รักน้ํา รักปGา รักษา เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา จัดโครงการรักน้ํา 10,000  -  -  -  - ร�อยละของผู�เข�าร2วม ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักงานปลัด

แผ2นดิน และปGา สร�างจิตสํานึก รักปGา รักษาแผ2นดิน โครงการมีจิตสํานึก ในการอนุรักษ


ของประชาชน รักษา การอนุรักษ
ทรัพยากร ทรัพยากรน้ําและปGา

สิ่งแวดล�อมและอนุรักษ
 ธรรมชาติไม2น�อยกว2า

ทรัพยากรธรรมชาติ ร�อยละ 80

82

ที่ โครงการ วัตถุประสงค-

งบประมาณ

    แผนงาน  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน



ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3  การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย(างมีคุณภาพ แบบ ผ. 02

6.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดเวทีประชุมประชาคม เพื่อส(งเสริมการมีส(วนร(วม จัดเวทีประชาคมหมู(บ�าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ แผนพัฒนาท�องถิ่น สํานักงานปลัด

หมู(บ�าน ประชาคมตําบล ของประชาชนในการพัฒนา ประชาคมตําบลและ ของผู�เข�าร(วม สามารถแก�ไขป8ญหา

และแผนชุมชน ท�องถิ่นและจัดทําแผนพัฒนา แผนชุมชน โครงการไม(น�อยกว(า ความต�องการของชุมชน

ท�องถิ่น  ร�อยละ 80 ได�อย(างแท�จริง

2 ส(งเสริมพัฒนาเครือข(าย เพื่อพัฒนาความรู�ความ จัดกิจกรรมฝ=กอบรมสัมมนา 300,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ความพึงพอใจ กลุ(มเป@าหมายได�พัฒนา สํานักงานปลัด

ชุมชนเข�มแข็งอย(างยั่งยืน สามารถผู�นําและภาคีเครือข(าย และทัศนศึกษาดูงาน ของผู�เข�าร(วม ความรู�ความสามารถ

ชุมชนให�มีความเข�าใจหลัก องค
กรที่ประสบความ โครงการไม(น�อยกว(า และเข�าใจหลักปรัชญา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําเร็จด�านการบริหาร ร�อยละ 80 เศรษฐกิจพอเพียง

และน�อมนํามาปฏิบัติจนเปDน และปลูกฝ8งแนวความคิด

วิถีชีวิต หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

3 ป@องกันการทุจริต เพื่อป@องกันการทุจริต จัดอบรมการป@องกันการ 70,000  -   -  -  - กลุ(มเป@าหมาย กลุ(มเป@าหมายมีจิต สํานักงานปลัด

ปลูกจิตสํานึก ค(านิยม ปลูกจิตสํานึก ค(านิยม ทุจริตค(านิยมและ มีคุณธรรม สํานึกคุณธรรม

คุณธรรมจริยธรรมและ และคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม จริยธรรมและมีวินัย

สร�างวินัย แก(ผู�บริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานส(วนตําบลและ

พนักงานจ�าง

83

โครงการ

ยุทธศาสตร
การพัฒนาองค
กรปกครองส(วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท�องถิ่น

    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

ที่ วัตถุประสงค.



6.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 อุดหนุนอําเภอกันตัง เพื่อให�การจัดงาน อุดหนุนงบประมาณ 50,000  -  -  -  - ประชาชนทุก อําเภอกันตังได� อําเภอกันตัง

ตามโครงการจัดงาน พระราชพิธีถวาย อําเภอกันตังในการ หมู(เหล(าได�ร(วมกัน ดําเนินการจัดงาน

พระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ ดําเนินโครงการ รําลึกถึงพระมหา พระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ กรุณาธิคุณของ พระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา พระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช พระปรมินทรมหา พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช เปDนไปด�วยความ ภูมิพลอดุลยเดช ภูมิพลอดุลยเดช

เรียบร�อยและ น�อมส(งพระองค
 เปDนไปด�วยความ

สมพระเกียรติ ท(านสู(สวรรคาลัย เรียบร�อยและ

สมพระเกียรติ

5 วันท�องถิ่นไทย เพื่อน�อมรําลึกถึงพระมหา จัดกิจกรรมบําเพ็ญ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร�อยละของจํานวน ผู�เข�าร(วมกิจกรรม สํานักงานปลัด

กรุณาธิคุณของพระบาท ประโยชน
,จัดบอร
ด ประชาชนได�รําลึก ได�รําลึกถึงพระมหา

สมเด็จพระจุลจอมเกล�า นิทรรศการ ถึงพระบาทสมเด็จ กรุณาธิคุณของพระบาท

เจ�าอยู(หัวที่ทรงมีต(อการ พระจุลจอมเกล�า สมเด็จพระจุลจอมเกล�า

ปกครองท�องถิ่นไทย เจ�าอยู(หัวไม(น�อยกว(า เจ�าอยู(หัวที่ทรงมีต(อการ

ร�อยละ 80 ปกครองท�องถิ่นไทย

6 ศึกษาดูงานและฝ=กอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให�มี ศึกษาดูงานและฝ=กอบรม  - 122,000 140,000 140,000 140,000 ร�อยละของ บุคลากรมีความรู� สํานักงานปลัด

หลักสูตรเสริมสร�าง ความรู� ความสามารถ หลักสูตรเสริมสร�าง จํานวนผู�เข�าร(วม ความเข�าใจเกี่ยวกับ

ศักยภาพของบุคลากร เข�าใจในระเบียบกฎหมาย ศักยภาพให�แก(ผู�บริหาร โครงการมีความรู� นโยบาย ระเบียบ

ในการปฏิบัติงานที่ถูกต�อง พนักงานส(วนตําบล ลูกจ�าง ระเบียบและ กฎหมายและนําไป

ประจํา และพนักงานจ�าง กฎหมายไม(น�อยกว(า ประยุกต
ใช�ได�อย(าง

ของ อบต.บางเป@า ร�อยละ 80 เหมาะสม

84
    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค.

งบประมาณ



6.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ป@องกันการทุจริต เพื่อปลูกจิตสํานึก และสร�าง จัดอบรมให�ความรู�  - 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของจํานวน ผู�เข�าร(วมโครงการ สํานักงานปลัด

ปลูกจิตสํานึก ค(านิยม ค(านิยมต(อต�านการทุจริต ปลูกจิตสํานึกในการ ผู�เข�าร(วมโครงการ เกิดความตระหนัก

คุณธรรมจริยธรรม ป@องกันการทุจริตแก( มีจิตสํานึกในการ ในการป@องกันและ

ผู�นําชุมชน ประชาชน ป@องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต

และเยาวชนในท�องถิ่น ไม(น�อยกว(า ในภาครัฐ

ร�อยละ 80

8 ส(งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร�างความซื่อสัตย
 จัดอบรมให�ความรู�  - 10,000  -  -  - ร�อยละของจํานวน ผู�เข�าร(วมโครงการ สํานักงานปลัด

เพื่อความโปร(งใส - ไม(โกง คุณธรรมจริยธรรม ส(งเสริมคุณธรรม ผู�เข�าร(วมโครงการ เกิดความตระหนัก

ปลูกจิตสํานึก ค(านิยม จริยธรรม เพื่อความ มีความซื่อสัตย
 ในการป@องกันและ

ต(อต�านการทุจริต โปร(งใส-ไม(โกงแก( มีคุณธรรม ปราบปรามการทุจริต

ผู�บริหาร สมาชิกสภา จริยธรรมไม(น�อยกว(า ในภาครัฐและต(อต�าน

พนักงานส(วนตําบล ร�อยละ 80 การทุจริต

ลูกจ�างและพนักงานจ�าง

9 ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี เพื่อให�ได�มีแผนที่แม(บท ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี  - 300,000 300,000 300,000 300,000 อบต.บางเป@า ได�มีแผนที่แม(บทที่ กองคลัง

และทะเบียนทรัพย
สิน ที่ถูกต�องนํามาประกอบ และทะเบียนทรัพย
สิน มีแผนที่แม(บท ถูกต�องนํามาประกอบ

เปDนแผนที่ภาษีและ ที่ถูกต�อง เปDนแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย
สินได� ทะเบียนทรัพย
สินได�

10 ปรับปรุงประตูทางเข�า เพื่ออํานวยความสะดวก เปลี่ยนขนาดประตู  -  - 100,000  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนมีการ สํานักงานปลัด

และกําแพงอาคารป@องกัน แก(ผูที่มาติดต(อราชการ รางเลื่อนเปDน ยาว 5 ม. ของผู�ที่มาติดต(อ คมนาคมสะดวก

และบรรเทาสาธารณภัย และก(ออิฐกําแพงรั้ว ราชการไม(น�อยกว(า ปลอดภัย

หมู(ที่ 6 ยาว 5 ม. ร�อยละ 80
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6.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ศีลธรรม นําสู(ความสําเร็จ เพื่อเสริมสร�างความซื่อสัตย
 จัดอบรมให�ความรู�แก(  -  - 11,000 11,000 11,000 ร�อยละของจํานวน ผู�เข�าร(วมอบรม สํานักงานปลัด

ในการทํางาน สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ผู�บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู�เข�าร(วมอบรม มีจิตสํานึกในด�าน

มีศีลธรรมอันดี ทํางาน พนักงานส(วนตําบล ลูกจ�าง มีจิตสํานึกในด�าน ความซื่อสัตย


อย(างมีจิตใจสํานึก ของ อบต.บางเป@า ความซื่อสัตย
 สุจริต มีคุณธรรม

สุจริตไม(น�อยกว(า จริยธรรม ทํางานอย(าง

ร�อยละ 80 มีจิตใจสํานึก

12 จิตอาสาพระราชทาน เพื่อสร�างจิตสํานึกให�แก( จัดกิจกรรมจิตอาสา  -  - 10,000 10,000 10,000 ร�อยละของผู� ผู�เข�าร(วมกิจกรรม สํานักงานปลัด

904 วปร. ประชาชนให�มีจิตสาธารณะ บําเพ็ญสาธารณประโยชน
 เข�าร(วมกิจกรรม มีจิตสํานึกในด�านจิต

โดยการพัฒนาสภาพแวดล�อม ในพื้นที่อย(างต(อเนื่อง มีจิตสาธารณะ สาธารณะหรือจิตอาสา

และความเปDนอยู(ในชุมชน เพิ่มขึ้นไม(น�อยกว(า อยู(ร(วมกับสังคมอย(าง

ให�มีสภาพที่ดีขึ้น  ร�อยละ 90 เปDนสุข

13 ติดตั้งมู(ลี่อาคารพัฒนา เพื่อความสวยงามและ ติดตั้งมู(ลี่ จํานวน      ชุด  -  -  -  - ร�อยละของความ อาคารเกิดความ สํานักงานปลัด

คุณภาพชีวิตและส(งเสริม เปDนระเบียบเรียบร�อย พึงพอใจของผู�ที่ สวยงามและเปDน

อาชีพผู�สูงอายุ มาใช�อาคารไม( ระเบียบเรียบร�อย

น�อยกว(าร�อยละ 90

14 จัดทําป@ายบอกชื่อซอย, เพื่อเพิ่มความสะดวกให�แก( จัดทําป@ายบอกชื่อซอย,  -  -  -  - 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได�รับความ กองช(าง

ชื่อถนนในเขตองค
การ ประชาชนและมีความเปDน ชื่อถนนในเขตองค
การ ของประชาชน สะดวกและมีความ

บริหารส(วนตําบลบางเป@า ระเบียบเรียบร�อย บริหารส(วนตําบลบางเป@า ไม(น�อยกว(า เปDนระเบียบเรียบร�อย

ร�อยละ 80
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งบประมาณ



6.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร แบบ ผ. 02

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ก(อสร�างกําแพงหน�า เพื่อมีแนวรั้วแสดงขอบเขต ก(อสร�างกําแพงหน�า  -  -  -  - 1,000,000 อบต.บางเป@า ทําให�ที่ทําการ อบต. กองช(าง

ที่ทําการ อบต.บางเป@า  และบ(งบอกชื่อสถานที่ ที่ทําการ อบต.บางเป@า  มีความเปDน บางเป@ามีอาณาเขต

พร�อมป@ายชื่อ ที่ชัดเจน พร�อมป@ายชื่อ สัดส(วน ที่ชัดเจน

จํานวน 1 แห(ง

16 ก(อสร�างโรงจอดรถ เพื่อความสะดวกและ ก(อสร�างโรงจอดรถ  -  -  -  - 250,000 ความพึงพอใจ เกิดความสะดวกและ กองช(าง
จักรยานยนต
ที่ทําการ เปDนสัดส(วน จักรยานยนต
 จํานวน ของประชาชน ความเปDนสัดส(วน
อบต.บางเป@า 1 หลัง ไม(น�อยกว(า

ร�อยละ 80
17 ก(อสร�างอาคารอเนก เพื่อให�มีสถานที่อาคารรองรับ ก(อสร�างอาคารอเนก  -  -  -  - 500,000 ร�อยละของผู�ที่มา มีอาคารเพื่อรองรับ สํานักงานปลัด

ประสงค
บริเวณสนาม การจัดกิจกรรมต(างๆ ประสงค
บริเวณสนาม ร(วมกิจกรรมมี การจัดกิจกรรมต(างๆ
เด็กเล(น หมู(ที่ 6 เด็กเล(น หมู(ที่ 6 จํานวน ความสะดวก

1 หลัง ไม(น�อยกว(า
ร�อยละ 80

18 ต(อเติมอาคารองค
การ เพื่อมีพื้นที่สําหรับรองรับ ต(อเติมอาคารองค
การ  -  -  -  - 2,500,000 ร�อยละของผู�ที่มา มีอาคารเพื่อรองรับ สํานักงานปลัด
บริหารส(วนตําบลบางเป@า ภารกิจที่เพิ่มขึ้นและอํานวย บริหารส(วนตําบลบางเป@า ติดต(อราชการมี ผู�ที่มาติดต(อราชการ
(หลังใหม() ความสะดวกให�แก(ผู�ที่มา (หลังใหม() ความสะดวกไม( ให�มีความสะดวกยิ่งขึ้น

ติดต(อราชการ น�อยกว(าร�อยละ80
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    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค.
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา เรียนรู�อย(างมีคุณภาพ แบบ ผ.02/1

    - ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส(งเสริมการเรียนรู�แบบองค
รวม
3.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก(อสร�างสนามฟุตบอล เพื่อให�มีสนามกีฬาที่ได� ก(อสร�างสนามฟุตบอล 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ความพึงพอใจ มีสนามฟุตบอล กองช(าง

หมู(ที่ 3 มาตรฐาน เยาวชนและ จํานวน 1 สนาม ของประชาชน ประจําตําบลที่ได�
ประชาชนได�ใช�เป<นสถานที่ ที่ใช�สนามกีฬา มาตรฐานสําหรับ
เล(นกีฬาและออกกําลังกาย ไม(น�อยกว(า เล(นกีฬาและ

ร�อยละ 80 ออกกําลังกาย
2 ก(อสร�างสนามฟุตบอล เพื่อให�มีสนามกีฬาที่ได� ก(อสร�างสนามฟุตบอล 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ความพึงพอใจ มีสนามฟุตบอล กองช(าง

หญ�าเทียม หมู(ที่ 6 มาตรฐาน เยาวชนและ จํานวน 1 สนาม ของประชาชน ประจําตําบลที่ได�
ประชาชนได�ใช�เป<นสถานที่ ที่ใช�สนามฟุตบอล มาตรฐานสําหรับ
เล(นกีฬาและออกกําลังกาย ไม(น�อยกว(า เล(นกีฬาและ

ร�อยละ 80 ออกกําลังกาย
3 ก(อสร�างสวนสาธารณะ เพื่อให�ประชาชนและ ก(อสร�างสวนสาธารณะ  -  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนและ กองช(าง

บริเวณถนนสายเก(า นักท(องเที่ยวได�มีสถานที่ จํานวน 1 แห(ง ของประชาชน นักท(องเที่ยวมี
หมู(ที่ 2 พักผ(อนและออกกําลังกาย ที่ใช�สวนสาธารณะ สถานที่พักผ(อนและ

ไม(น�อยกว(า ออกกําลังกาย
ร�อยละ 80

4 ก(อสร�างลานกีฬา เพื่อให�มีลานกีฬาที่ได� ก(อสร�างลานกีฬา  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ มีลานกีฬาที่ได� กองช(าง
หมู(ที่ 2 มาตรฐาน เยาวชนและ จํานวน 1 แห(ง ของประชาชน มาตรฐานสําหรับ

ประชาชนได�ใช�เป<นสถานที่ ที่ใช�ลานกีฬา เล(นกีฬาและ
เล(นกีฬาและออกกําลังกาย ไม(น�อยกว(า ออกกําลังกาย

ร�อยละ 80
5 ก(อสร�างลานกีฬา เพื่อให�มีลานกีฬาที่ได� ก(อสร�างลานกีฬา  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ มีลานกีฬาที่ได� กองช(าง

หมู(ที่ 5 มาตรฐาน เยาวชนและ จํานวน 1 แห(ง ของประชาชน มาตรฐานสําหรับ
ประชาชนได�ใช�เป<นสถานที่ ที่ใช�ลานกีฬา เล(นกีฬาและ
เล(นกีฬาและออกกําลังกาย ไม(น�อยกว(า ออกกําลังกาย

ร�อยละ 80
รวม 5  -  - 11,200,000 11,200,000 18,200,000 18,200,000 18,200,000  -  -  -
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      แผนงาน  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค2
งบประมาณ



1.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน แบบ ผ.02/1

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดตั้งไฟฟFาแสงสว(าง เพื่อช(วยลดอุบัติเหตุบน  -ติดตั้งเสาไฟฟFาสูง 9 ม.  - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ความพึงพอใจของ อุบัติเหตุบน กองช(าง

สาธารณะ หมู(ที่ 1 - 7 ท�องถนนและเกิดความ จํานวน 63 ต�น สาย ประชาชนที่มีความ ท�องถนนลดลง
ปลอดภัยในชีวิตและ ควนทองสีห
 - แหลมม(วง สะดวกไม(น�อยกว(า และมีความ
ทรัพย
สินของประชาชน และสาย แหลมม(วง - ร�อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิต

ท(าปาบ และทรัพย
สิน
 -ติดตั้งเสาไฟฟFาสูง 12 ม.
จํานวน 2 ต�น สาย
วัดสีหราษฎร
ศรัทธา 
 -ติดตั้งเสาไฟฟFาสูง 12 ม.
จํานวน 2 ต�น สาย
ที่ทําการ อบต.บางเปFา
 -ติดตั้งเสาไฟฟFาสูง 25 ม.
จํานวน 1 ต�น สาย
ที่ทําการ อบต.บางเปFา

รวม 1  -  -  - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000  -  -  -

3.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดตั้งระบบกล�อง เพื่อความปลอดภัยใน ติดตั้งระบบกล�องวงจรปIด  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ ทําให�ประชาชนมี สํานักงานปลัด

วงจรปIด (CCTV) พร�อม ชีวิตและทรัพย
สินของ (CCTV) พร�อมศูนย
ควบคุม ของประชาชน ความปลอดภัยใน
ศูนย
ควบคุมในเขต ประชาชน ในเขต อบต.บางเปFา ที่เกิดความ ชีวิตและทรัพย
สิน
อบต.บางเปFา ปลอดภัย

ไม(น�อยกว(า
ร�อยละ 80

รวม 1  -  -  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -  -  -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค2
งบประมาณ
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แบบ ผ. ๐3

เป�าหมาย หน
วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ กล(องถ*ายรูป  - 40,000  -  - สํานักงานปลัด

เผยแพร* ศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ กล(อง

๒ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดซื้ออุปกรณ�อ*านบัตร  - ๑,๔๐๐   -  - สํานักงานปลัด

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน แบบอเนกประสงค�

(Smart Card Reader)

จํานวน 2 เครื่อง

๓ ปJองกันและ ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�เครื่องดับเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดซื้อหัวฉีดน้ํายาโฟมแบบ  - 12,000  -  -  - สํานักงานปลัด

บรรเทาสาธารณภัย ศักยภาพในการปฏิบัติงาน สวมเร็ว จํานวน 1 อัน

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ(าน เพื่ออํานวยความสะดวก จัดซื้อถังต(มน้ําร(อนไฟฟJา  - 3,000  -  -  - สํานักงานปลัด

งานครัว ให(แก*ประชาชน ขนาดไม*น(อยกว*า 5 ลิตร

จํานวน 1 ใบ

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ(าน เพื่ออํานวยความสะดวก จัดซื้อคูลเลอร�น้ําเย็น ขนาด  - 4,000  -  -  - สํานักงานปลัด

งานครัว ให(แก*ประชาชน ไม*น(อยกว*า 25 ลิตร

จํานวน 1 ใบ

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดซื้อรถดับเพลิง  -  - ๓,๘๐๐,๐๐๐  -  - สํานักงานปลัด

และขนส*ง ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ขนาด 8,000 ลิตร

จํานวน 1 คัน
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บัญชีครุภัณฑ�

แผนพัฒนาท-องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

องค�การบริหารส
วนตําบลบางเป�า

งบประมาณ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค�



เป�าหมาย หน
วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

7 ปJองกันและ ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟJาและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดซื้ออุปกรณ�บันทึกภาพ  - ๓๑,๐๐๐  -  -  - สํานักงานปลัด

บรรเทาสาธารณภัย วิทยุ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ผ*านเครือข*าย (Network

Video Recorder) แบบ 16 

ช*องพร(อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดซื้ออุปกรณ�อ*านบัตร  - ๗๐๐   -  - กองคลัง

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน แบบอเนกประสงค�

(Smart Card Reader)

จํานวน 1 เครื่อง

๙ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ รถจักรยานยนต� ขนาด  - 56,000  -  -  - กองคลัง

และขนส*ง ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ไม*น(อยกว*า 120 cc

จํานวน ๑ คัน

10 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๓,๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

และขนส*ง ศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 คัน

๑๑ สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดซื้ออุปกรณ�อ*านบัตร  - ๗๐๐   -  -  - กองสาธารณสุขฯ

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน แบบอเนกประสงค�

(Smart Card Reader)

จํานวน 1 เครื่อง
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เป�าหมาย หน
วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�เกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข*ง ๒๐,๐๐๐  - ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ กองช*าง

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน (มอเตอร�ไฟฟJา)

ปc ๖๑ จํานวน ๑ เครื่อง

ปc ๖๓ จํานวน ๑ เครื่อง

ปc ๖4 จํานวน ๑ เครื่อง

ปc ๖5 จํานวน ๑ เครื่อง

13 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�เกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ เครื่องสูบน้ําไฟฟJาชนิด ๕๐,๐๐๐  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองช*าง

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน มอเตอร�จุ*มใต(น้ําพร(อมอุปกรณ�

ปc ๖๑ จํานวน ๑ เครื่อง

ปc ๖๓ จํานวน ๑ เครื่อง

ปc ๖4 จํานวน ๑ เครื่อง

ปc ๖5 จํานวน ๑ เครื่อง

๑๔ อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดซื้ออุปกรณ�อ*านบัตร  - ๗๐๐   -  -  - กองช*าง

การโยธา ศักยภาพในการปฏิบัติงาน แบบอเนกประสงค�

(Smart Card Reader)

จํานวน 1 เครื่อง

๑๕ อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ก*อสร(าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดซื้อเครื่องตัดถนน  -  - 60,000  -  - กองช*าง

การโยธา ศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง
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งบประมาณ



เป�าหมาย หน
วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

16 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา เพื่อให(เด็กมีเครื่องเล*นสนาม จัดซื้อเครื่องเล*นสนาม ๔๐๐,๐๐๐  -   -  -  - ศพด.บ(านปeาเตียว,

อย*างเพียงพอ ปc 61 ศพด.บ(านปeาเตียว ศพด.

จํานวน 1 เครื่อง บ(านควนทองสีห�

ปc 61ศพด.บ(านควนทองสีห�

จํานวน 1 เครื่อง

17 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดซื้ออุปกรณ�อ*านบัตร  - ๗๐๐   -  -  - กองการศึกษาฯ

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน แบบอเนกประสงค�

(Smart Card Reader)

จํานวน 1 เครื่อง

18 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง  -  - 30,000  -  - กองการศึกษา

ศักยภาพในการเรียนการสอน ขนาดไม*น(อยกว*า 18 นิ้ว (ศพด.มัสยิด

พร(อมติดตั้ง จํานวน 12 ตัว บ(านบางเปJา)

19 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดซื้อโตgะหน(าขาวพร(อม  -  - 31,500  -  - กองการศึกษา

ศักยภาพในการเรียนการสอน ม(านั่งยาว จํานวน 7 ชุด (ศพด.มัสยิด

 - โตgะหน(าขาวขนาด บ(านบางเปJา)

ไม*น(อยกว*า 60x180x55ซม.

พร(อมม(านั่งยาว 2 ตัว ขนาด

ไม*น(อยกว*า 30x180x35ซม.
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค�



เป�าหมาย หน
วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

20 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดซื้อโตgะหน(าขาวพร(อม  -  - 18,000  -  - กองการศึกษา

ศักยภาพในการเรียนการสอน ม(านั่งยาว จํานวน 4 ชุด (ศพด.บ(านปeาเตียว)

 - โตgะหน(าขาวขนาด

ไม*น(อยกว*า 60x180x55ซม.

พร(อมม(านั่งยาว 2 ตัว ขนาด

ไม*น(อยกว*า 30x180x35ซม.

๒๑ การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน  -  - 5,000  -  - กองการศึกษา

ศักยภาพในการเรียนการสอน จํานวน 2 ชุด ขนาด (ศพด.บ(านปeาเตียว)

ไม*น(อยกว*า 83x36x73ซม.

22 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ เพื่อความปลอดภัยของ ติดตั้งกล(องวงจรปiด  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - ศพด.บ(านปeาเตียว,

เผยแพร* เด็กนักเรียนและศูนย�พัฒนา พร(อมอุปกรณ�ครบชุด ศพด.บ(านควนทองสีห�

ศพด.มัสยิด

บ(านบางเปJา)

23 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อความปลอดภัยของ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  -  -  - ๔๖๓,๐๐๐  - ศพด.บ(านปeาเตียว,

เด็กนักเรียนและศูนย�พัฒนา ขนาดไม*น(อยกว*า 36,000 ศพด.บ(านควนทองสีห�

บีทียู จํานวน 6 เครื่อง ศพด.มัสยิด

ขนาดไม*น(อยกว*า 24,000 บ(านบางเปJา

บีทียู จํานวน 3 เครื่อง

๓,๙๗๐,๐๐๐ ๑๕๐,๒๐๐ ๓,๙๙๗,๐๐๐ 815,500 52,500
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รวม



 

 

ส�วนท่ี4 
การติดตามและประเมินผล 

  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค'กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่3 ) พ.ศ.2561 
 เป�นแบบท่ีกําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการให�คะแนนตาม
เกณฑ"ท่ีกําหนดไว� ซ่ึงเป�นส(วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให�ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต(วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ(าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร'เพ่ือความสอดคล�องกับแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
  ประกอบด�วย 
 1.1 ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค"กรปกครองส(วนท�องถ่ิน 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห"สภาวการณ"และศักยภาพ 20 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร" 60 คะแนน ประกอบด�วย 
  (1)  ยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส(วนท�องถ่ิน 10 คะแนน 
  (2)  ยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส(วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
  (3)  ยุทธศาสตร"จังหวัด 10 คะแนน 
  (4)  วิสัยทัศน" 5 คะแนน 
  (5)  กลยุทธ" 5 คะแนน 
  (6)  เปAาประสงค"ของแต(ละประเด็นกลยุทธ" 5 คะแนน 
  (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร" 5 คะแนน 

(8)  แผนงาน 5 คะแนน 
(9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร"ในภาพรวม 5 คะแนน 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ"ท่ีควรได�เพ่ือให�สอดคล�องและขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ิน      
ขององค"กรปกครองส(วนท�องถ่ิน ไม(ควรน�อยกว(าร�อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล�องกับแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
ประกอบด�วย 

 2.1 การสรุปสถานการณ"การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ10 คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ10 คะแนน 
 2.4 แผนงานและยุทธศาสตร"การพัฒนา10 คะแนน 
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 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด�วย 

  (1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  (2) กําหนดวัตถุประสงค"สอดคล�องกับโครงการ 5 คะแนน 
  (3) เปAาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู(การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง 

  5 คะแนน 
  (4) โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร"ชาติ 20 ปF 5 คะแนน 
  (5) เปAาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

   แห(งชาติฉบับท่ี 125 คะแนน 
  (6) โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
  (7) โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร"จังหวัด 5 คะแนน 
  (8) โครงการแก�ไขปPญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง  

   ยั่งยืน ภายใต�หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
  (9) งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปAาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
  (10)มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (11)มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค"และผลท่ีคาดว(าจะได�รับ 

  5 คะแนน 
  (12) ผลท่ีคาดว(าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค" 5 คะแนน 

  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ"ท่ีควรได�เพ่ือให�สอดคล�องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท�องถ่ินขององค"กรปกครองส(วนท�องถ่ิน ไม(ควรน�อยกว(าร�อยละ 80 (80 คะแนน) 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร'เพ่ือความสอดคล�องกับแผนพัฒนาท�องถ่ินของ
องค'กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค"กรปกครองส(วนท�องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห"สภาวการณ"และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร" ประกอบด�วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส(วนท�องถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส(วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร"จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน" (5) 
    3.5 กลยุทธ"  (5) 
    3.6 เปAาประสงค"ของแต(ละประเด็นกลยุทธ" (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร" (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร"ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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4. แนวทางเบ้ืองต�นในการให�คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร'เพ่ือความ
สอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค'กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ' 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได� 
1 .ข� อ มูลสภาพ
ท่ัวไปและข�อมูล
พ้ื น ฐ า น ข อ ง
องค'กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
(1) ข�อมูลเก่ียวกับด�านกายภาพ เช(น ท่ีต้ังของหมู(บ�าน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล(งน้ํา ลักษณะของไม�/ปVาไม� ฯลฯ ด�านการเมือง/การปกครอง เช(น เขต
การปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข�อมูลเก่ียวกับด�านการเมือง/การปกครอง เช(น เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เช(น  ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และช(วง
อายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข�อมูลเ ก่ียวกับสภาพทางสังคม เช(น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห" ฯลฯ  

(2)  

(4) ข�อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช(น การคมนาคมขนส(ง การ
ไฟฟAา การประปา  โทรศัพท" ฯลฯ 

(2)  

(5) ข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช(น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว" การบริการ การท(องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย"/กลุ(มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล(ง
น้ํา) 

(2) 
 

 

(6) ข�อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช(น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจําปF ภูมิปPญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค�าพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช(น น้ํา ปVาไม� ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินหรือการ
ใช�ข�อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท�องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท�องถ่ิน โดยใช�กระบวนการร(วมคิด  ร(วมทํา ร(วม
ตัดสินใจ ร(วมตรวจสอบ ร(วมรับประโยชน" ร(วมแก�ปPญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู� เพ่ือแก�ปPญหาสําหรับการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจ
หน�าท่ีขององค"กรปกครองส(วนท�องถ่ิน 

(3)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ' 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได� 
2. การวิเคราะห'
สภาวการณ'และ
ศักยภาพ  

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห"ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล�องยุทธศาสตร"
จังหวัด ยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กรปกครองส(วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส(วนท�องถิ่น นโยบายของผู�บริหารท�องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร"ชาติ 20 ปF แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห(งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห"การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช�ผล
ของการบังคับใช� สภาพการณ"ท่ีเกิดขึ้นต(อการพัฒนาท�องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห"ทางสังคม เช(น ด�านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปPญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปPญญาท�องถิ่น เป�นต�น 

(3)  

(4) การวิเคราะห"ทางเศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�ครัวเรือน การส(งเสริม
อาชีพ กลุ(มอาชีพ กลุ(มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ(มต(างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป�นอยู(ท่ัวไป เป�นต�น 

(3)  

(5) การวิเคราะห"สิ่งแวดล�อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต(างๆ ทางภูมิศาสตร" 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ"ที่มีผลต(อสิ่งแวดล�อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห"ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปPจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท�องถิ่น ด�วยเทคนิค SWOT Analysis 
ท่ีอาจส(งผลต(อการดําเนินงานได�แก( S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ(อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร'  
3.1 ยุทธศาสตร"
ขององค"กร
ปกครองส(วน
ท�องถ่ิน 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
สอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน ประเด็น
ปPญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร"ของ
องค"กรปกครองส(วนท�องถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร"
ชาติ 20 ปF แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร"
ขององค"กร
ปกครองส(วน
ท�องถ่ินในเขต
จังหวัด 

สอดคล�องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน 
และยุทธศาสตร"จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร"ชาติ 
20 ปF แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ และ Thailand 4.0 
 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร"
จังหวัด 

สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ(นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร" คสช. และนโยบายรัฐบาล       
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร"ชาติ 20 ปF และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ' 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได� 
3 .  ยุทธศาสตร' 
(ต�อ) 
3.4 วิสัยทัศน" 

วิสัยทัศน" ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค"กรปกครองส(วนท�องถ่ิน
ต�องการจะเป�นหรือบรรลุถึงอนาคตอย(างชัดเจน สอดคล�องกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเป�นลักษณะเฉพาะขององค"กรปกครองส(วนท�องถ่ิน และ
สัมพันธ"กับโครงการพัฒนาท�องถ่ิน 

(5) 
 

 

3.5 กลยุทธ" 
 

แสดงให�เห็นช(องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต�องทําตามอํานาจหน�าท่ีของ
องค"กรปกครองส(วนท�องถ่ินท่ีจะนําไปสู(การบรรลุวิสัยทัศน" หรือแสดงให�
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการให�บรรลุวิสัยทัศน"นั้น 

(5) 
 

 

3.6 เปAาประสงค" 
ของแต(ละประเด็น
กลยุทธ" 

เปAาประสงค"ของแต(ละประเด็นกลยุทธ"มีความสอดคล�องและสนับสนุนต(อ
กลยุทธ"ท่ีจะเกิดข้ึน มุ(งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร" 
(Positioning) 

ความมุ(งม่ันอันแน(วแน(ในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน"
ขององค"กรปกครองส(วนท�องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะ
นําไปสู(ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร" 

(5) 
 

 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ(งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ(งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปAาประสงค" ตัวชี้วัด ค(าเปAาหมาย 
กลยุทธ" จุดยืนทางยุทธศาสตร"และยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส(วน
ท�องถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู(การจัดทําโครงการพัฒนาท�องถ่ินใน
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปF โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล(าว 

(5) 
 

 

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร"ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค"รวมท่ีนําไปสู(การพัฒนาท�องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร"ชาติ 20 ปF แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ 
ฉบับท่ี 12Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ(มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กรปกครองส(วนท�องถ่ิน
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส(วนท�องถ่ิน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค'กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 
6. แนวทางเบ้ืองต�นในการให�คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล�องกับแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค'กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ' 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได� 
1 . ก า ร ส รุ ป
สถานการณ'การ
พัฒนา 

เป�นการวิเคราะห"กรอบการจัดทํายุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส(วน
ท�องถ่ิน (ใช�การวิเคราะห" SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปPจจัยและสถานการณ"การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต(อการพัฒนา อย(างน�อยต�องประกอบด�วยการ
วิเคราะห"ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ, ด�านสังคม, ด�านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม)  

(10) 
 

 

 
 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ"การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปFไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปFไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร"การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด�วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงค"สอดคล�องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปAาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู(การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร"ชาติ 20 ปF  (5) 
    5.5 เปAาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ    
          สังคมแห(งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร"จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก�ไขปPญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง  
           ยั่งยืน ภายใต�หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปAาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค"และผลท่ีคาดว(าจะได�รับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดว(าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค"  (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ' 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได� 
2. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ท�องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช�ตัวเลขต(างๆ เพ่ือนํามาใช�วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช(น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต(างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว(า
เป�นไปตามท่ีต้ังเปAาหมายเอาไว�หรือไม(จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได�
กําหนดไว�เท(าไหร( จํานวนท่ีไม(สามารถดําเนินการได�มีจํานวนเท(าไหร( 
สามารถอธิบายได�ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ีท่ีได�กําหนดไว� 
2) วิเคราะห"ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

(10) 
 

 

3. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ท�องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคต(างๆ มาใช�เพ่ือวัดว(าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต(างๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ  ตรงต(อความต�องการของประชาชนหรือไม(และ
เป�นไปตามอํานาจหน�าท่ีหรือไม( ประชาชนพึงพอใจหรือไม( สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ" การดําเนินการต(างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต�อง คงทน ถาวร 
สามารถใช�การได�ตามวัตถุประสงค"หรือไม( ซ่ึงเป�นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค"และเปAาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได�รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส(วนราชการหรือหน(วยงาน 
2) วิเคราะห"ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

(10) 
 

 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร'การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห"แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต(างๆ มีความสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส(วนท�องถิ่นในมิติต(างๆ จนนําไปสู(การจัดทํา
โครงการพัฒนาท�องถิ่นโดยใช� SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/GlobalDemand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration) 
กับองค"กรปกครองส(วนท�องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดต(อกัน 
2) วิเคราะห"แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต(างๆ ท่ีสอดคล�องกับการแก�ไข
ปPญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

(10) 
 

 

5 .  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
เป�นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค"สนองต(อแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กร
ปกครองส(วนท�องถิ่นและดําเนินการเพื่อให�การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน"ของ
องค"กรปกครองส(วนท�องถิ่นท่ีกําหนดไว� ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ(งไปเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึง อ(านแล�วเข�าใจได�ว(าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 

 

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค" 
สอดคล�องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค"ชัดเจน (clearobjective) โครงการต�องกําหนดวัตถุประสงค"
สอดคล�องกับความเป�นมาของโครงการสอดคล�องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค" มีความเป�นไปได�ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ' 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได� 
5 .  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนา (ต�อ) 
5 . 3 เ ปA า ห ม า ย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู(การ
ตั้งงบประมาณได�
ถูกต�อง 

สภาพที่อยากให�เกิดข้ึนในอนาคตเป�นทิศทางที่ต�องไปให�ถึงเปAาหมายต�อง
ชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเท(าไร  กลุ(มเปAาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย(างไร 
กลุ(มเปAาหมาย  พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให�ชัดเจนว(า
โครงการนี้จะทําที่ไหน  เร่ิมต�นในช(วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใครคือ
กลุ(มเปAาหมายของโครงการ หากกลุ(มเปAาหมายมีหลายกลุ(ม ให�บอกชัดลงไปว(า
ใครคือกลุ(มเปAาหมายหลัก ใครคือกลุ(มเปAาหมายรอง 

(5) 
 

 

5.4  โ คร งกา ร มี
ความสอดคล�องกับ
แผนยุทธศาสตร" 
20 ปF 

โครงการสอดคล�องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร�างความสามารถในการ
แข(งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน (4) การสร�างโอกาสความ
เสมอภาคและเท(าเทียมกันทางสังคม (5) การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป�นมิตรต(อสิ่งแวดล�อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให�เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

5.5 เปAาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล�องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห(งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป�นศูนย"กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน"ภายใต�ยุทธศาสตร"ชาติ 20 ปF (4) ยึดเปAาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู(การปฏิบัติให�เกิดผล
สัมฤทธิ์อย(างจริงจังใน 5 ปFที่ต(อยอดไปสู(ผลสัมฤทธิ์ที่เป�นเปAาหมายระยะยาว 
ภายใต�แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข(งขันและการหลุด
พ�นกับดักรายได�ปานกลางสู(รายได�สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช(วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร�างสังคมสูงวัยอย(างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป�นเมือง 
(5) การสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย(างเป�นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม (6) การบริหารราชการแผ(นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

5.6  โ คร งการ มี
ความสอดคล�องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล�องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจ ไปสู( 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม ทําน�อย 
ได�มาก เช(น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค�า โภคภัณฑ" ไปสู(สินค�าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู(การ
ขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค" และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน�นภาคการผลิตสินค�า ไปสู(การเน�นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด�วยวิทยาการ ความคิดสร�างสรรค" นวัตกรรม วิทยาศาสตร" เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล�วต(อยอดความได�เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช(น ด�าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ' 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได� 
5 .  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนา (ต�อ) 
5.7 โครงการ
สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร"จังหวัด 

โครงการพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับห�วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได�กําหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ินเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม(สามารถแยกส(วนใดส(วนหนึ่งออกจากกันได� 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท�องถ่ินต�องเป�นโครงการเชื่อมต(อหรือเดินทางไป
ด�วยกันกับยุทธศาสตร"จังหวัดที่ได�กําหนดข้ึนที่เป�นปPจจุบัน 

(5) 
 

 

5.8 โครงการแก�ไข
ปP ญ ห า ค ว า ม
ยากจนหรือกา ร
เ ส ริ ม ส ร� า ง ใ ห�
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ั ง ค่ั ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต�หลักประชา
รัฐ 

เป�นโครงการท่ีดําเนินการภายใต�พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือร(วมดําเนินการ เป�นโครงการต(อยอดและขยายได� เป�น
โครงการท่ีประชาชนต�องการเพื่อให�เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให�
ท�องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป�นท�องถิ่นท่ีพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล�องกับ
เปAาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทํา
โครงการได�แก( (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร(งใส (Transparency) 

(5) 
 

 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต�องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต�องให�สอดคล�องกับโครงการถูกต�อง
ตามหลักวิชาการทางช(าง หลักของราคากลาง ราคากลางท�องถิ่น มีความ
โปร(งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได�ในเชิงประจักษ"  

(5) 
 

 

5.11 มีการกําหนด
ตัวช้ี วัด (KPI) และ
ส อ ด ค ล� อ ง กั บ
วัตถุประสงค"และผล
ท่ีคาดว(าจะได�รับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ี 
สามารถวัดได� (measurable) ใช�บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช�บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได� เช(น การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนด
ร�อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค"ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได�รับ (การ
คาดการณ" คาดว(าจะได�รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว(า
จะได�รับ สอดคล�อง
กับวัตถุประสงค" 
 

ผลท่ีได�รับเป�นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�จริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซ่ึงสอดคล�องกับวัตถุประสงค"ท่ีต้ังไว� การได�ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต�อง
เท(ากับวัตถุประสงค"หรือมากกว(าวัตถุประสงค" ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค"
ควรคํานึงถึง (1) มีความเป�นไปได�และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได� 
(3) ระบุสิ่งท่ีต�องการดําเนินงานอย(างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัติได� (4) เป�นเหตุเป�นผลสอดคล�องกับความเป�นจริง (5) 
ส(งผลต(อการบ(งบอกเวลาได� 

(5) 
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7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช�รูปแบบเชิงพรรณนา ซ่ึงสามารถแสดงได�ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข�อมูลต(างๆ จาก 
 7.1 ใช�แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ(งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton 
  (3) แบบมุ(งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 
หรือระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช�วิธีการแก�ปPญหาหรือเรียนรู�จากปPญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem-
Solving Method 
  (7) แบบการประเมินแบบมีส(วนร(วม (Participatory Method) 
  (8) แบบการประเมินผละกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) และ 
  (11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองค"กรปกครองส(วนท�องถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ต�องอยู(ภายใต�กรอบตามข�อ (1)-
(10) หรือแบบผสมก็ได� 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีได�จริงๆคืออะไรค(าใช�จ(าย (Cost) เวลา (Time) 
เป�นไปตามท่ีกําหนดไว�หรือไม( 
 7.3 ประชาชนได�ประโยชน"อย(างไรหรือราชการได�ประโยชน"อย(างไร 
 7.4 วัดผลนั้นได�จริงหรือไม( หรือวัดได�เท(าไหร( (Key Performance Indicators : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
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