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คำนำ 

  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ไดจัดทำข้ึนภายใตหลักเกณฑระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  และ

ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 อันมีลักษณะเปนการกำหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

และกลยุทธ รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทำข้ึนสำหรับปงบประมาณแตละป ครอบคลุมระยะเวลา 5 ป  

โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาในระดับตางๆ และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน รวมถึงท่ีเก่ียวของกับโครงการ

พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรฐับาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

  องคการบริหารสวนตำบลดุสิต หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ซ่ึงได

ดำเนินการไปตามข้ันตอนท่ีกำหนดไวอยางชัดเจน สอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินและแผนพัฒนา

ในระดับตางๆ  จะใชเปนแนวทางในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลดุสิต ซ่ึงสามารถสนองตอบตอปญหา

และความตองการของประชาชนในทองถ่ินและประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยรวมตอไป 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ขององคการบริหารสวนตำบลดุสิต 

อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 

1. ดานกายภาพ 
1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล (แผนท่ีประกอบ) 

            ท่ีตั้ง 

  ตำบลดุสิตเปนตำบลหนึ่งในสามตำบลของอำเภอถ้ำพรรณรา องคการบริหารสวนตำบลดุสิต ตั้งอยู
เลขท่ี 55 ถนนทุงสง – เวียงสระ หมูท่ี 10 ตำบลดุสิต มีขนาดพ้ืนท่ี ประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
52,650 ไร มีอาณาเขต ดังนี้ 

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดตอกับ    ตำบลคลองฉนวนและตำบลเขานิพันธ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 ทิศใต  ติดตอกับ    ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ    ตำบลคลองเสและตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช   

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐาน 



 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ    แมน้ำตาป 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศของตำบลดุสิต มีลักษณะเปนท่ีราบสูงสลับกับท่ีราบลุม ในท่ีลุมมีน้ำขังพ้ืนท่ีลาดเท

จากฝงตะวันออกไปสูตะวันตก ท่ีราบสูงสวนใหญอยูในบริเวณหมูท่ี 1,2,5,7,9 ท่ีราบลุมอยูในบริเวณหมูท่ี 

3,4,6,8,10,11 สภาพภูมิประเทศประกอบดวย 4 ลักษณะไดแก 

  - พ้ืนท่ีภูเขา  ประมาณ 10 % ของพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ    5,265 ไร 
  - พ้ืนท่ีดอน  ประมาณ 70 %  ของพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ    36,855 ไร 
  - พ้ืนท่ีลาดเชิงเขา ประมาณ 8 % ของพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ    4,212 ไร 

 - พ้ืนท่ีราบลุมแมน้ำ ประมาณ 12 % ของพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ     6,318 ไร 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะภูมิอากาศจากสภาพท่ีตั้งใกลเสนศูนย
สูตร มีภูเขา และเปนคาบสมุทรท้ัง 2 ดาน คือ ดานตะวันออกเปนทะเลจีนใต มหาสมุทรแปซิฟก ดานตะวันตก เปน
ทะเล อันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ทำใหไดรับอิทธิพลลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย และพายุ หมุนเขตรอนจากทะเล
จีนใตสลับกัน ดังนี้   

1.ลมมรสุม 
1.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ลมนี้มีทิศทางพัดผานมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน เขาสู

ประเทศไทยบริเวณชายฝงตะวันตก จึงมีฝนตกชุกระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  
1.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมนี้พัดผานอาวไทยเขาสูภาคใตทำใหเกิดฝนตกชุกใน จังหวัด

นครศรีธรรมราช ระหวางเดือนพฤศจิกายน - มกราคม 
2. พายุหมุนเขตรอน สงผลตอลักษณะอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ พายุหมุน เขตรอน

เปนระบบความกดอากาศต่ำ ไดแก พายุดีเปรสชั่น พายุหมุนเขตรอน และพายุไตฝุน  
3. ฤดูกาล 
3.1. ฤดูรอน ชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน มีอากาศรอนตลอดฤดูกาล   
3.2. ฤดูฝน แบงเปน 2 ชวง ไดแก  

1. ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เปนชวงท่ีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต แต
เนื่องจากมีเทือกเขานครศรีธรรมราชท่ีสูงชันเปนแนวก้ันทิศทางลม จึงมีฝนตกไมมาก  

  2. ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - มกราคม เปนชวงท่ีไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชวงนี้จึง มีฝนตกหนาแนน  

1.4 ลักษณะของดิน 

 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรัพยากรดินมีลักษณะ แตกตาง กันไปตามเขต

พ้ืนท่ี ลักษณะดินสวนใหญเปนดินคละ ดินมีความอุดม สมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูก สามารถปลูกไมยืนตน  สวน

ใหญจะปลูกยางพารา ปาลมน้ำมัน ปลูกผลไมตางๆ มีการทำไร ทำสวนผัก ทำนาบางเล็กนอย  
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2. ดานการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

 แบงเขตการปกครองเปน 11 หมูบาน ดังนี ้

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ผูใหญบาน 
1 บานเกาะขวัญ นายคำพร  แสงระวี (กำนันตำบลดุสิต) 
2 บานฉนวนจันทร นายสมคิด  ชาญพล 
3 บานคลองเล นายสมพร  บำรุงพล 
4 บานทุงโพธิ์งาม นายสมนึก หอมแกว 
5 บานวังร ี นายสัญญา สกุลคง 
6 บานสวนพิกุล นายสุรินทร  นนทฤทธิ์ 
7 บานคลองกา นายอุดมพร  เหลืองออน 
8 บานควนจำปา นายสุภรณ  กามูณี 
9 บานพรุวง นายภิญโญ  แกวกระจาย 
10 บานทรายขาว นายวารี  กลอมทอง 
11 บานแหลมดิน นายธรรมนูญ  รัศมี 

 

2.2 การเลือกตั้ง 

ตารางแสดงรายชื่อคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลดุสิต พ.ศ. 2555-2559 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหนง 
1 นายสมยศ  รักษาวงศ นายกองคการบริหารสวนตำบลดุสิต 
2 นายเสวี โพธิ์ประดิษฐ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลดุสิต 
3 นายอรุณ  พรหมฤทธิ์ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลดุสิต 
4 นายเอกสิทธิ์  อานนท เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลดุสิต 

 
ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดุสิต ป พ.ศ. 2555-2559 

ท่ี ช่ือ -สกุล ตำแหนง 
1 นายไวพจน  แกวแกมจันทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 1 
2 นายธีระพล  ฤกษสม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 1 
3 นายทวีศิลป  ไกรนรา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 2 
4 นายปฏิญญา  ชูมณี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 2 
5 นางสุรัตนวดี  ชุมไชยโย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 3 
6 นายศิษธิพร  ชุมมี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 3 
7 นายศักดา  วิเศษโชค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 4 
8 นายสันติ  รัฐนิยม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 4 
9 นายอุเทน  หอมแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 5 
10  นายเฉลิม  บูระพา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 5 
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ท่ี ช่ือ -สกุล ตำแหนง 
11 นายจงจิตร  เกลี้ยงกลม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 6 
12 นายภิญโญ  ชูชื่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 6 
13 นายจรัญ  ยะโส สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 7 
14 นายศรศักดิ์  ติกขะนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 7 
15 นายภูสิทธิ์  ฉุริกา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 8 
16 นายปราโมทย  พลพิชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 8 
17 นายธีรวัช  สุขใส สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 9 
18 นายปรีชา  อินทรสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 9 
19 นายสุเชษฐ  โสดา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 10 
20 นายสุชาติ  แสงมณี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 10 
21 นายเจนวิทย  สังขะเลขา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 11 
22 นายอรุณ  ทองออน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 11 

 

3. ประชากร 
 

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง ๓ ป และการคาดการณในอนาคต) 

 หมูบาน ครัวเรือน พ.ศ. 2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

หมูท่ี 1 บานเกาะ
ขวัญ 

249 470 472 942 473 475 948 481 470 951 

หมูท่ี 2 บานฉนวน
จันทร 

265 504 495 999 513 493 1,006 535 499 1,034 

หมูท่ี 3 บานคลองเล 125 237 223 460 236 224 460 242 223 465 
หมูท่ี 4 บานทุงโพธ์ิ
งาม 

129 279 288 567 267 283 550 275 281 556 

หมูท่ี 5 บานวังร ี 130 236 261 497 236 262 498 236 264 500 
หมูท่ี 6 บานสวนพิกุล 163 332 331 663 344 334 678 352 324 676 
หมูท่ี 7 บานคลองกา 149 279 283 562 281 280 561 279 281 560 
หมูท่ี 8 บานควน
จำปา 

199 378 411 789 390 427 817 388 420 808 

หมูท่ี 9 บานพรุวง 167 297 313 610 294 305 599 295 307 602 
หมูท่ี 10 บาน
ทรายขาว 

132 245 220 465 244 221 465 242 217 459 

หมูท่ี 11 บานแหลม
ดิน 

129 228 240 468 227 242 469 227 239 466 

รวมท้ังตำบล 1,837 3,485 3,537 7,022 3,505 3,546 7,051 3,552 3,525 7,077 

               หมายเหตุ : ขอมูลจากทะเบียนราษฎร ท่ีทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา ณ  ธันวาคม 2561 และ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรา  ณ มิถุนายน 2562 



 การคาดการณในอนาคตของจำนวนประชากรของตำบลดุสิต จากขอมูลตัวเลขท้ัง 3 ป ในตารางจำนวน
ประชากรมีการเพ่ิมข้ึนทุกป  
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3.2 ชวงอายุและจำนวนประชากร 

     ชวงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

1 เดือน ถึง 5 เดือน 3 0.05 1 0.02 4 0.07 
6 เดือน ถึง 1 ป 0 เดือน 11 0.20 3 0.05 14 0.25 
1 ป 1 เดือน – 2 ป  45 0.81 35 0.63 80 1.44 
3 ป – 5 ป 99 1.79 108 1.95 207 3.73 
6 ป – 12 ป 295 5.32 271 4.89 566 10.21 
13 ป – 14 ป 82 1.48 88 1.59 170 3.07 
15 ป – 18 ป 140 2.53 135 2.44 275 4.96 
19 ป – 25 ป 264 4.76 242 4.37 506 9.13 
26 ป- 34 ป 369 6.66 351 6.33 720 12.99 
35 ป – 49 ป 660 11.90 678 12.23 1,338 24.13 
50 ป – 59 ป 395 7.12 371 6.69 766 13.82 
60 ปข้ึนไป 416 7.50 482 8.69 898 16.20 
รวม 2,779 50.13 2,765 49.87 5,544 100.00 

หมายเหตุ : ขอมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ถ้ำพรรณรา (มิถุนายน 2562) 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

  ตำบลดุสิตมีสถานศึกษาในพ้ืนท่ี ดังนี ้

ช่ือ สถานศึกษา ท่ีตั้ง สังกัด หมายเหตุ 
โรงเรียนบานเกาะขวัญ ม.1 สพฐ.นศ.2 โรงเรียนขยายโอกาส 
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ม.7 สพฐ.นศ.2 โรงเรียนขยายโอกาส 
โรงเรียนวัดสวนพิกุล ม.6 สพฐ.นศ.2  
โรงเรียนบานพรุวง ม.9 สพฐ.นศ.2  
โรงเรียนพรรณราชลเขต ม.11 สพฐ.นศ.2  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ม.4 อบต.ดุสิต  
โรงเรียนอนุบาลชาญวิทย ม.1 (เอกชน)  

4.2 สาธารณสุข 

  1.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานเกาะขวัญ  ตั้งอยูหมูท่ี 2 
  2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานพรรณราชลเขต ตั้งอยูหมูท่ี 3 
  3. ศสมช. ครบทุกหมูบาน 

4.3 อาชญากรรม 



พ้ืนท่ีตำบลดุสิตอยูในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรถ้ำพรรณรา ประกอบกับแตละหมูบานมี
อาสาสมัครตำรวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกำลังสำคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสารใหกับทาง
ราชการทราบอยู ทำใหปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีอยูในระดับนอย 
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4.4 ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีนั้นยังมีอยูแตเจาหนาท่ีตำรวจและฝายปกครองคอยสอดสองดูแลผูกระทำผิด

อยูเปนประจำ ประกอบกับแตละหมูบานมีอาสาสมัครตำรวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกำลังสำคัญใน
การหาเบาะแสขอมูลขาวสารใหกับทางราชการ ทำใหปญหายาเสพติดเบาบางลงตามลำดับและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ไดดำเนินโครงการแกไขปญหายาเสพติดโดยใหความรูเรื่องยาเสพติดแกกลุมเสี่ยง  

4.5 การสังคมสงเคราะห 
องคการบริหารสวนตำบลดุสิตไดดำเนินการดานการสังคมสงเคราะห ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับ

ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประสาน
การรับบัตรผูพิการ อีกท้ังมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน(อผส.) 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนสง(ทางบก,ทางน้ำ,ทางราง ฯลฯ) 

องคการบริหารสวนตำบลดุสิตมีถนนในความรับผิดชอบหลายสาย แตมีงบประมาณเพียงเล็กนอยใน
การกอสรางถนนใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง แตก็สามารถดำเนินการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไดโดยสะดวกในทุกปงบประมาณ นอกจากนั้นมีงบประมาณภายนอกเชนกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนจังหวัดท่ีไดของบประมาณสนับสนุนการดำเนินการกอสรางถนน เชน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนลูกรัง รวมท้ังหมด 49 สาย  เปนถนนลาดยาง ระยะทาง 41.68 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 12.75 กิโลเมตร  ถนนลูกรัง  ระยะทาง  38.86 กิโลเมตร ถนนหินคลุก ระยะทาง  10.51 กิโลเมตร  

 5.2 การไฟฟา 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลดุสิตมีไฟฟาใชยังไมครบทุกครัวเรือน เพราะมีบางครัวเรือนท่ีปกเสาไฟฟาดวย

เสาไมไผ หรือเสาเหล็กและลากสายไฟฟาไกล และไฟฟาสองสวางมีติดตั้งไมครบท้ังตำบล แตองคการบริหารสวนตำบล
ไดดำเนินการติดตั้งในบางหมูและท่ีชุมชนเพ่ิมเติมแลว หากมีงบประมาณเพียงพอก็สามารถติดตั้งไดท่ัวท้ังตำบล  

 5.3 การประปา 
องคการบริหารสวนตำบลดุสิตมีการใหบริการระบบประปาหมูบาน ซ่ึงมีระบบประปาหมูบานครบทุก

หมูบาน จำนวน 22 แหง สามารถใหบริการประชาชนไดครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังตำบล และเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชนได อาจมีชวงหนาแลงท่ีแหลงน้ำการทำผลิตน้ำประปามีนอยการผลิตน้ำประปาอาจไมเพียงพอในบางชวง  

 5.4 โทรศัพท  
ในเขตตำบลดุสิตมีระบบการสื่อสารท่ีสำคัญ ไดแก โทรศัพทพ้ืนฐาน(tot)และโทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยมี

เครือขายของโทรศัพทเคลื่อนท่ีใหบริการ ไดแก AIS, DTAC, TRUE, 3BB,  Cat telecom 

 5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
การขนสงวัสดุและครุภัณฑ นอกจากบริษัทไปรษณียไทยแลว  ยังมีบริษัทเอกชนท่ีเปดบริการในการ

ขนสงสินคา วัสดุ และครุภัณฑดวย(Kerry)  

6. ระบบเศรษฐกิจ 



6.1 การเกษตร 
ประชาชนตำบลดุสิตสวนมากรอยละ  90 เปอรเซ็นตทำการเกษตร เชนการปลูกยางพารา ปลูกปาลม

น้ำมัน ปลูกไมผล และมีการทำไร ทำสวนผัก  

6.2 การประมง 
ตำบลดุสิต มีการเลี้ยงปลาในกระชังในพ้ืนท่ี ม.3,6,11 ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีติดกับแมน้ำตาป   
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6.3 การปศุสัตว 

การเลี้ยงสัตวของตำบลดุสิต  ไดแกการเลี้ยงวัวพันธพ้ืนเมือง การเลี้ยงวัวชน  การเลี้ยงสุกรและเลี้ยงไกไว
เก็บไข  และกินเนื้อ สำหรับการเลี้ยงสุกรและไกบางรายเลี้ยงเพ่ือการคามีโรงเรือนขนาดกลางและขนาดเล็ก  

6.4 การบริการ 
- บริการท่ีพัก จำนวน 2 แหง ไดแก วังรี รีสอรท ,เกาะขวัญหรรษา 
- บริการรานอาหาร   
- บริการปมน้ำมัน   1  แหง 
- รานคาตางๆ 

6.5 การทองเท่ียว 

1.เกาะลอยน้ำผุด ตั้งอยูพ้ืนท่ี หมูท่ี 3 ตำบลดุสิต  เปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เนื้อท่ี 180 ไร โดย
ในแตละป ของเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม มีนักทองเท่ียวมาชมธรรมชาติ ประมาณ 200 คนตอวัน 

2. หินน้ำออก ตั้งอยูหมูท่ี 2 ตำบลดุสิต เปนลักษณะท่ีมีน้ำไหลมาจากซอกหินลงสูแองน้ำในชวงหนารอน
มีนักทองเท่ียวสามารถเลนน้ำได แตมีปริมาณนอยในชวงหนารอน 

3 วัดถ้ำกัลยาณมิตร ตั้งอยูพ้ืนท่ีหมูท่ี 7 ตำบลดุสิต และสวนหนึ่งอยูในพ้ืนท่ีตำบลเขานิพันธเปน
สถานท่ีปฏิบัติธรรมและเปนแหลงเท่ียวชมถ้ำตางๆท่ีมีความสวยงามของหินงอกหินยอย แตกตางกันไปมีจำนวน หลาย
ถ้ำท่ีไดมีการสำรวจและยังไมมีการสำรวจ  

6.6 อุตสาหกรรม 

ในพ้ืนท่ีตำบลดุสิต มีโรงงานอุตสาหกรรมไดแก  โรงงานเซาทแลนดรีซอรช ผลิดยางอัดแทง  โรงงาน   

ภัทรพาราวูด ทำการแปรรูปไมยางพารา โรงงานธนาราพาราวูด ทำการแปรรูปไมยางพารา นอกจากนั้นยังมีโรงงาน

รมควันยางแผนดิบ การทำเตาเผาถาน การรับซ้ือน้ำยางสด  

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

1. กลุมกองทุนการเงิน ไดแก กองทุนหมูบาน,กลุมออมทรัพย,กองทุนสถาบันการเงินชุมชน,โครงการ    
    กข.คจ,กองทุนสวัสดิการแหงรัฐ  
2. กลุมอาชีพ ไดแก กลุมเลี้ยงวัว, กลุมเลี้ยงสัตว, กลุมปลูกผัก,กลุมโตะ เตน,กลุมรานคาชุมชน กลุม  
    กองทุนปุย,กลุมน้ำดื่มชมชน,กลุมผลิตเครื่องแกง,กลุมแปรรูปกลวย,กลุมบานทรายขาวเห็ดนางฟา 
    ,กลุมเลี้ยงสุกร  
3. กลุมอ่ืนๆ ไดแก กลุมแมบาน,กองทุนขยะประชารัฐ,กลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี,อสม, อช. 
    กลุมจิตอาสา และกลุมอาสาพัฒนาตางๆ ฯลฯ 

6.8 แรงงาน 

 พ้ืนท่ีตำบลดุสิตมีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งอยูจำนวน 3 โรงงาน จึงทำใหมีการจางแรงงานตางดาวเขา
มาทำงานตามโรงงานตางๆ และบางสวนรับจางกรีดยาง และรับจางทำงานอ่ืนๆ นอกจากนั้นยังมีแรงงาน
ในพ้ืนท่ีท่ีรับจางกรีดยางและงานรับจางท่ัวไปอ่ืนๆ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 



7.1 การนับถือศาสนา 

ตำบลดุสิต ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีวัด/สำนักสงฆในพ้ืนท่ีจำนวน 4 แหง ไดแก  
วัดเศียรดุสิต   ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 1  
วัดวังรีบุญเลิศ   ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 7  
วัดสวนพิกุล   ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 6  
สำนักสงฆถ้ำกัลยาณมิตร ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 7 และสวนหนึ่งของพ้ืนท่ีอยูในเขต ต.เขานิพันธ  
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7.2 ประเพณีและงานประจำป 

ประเพณีของตำบลดุสิต ไดแกงานเทศกาลบุญสาทรเดือนสิบท่ีจัดจัดข้ึน แรม 15 ค่ำเดือน สิบ   
งานปากปปากเดือนสงฆน้ำหลวงพอเลื่อน จะจัดทุกวันแรม 15 ค่ำเดือน 5   
งานรดน้ำดำหัวผูสูงอายุ จะจัดในชวงวันสงกรานต 

7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปญญาทองถิ่น  การทำกลองยาว, เครื่องจักสาน,แพทยแผนไทย,การตีมีด,ทำกระจาด,หมอกระดูก
และเอ็น,ครูเพลงบอก ,ชางตอเรือ,นวดแผนโบราณ,ลูกประคบสมุนไพร,หนังตะลุง,แปรรูปรากไม
เฟอรนิเจอร  
ภาษาถิ่น เปนภาษาใต 

7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

- ขนมกลวย เผือก มัน ฉาบน้ำตาล ,สูตรเครื่องแกงใต ,เครื่องจักสาน,มีดตีฯลฯ 

8. ทรัพยากรปาไม 
8.1 น้ำ 

แหลงน้ำธรรมชาติ 

- แมน้ำ     ไดแก   แมน้ำตาป  
- คลอง  ไดแก คลองเล,คลองซี,คลองหารปนฝาย,คลองซอน,คลองกา,คลองวง 
- ลำหวย   ไดแก หวยคลองเศียร หวยหนวนจันทร หวยทุงคา,หวยหินลุ,หวยทรายขาว 
                      หวยหินน้ำออก    
- หนอง บึง ไดแก หนองจิก ,หนองทิดมาก, หนองจอก ,วังจับ,หนองคอ,หนองนางไหล,หารบางพรา      

สระทุงเค็ด,สระหนองวัวตาย,สระน้ำคลองเศียร,ทุงหนองควาย,สระน้ำควนเขาคาง, 
,สระน้ำหานเทวี, 

แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 
- สระน้ำ    จำนวน  12  สระ 
- บอบาดาลสาธารณะ  จำนวน  10  บอ        
- บอบาดาลสวนตัว   จำนวน  3  บอ 
- บอน้ำตื้นสวนตัว  จำนวน  623 บอ       
- บอน้ำตื้นสาธารณะ  จำนวน  3  บอ 

8.2 ปาไม 

- ปาสงวนแหงชาติ ปาทุงหนองควาย คลอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของ หมูท่ี 3,4,10,11 
- ปาสงวนแหงชาติปาปลายรา คลอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของหมูท่ี 1 ,2,9,5,7  
- ปาสงวนแหงชาติปาคลองซอน คลอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของหมูท่ี 3,6,8  

8.3 ภูเขา 



ตำบลดุสิต มีภูเขาเศียร ซ่ึงตั้งอยูเขตพ้ืนท่ี หมูท่ี 1,2,5,7,9 ตำบลดุสิต เปนภูเขาสูงทอดยาวลักษณะแนว
ทิศเหนือ-ทิศใต มีตนไมสมบูรณ  มีสัตวปา เชน ลิง คาง กระรอก ฯลฯ อาศัยอยู 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององคปกครองสวนทองถิ่น 

 1.แมน้ำตาป  

     2. ปาไม  

9. อ่ืน ๆ (ถามีระบุดวย).................................................................................................................................................. 
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1. ดานความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
วิสัยทัศนประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

โดยท่ีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดใหรัฐ พึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลัก ธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการ 
กันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ี กำหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตรา พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดใหมีการ
แตงตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ กำหนดวิธีการการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทา รางยุทธศาสตรชาติ ในการ ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ัง กำหนดมาตรการ
สงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดำเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกำหนด
ในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำ 
ยุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ รวม 6คณะ เพ่ือรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำ รางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกำหนด ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐ 
ท่ีเก่ียวของอยางกวางขวาง เพ่ือประกอบการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติตามท่ี กฎหมายกำหนด ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตอง
นำไปสู การปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน  

สถานการณ แนวโนมการพัฒนาประเทศ 
 ในปจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความทาทายการพัฒนาในหลายมิติ ท้ังในมิติเศรษฐกิจท่ีโครงสราง

เศรษฐกิจยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมอยาง เต็มท่ี ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยูใน
ระดับต่ำ คุณภาพและ สมรรถนะของแรงงานท่ียังไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ 
ประเทศ มิติทางสังคมท่ีการยกระดับรายไดของประชาชน การแกปญหาดานความ ยากจนและความเหลื่อมล้ำ การ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการและการขยายโอกาสในการ เขาถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีชองวางท่ีสามารถพัฒนา
ตอไปได มิติสิ่งแวดลอม  ท่ีการฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังเปนประเด็นสำคัญสำหรับ การ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐท่ียังขาด ความตอเนื่องและความยืดหยุนในการ
ตอบสนองความตองการในการแกปญหาของ ประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ยังมีสถานการณท่ีกำลัง
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ัง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากร 

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



สูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบ กาวกระโดด ความทาทายใหม ๆ ซ่ึงมา
จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของ ความสัมพันธระหวางประเทศ ท้ังดานความม่ันคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยง
กัน อยางซับซอนจากการรวมกลุมภายในภูมิภาคและการเปดเสรีดานตาง ๆ ตลอดจน การเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซ่ึงสถานการณ ดังกลาวจะกอใหเกิดความทาทายในการพัฒนา
ประเทศท้ังในมิติความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนั้น ประเทศไทยจำเปนตองมีการวางแผนยุทธศาสตร 
ดานตาง ๆ ท่ีรอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใหเจริญกาวหนาอยางม่ันคง 
ม่ังค่ัง และยั่งยืน  

10 
วิสัยทัศน เปาหมายและตัวช้ีวัด 

วิสัยทัศนประเทศคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ ท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมาย การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยาง ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ ประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และ มีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน สวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย  

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได  
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ  
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ  
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนน การสรางสมดุลระหวางการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย  ๖ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ยุทธศาสตร
ชาติดานการสราง ความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
 ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 

เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบรอยในทุก ระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ ระบบฐานขอมูล
ขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไป
กับการปองกันและแกไขปญหาดาน ความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไข
ปญหา แบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและ
มิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  

2.ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน แนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ี
รากเหงาทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีหลากหลาย 
รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ นามา ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง  โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอม ใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) 



“สรางคุณคาใหม ในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร ท่ีรองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและ
ปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงาน
ใหม  ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและ การกินดีอยูดี รวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคน ในประเทศไดในคราวเดียวกัน  
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3.ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือ

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มี
พัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ  อดออม 
โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจาเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอด ชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกรรม นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดย
มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

  4.ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีสำคัญท่ีให

ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนนุการรวมตัวของ ประชาชนในการรวมคิดรวมทาเพ่ือสวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ ไปสู
กลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพรอมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ 
สามารถพ่ึงตนเอง และทาประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกัน การเขาถึงบริการ
และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง  

  5.ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม มีเปาหมายการพัฒนาท่ี

สำคัญเพ่ือนาไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล 
และความเปน หุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ี เปนตัวตั้งในการ
กำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามา มีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได โดยเปนการดาเนินการบน พ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต  
โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน อันจะนาไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุน ตอไปอยางแทจริง  

6.ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ

เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาด
ท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทาหนาท่ีในการกำกับหรือในการใหบริการ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาด
ใหญ ระบบ การทางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับ มาตรฐานสากล รวมท้ังมี
ลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว  และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต  
ความมัธยัสถ และสรางจิตสานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยาง สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย



ตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจาเปน มีความทันสมัย  มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสูการลดความ
เหลื่อมล้ำและเอ้ือตอการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และ
การอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 
1.2.1. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒   

๑) หลักการ หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  ท่ี

ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อน
การ เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม  

สำหรับการกำหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบ ยุทธศาสตรชาติท่ีกำหนดวา 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในขณะท่ีการกำหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในดานตางๆ ของแผนพัฒนาฯ ไดยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย
ป ๒๕๗๙ ท่ีเปนเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มาเปน กรอบในการกำหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ป โดยท่ี
เปาหมายและตัวชี้วัดตองสอดคลองกับกรอบเปาหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ท่ีองคกรระหวาง
ประเทศกำหนดข้ึน อาทิ การพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ท่ีองคการสหประชาชาติ
กำหนดข้ึน เปนตน สวนแนวทางการ พัฒนา ไดบูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาท่ีสำคัญของประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทย แลนด ๔.๐   การจัดทำแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เนนกระบวนการมี
สวนรวม ท้ัง จากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ เปนกลไกประชารัฐท่ีรวมพลัง 
ให สามารถกำหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา รวมท้ังแผนงานโครงการสำคัญท่ีตอบสนองความตองการและ แกไข
ปญหาใหกับประชาชนไดอยางสอดคลองกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ป  

2.) จุดเปล่ียนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒  
ประเทศไทยมียุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะเปนแผนแรกท่ี ถูกใชใหเปนกลไก

เชื่อมโยงสูการขับเคลื่อนการพัฒนา ซ่ึงกำหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีจะตองบรรลุผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนา รวมท้ังกำหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดท่ีตองเชื่อมตอถึงการปฏิบัติท่ี ตองดำเนินการในชวง ๕ ป โดย
ไดกำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagship Program)  และประเด็นพัฒนา เชิงบูรณาการท่ีสำคัญ ในชวง ๕ ปแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ จะทำใหระบบการจัดสรร งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ
แผนดิน แผนสำหรับบริหารราชการแผนดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา  ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภาครัฐตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก   

นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ท่ี กำหนดพ้ืนท่ี
เปาหมาย สาขาการผลิตและบริการเปาหมายท่ีชัดเจน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและกำกับ ใหการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับเปาหมายรวมของ ประเทศ รวมท้ังไดกำหนด
แนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศท่ีสภาปฏิรูปแหงชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได
เสนอและตองเรงดำเนินการใหแลวเสร็จในชวง ๕ ปตอจากนี้  

๓.) ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสำคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๑. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือ ยกระดับศักยภาพของ

ประเทศ  



๒. การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
๓. การเตรียมพรอมดานกำลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร ในทุกชวงวัย  
๔. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อม 
๕. การปรับโครงสรางการผลิตและการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในแตละ ชวงของหวงโซ 
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๖. การปรับระบบการผลิตการเกษตรใหสอดคลองกับพันธกรณีในดาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และศักยภาพของพ้ืนท่ี  

๗. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมท่ีมีศักยภาพในปจจุบันให ตอยอดไปสูฐานการผลิตและ
บริการท่ีใชเทคโนโลยีท่ีเขมขนและมีนวัตกรรมมากข้ึน ควบคูกับการ วางรากฐานเพ่ือสรางและพัฒนาภาคการผลิตและ
บริการสำหรับอนาคต  

๘. การสงเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม  
๙. การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการและการ ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพใหเติบโตและ

สนับสนุนภาคการผลิต  
 ๑๐. การสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิต  
๑๑. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม   
๑๒. การสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ สิ่งแวดลอม  
๑๓. การฟนฟูพ้ืนฐานดานความม่ันคงท่ีเปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาทาง เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ  
๑๔. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ การสรางธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย  
๑๕. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศเพ่ือขยาย ขีดความสามารถและพัฒนา

คุณภาพการใหบริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ หลัก และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทุกกลุมในสังคม  

๑๖. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๑๗. การสรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมขนและสงผลตอการพัฒนา  
๑๘. การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ  
๑๙. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและให สามารถแขงขันได  
๒๐. การปฏิรูปดานการคลังและงบประมาณ  

1.๒.2 การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๑) สถานการณและแนวโนมภายนอก  

๑. สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจโลก  
๒. การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด 
๓. สถานการณและแนวโนมสังคมโลก  
๔. สถานการณและแนวโนมสิ่งแวดลอมโลก  
๕. สถานการณความม่ันคงโลก  

       ๒) สถานการณและแนวโนมภายใน  
๑. สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจไทย  
2. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๓. สถานการณและแนวโนมของสังคมไทย  
๔. สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  



๕. การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๖. ความม่ันคงภายในประเทศ  
๗. ความรวมมือระหวางประเทศและความเชื่อมโยงเพ่ือการพัฒนา  
๘. การบริหารจัดการภาครัฐยังออนแอ  
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1.2.๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒   

๑) วัตถุประสงค  
๑. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี มีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  

๒. เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมใน การเขาถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมี ความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได  

๓. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  สรางความเขมแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน  สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ   

๔. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ สนับสนุนการเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน   

๕. เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมี การท างานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา  

๖. เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  

๗. เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ท้ังในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาทนำและ สรางสรรคในดานการคา การ
บริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

๒.) เปาหมายรวม  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกำหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบดวย 

 ๑. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ  
๒. ความเหลื่อมลำทางดานรายไดและความยากจนลดลง  
๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได  
๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ี เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มี

ความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ   
๕. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  สรางภาพลักษณดี และเพ่ิมความ

เชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย  
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอำนาจและมี

สวนรวมจากประชาชน  

1.2.๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตามกรอบ 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้   
๑) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  



๓) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
๔) ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๕) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง  และยั่งยืน  
๖) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
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๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
๘) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๑๐) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคใต 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต ภาคใตมีแหลงทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก และแหลง

ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพสามารถ สรางรายไดใหกับภาคท้ังพ้ืนท่ีตอนในและชายฝงทะเลท้ังสองดาน รวมท้ังมีระบบนิเวศ
ชายฝงท่ีเปนแหลง เพาะพันธุสัตวน้ำตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง ในขณะท่ีการผลิตภาค
เกษตร ไดแก ยางพาราและปาลมน้ำมันซ่ึงเปนแหลงผลิตและแปรรูปท่ีสำคัญของประเทศยังเปนแบบดั้งเดิม 

นอกจากนี้ ภาคใตมีความไดเปรียบดานสภาพท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีอยูใกลเสนทางการคาโลก สามารถ
เชื่อมโยง การพัฒนากับพ้ืนท่ีภาคอ่ืนๆ ของประเทศ รวมท้ังภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออก ดังนั้น การพัฒนา
ภาคใตควรพัฒนาการทองเท่ียวใหเปนมาตรฐานสากลเพ่ือรักษาความมีชื่อเสียง ของแหลงทองเท่ียวระดับโลก  

พรอมกับพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมท้ังพัฒนาการเชื่อมโยง
การคา การลงทุน กับภูมิภาคตางๆ ของโลก  

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร“ภาคใตเปนเมืองทองเท่ียวพักผอนตากอากาศระดับโลก เปนศูนยกลาง 
ผลิตภัณฑยางพาราและปาลมน้ำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืน ของโลก”  

วัตถุประสงค  
๑ เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวของภาคใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพชั้นนาของโลก  
๒ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ำมันแหงใหมของภาคและ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  
๓ เพ่ือพัฒนาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดหวงโซคุณคาและเปนมิตร กับสิ่งแวดลอม ๔ 

เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการทองเท่ียว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการคาโลก 
เปาหมายและตัวช้ีวัด 
๑ มูลคาผลิตภัณฑภาคเพ่ิมข้ึน  
๒ ผลิตภัณฑภาคเกษตรของภาคเพ่ิมข้ึน  
๓ ผลิตภัณฑมวลรวมภาคตอหัวประชากรเพ่ิมข้ึน  
๔ รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน  
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการทองเท่ียวของภาคใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพชั้นนำของโลก  
2 ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ำมันแหงใหม ของประเทศ  
3 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็ง สถาบันเกษตรกร  
4 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการทองเท่ียว การพัฒนา เขตอุตสาหกรรม และ 



        การเชื่อมโยงการคาโลก  
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1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด  
วิสัยทัศน (Vision)  

“ศูนยกลาง การเกษตร การทองเท่ียวนานาชาติ มีระบบโลจิสติกสท่ีสมบูรณ เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ”  
วิสัยทัศน  

ศูนยกลางการเกษตร หมายถึง การมีความโดดเดนในดานใดดานหนึ่ง เชน ดานปริมาณการ ผลิต (การปลูก
หรือการเพาะเลี้ยง) ดานการแปรรูป ดานการตลาด หรือการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ  

ศูนยกลางการทองเท่ียวนานาชาติ หมายถึง การมีความโดดเดนในดานจำนวนนักทองเท่ียว  
และรายไดจากนักทองเท่ียวนานาชาติ  

มีระบบโลจิสติกสท่ีสมบูรณ หมายถึง การมีระบบคมนาคมท่ีเปนเครือขายเชื่อมโยงกันท้ังทางบก ทางอากาศ 
และทางนา และเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการพัฒนา ดานตาง ๆ ของกลุมจังหวัด การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
หมายถึง การพัฒนาในทุกดานของกลุมจังหวัด จะตองไมสราง ปญหาตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังตองมียุทธศาสตรการ
พัฒนาเพ่ือปองกัน หรือ แกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีอยู 

พันธกิจ (Mission)  
1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาลมน้ำมัน ยางพารา และไมผล  

2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตวท่ีสามารถสรางความโดดเดน  

3. พัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว สรางรูปแบบการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย การบริหารจัดการ และสราง   

    เครือขายการทองเท่ียวระหวางกลุมจังหวัด  
4. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การขนสง และโลจิสติกส เพ่ือรองรับการพัฒนาของกลุมจังหวัด  

5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมท่ีดี  

เปาประสงครวม  
1. กลุมจังหวัดเปนศูนยกลาง การผลิตและแปรรูป ยาพารา ปาลมน้ำมัน ของประเทศ  

2. เปนกลุมจังหวัดชั้นนาดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจท่ีมีความโดดเดนใน
พ้ืนท่ี  

3. กลุมจังหวัดเปนสถานท่ีทองเท่ียวนานาชาติ ท่ีมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ของรูปแบบการทองเท่ียว  

4. มีระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสท่ีมีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาดานตาง ๆ ของกลุม  

5. กลุมจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ มีสิ่งแวดลอม สภาพสังคมท่ีดี  

ประเด็นยุทธศาสตร  
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก (ปาลมนำ้มัน ยางพารา ไมผล)  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพ่ิมผลผลิตจากการประมงชายฝง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเศรษฐกิจและการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจท่ีมี  
                    ความโดดเดนในพ้ืนท่ี  
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาสูการเปนสถานท่ีทองเท่ียวนานาชาติ ท่ีมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ของรูปแบบการ 
                    ทองเท่ียว  
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การขนสง และโลจิสติกส เพ่ือรองรับการพัฒนาของกลุมจังหวัด  
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาสูการเปนเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 
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1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
การกำหนดตำแหนงและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

     จากกรอบนโยบายและศักยภาพ  โอกาส  ขอจำกัด  จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงกำหนดตำแหนงและ
ทิศทางการพัฒนาจ ังหวัด โดยกำหนดวิส ัยทัศนจ ังหวัดนครศรีธรรมราชวา “นครแหงอารยธรรม  น าอยู 
นาเท่ียว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”    

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช 
           1.) วิสัยทัศน “นครแหงอารยธรรม  นาอยูนาเท่ียว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 
คำนิยามวิสัยทัศน  

นครแหงอารยธรรม : นครศรีธรรมราชเมืองท่ีมีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยูรวมกันอยาง 
เอ้ืออาทร  มีแหลงบมเพาะบุคคลดวยดวยสถาบันการเรียนรูท้ังในและนอกระบบ  และมีประเพณี  วัฒนธรรมท่ีสืบทอด
อยางยาวนาน 

นาอยูนาเท่ียว : เมืองท่ีปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเขมแข็ง เปนท่ีอยู
อาศัยชั้นดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความม่ันคงทางอาหารสูง  เปนเมืองอาหารปลอดภัย 
เมืองสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมืองพลังงานสะอาด เมืองท่ีมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ การบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เมืองท่ีมีระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมท่ีเชื่อมโยงท้ังทางบก ทางราง ทางน้ำ ทาง
อากาศอยางครบวงจร ระบบโลจิสติกสไดมาตรฐาน ประชาชนมีความเปนเจาบานท่ีดี และเปนคนมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี 
เปนเมืองแหงทองเท่ียวท่ีอบอุน 

การเกษตรและอุตสาหกรรมย่ังยืน : นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเขมแข็งจากภายในจังหวัด เปนแหลงการ
ผลิตทางการเกษตรท่ีมีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดลอม มุงเนนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย มี
มาตรฐาน และเพ่ิมมูลคา ตรงตามความตองการของผูบริโภค และนำนวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกตใช 
สงผลใหเกษตรกร ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได  การบริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐาน
การผลิตทางการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ำ และระบบชลประทาน รวมท้ังการจัดสรรท่ีดินทำกิน เปน
เมืองท่ีเนนการจัดการดานการสงเสริมการผลิตพืช สัตว ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู Smart Farmer การ
พัฒนาองคกรเกษตรกร ใหเขมแข็งการบริหารจัดการฟารมสู Smart Farm ระบบการวางแผนการผลิต เพ่ือการสราง
มูลคาผานการแปรรูปและ การพัฒนาตลาดสินคาเกษตร  ท่ีมีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือขายดานการตลาดท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ มีการแปรรูปเพ่ิมคุณคา มูลคาสินคาเกษตรสรางผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกตใช
นวัตกรรมดานการเกษตรคูขนานภูมิปญญาทองถ่ิน    เศรษฐกิจเติบโตจากการทองเท่ียว เปนแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ  นิเวศนปาเขา และทางทะเล และการทองเท่ียวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการคา การ
ลงทุน การบริการ และอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ท่ีเติบโต และแขงขันได 

2.) จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด  
   จากขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด และกำหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรในภาพรวม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกำหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  นาเท่ียว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนยกลางการคมนาคมขนสง และกระจายสินคาของภาคใต 
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 3.) เปาหมายการพัฒนา 
                     1.  เพ่ิมรายไดจากการเกษตร  อุตสาหกรรมและการทองเท่ียว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
  2. เพ่ิมรายไดจาการทองเท่ียว 
           3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   4.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดำเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

5.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอยางตอเนื่อง 
 4.) ประเด็นการพัฒนา 
     1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

2. การพัฒนาการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 
6. การสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิสัยทัศน “ องคกรหลกัในการพัฒนา ยึดหลัก ธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาอำเภอถ้ำพรรณรา 
วิสัยทัศน: “ชุมชนเขมแข็ง  เมืองแหงการเรียนรู  หมูบานนาอยู  สุขภาพดีถวนหนา ประชารวมใจ” 

ประเด็นยุทธศาสตร(Strategic Issue) 
1. การบริหารจัดการการเกษตรท่ีมีคุณภาพและครบวงจร 
2. การทองเท่ียว 
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
4. การสรางสังคมแหงการเรียนรู และพอเพียง 
5. การสรางสังคมอยูดีมีสุข 

 เปาประสงค 
  1.ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 
  2.การทองเท่ียวอำเภอถ้ำพรรณราท่ีเขมแข็ง สรางสุข สรางคน สรางงาน สรางรายได 
  3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและใชประโยชนอยางยั่งยืน 
  4. การบริหารจัดการภัยพิบัติและการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ำอยางมีประสิทธิภาพ 



  5.ปะชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีพ่ึงตนเองไดดวยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.ชุมชนเขมแข็งประชาชนอยูดีมีสุข 
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2.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลดุสิต 

1) วิสัยทัศน 
“ตำบลดุสิตสะอาด สาธารณูปโภคครบครัน  สรางสรรคคุณภาพชีวิตดี  ประเพณีเดน เนนธรรมาภิบาล    
  ภายในป 64” 

2) พันธกิจ 
1. พัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค 
2. พัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
3. พัฒนาดานการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 
4. พัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. พัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง 
6. พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
7. พัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ 

3) ยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาเสนทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง และการควบคุมอาคาร  
2. การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. การบริหารจัดการองคกร 

4) เปาประสงค 
1. ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางท่ัวถึง ระบบผังเมืองและการควบคุม

อาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ปญหาสังคมไดรับการแกไขและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีภูมิคุมกันรูเทาทันโลก มีอาชีพ มีรายได 

พอเพียง มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
3. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการทำนุบำรุง 
4. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยั่งยืน 
5. ประชาชนไดรับการบริการดวยความเปนธรรมโปรงใสและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

5) เปาหมาย และ ตัวช้ีวัด 
1 .การพัฒนาเสนทางการคมนาคมไดมาตรฐานและคลอบคลุมท้ังตำบล 
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและใหบริการท่ัวถึง 
3. มีการดำเนินการระบบผังเมืองและอาคารคลอบคลุมท้ังตำบล 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
5. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในภาพรวมของตำบล 
6. มีผลิตภัณฑทางการเกษตรของตำบลเพ่ิมข้ึน 
7. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไดรับการอนุรักษไวจากรุนสูรุน 



8. มีการปลูกตนไมเพ่ือการอนุรักษเพ่ิมข้ึน 
9. ปญหาเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอมลดลง 
10. การจัดเก็บภาษีในตำบลได 100 เปอรเซ็นต 
11. บุคลากรมีความรูและทักษะในการใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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6) กลยุทธ 
1.การพัฒนาดานเสนทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุม   
   อาคาร 

- พัฒนาเสนทางการคมนาคม `ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบผังเมืองและการควบคุม    
  อาคาร 

2.การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
- พัฒนาดานสาธารณสุข   
- จัดระเบียบสังคมเพ่ือความปลอดภัยในทรัพยสิน 

 - พัฒนาและสิ่งเสริมอาชีพ  
- พัฒนาดานการศึกษา 

 - สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 - พัฒนาและสงเสริมกลุมองคกรสถาบันครอบครัวและผูดอยโอกาส 
3.การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 - สงเสริมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 - การบริหารจัดการขยะ 
 - การอนุรักษและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 - การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
5.การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร 
 - การพัฒนาบุคลากร 
 - การพัฒนาองคกรใหมีความพรอมรองรับการถายโอนภารกิจ 
 - การพัฒนาจัดเก็บรายได 
 - การสงเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย 

7) นโยบายของนายกองคการบริหารสวนตำบลดุสิต 
  1. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   มุงม่ันท่ีจะพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน  เพ่ือ
สนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล 
  2. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตจะสงเสริมและสนับสนุน  ใหตำบลดุสิตเปนชุมชนท่ีปลอดภัย  
นาอยู  และพัฒนาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  และสรางโอกาสใหทุกคนไดรับการ
บริการอยางเทาเทียมกัน 
  3. นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี  จะสงเสริมและสนับสนุน
ระบบการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบอยางตอเนื่อง  และมีการสงเสริมใหมีการเรียนรูของประชาชน  ในตำบล  
พัฒนาระบบเครอืขายสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรูชุมชนตลอดจนการสงเสริมจริยธรรม  วัฒนธรรมทองถ่ิน  และรักษา
ประเพณีทองถ่ินใหยั่งยืน 
  4. นโยบายการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะสงเสริมและสนับสนุน
ปรับปรุงระบบสิ่งแวดลอม  ตลอดจนการบำบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมบูรณ  สรางจิตสำนึกใหประชาชน
มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางคุมคาสูงสุด 



  5.นโยบายการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการปกครองจะบริหารงานโดยยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล  มุงเนนความโปรงใส  และการมีสวนรวม 
  6.นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  สนับสนุน  สงเสริมกิจกรรมการประกอบอาชีพ  การฝกอบรม
อาชีพและการรวมกลุมอาชีพตางๆ ใหมีความเขมแข็ง 
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  7. นโยบายการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการจะสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรงท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  พรอมท้ังสรางวินัยใหกับชุมชน  สงเสริมการเลนกีฬาและการออกกำลัง
กาย  ใหเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหางไกลจากสิ่งเสพติดท้ังปวง 

8) จุดยืนทางยุทธศาสตร 
จุดยืนทางยุทธศาสตรของ(Positioning) อบต.ดุสิต 
1.พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคมนาคมการสาธารณูปโภค ท่ีไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
2.พัฒนาเศรษฐกิจ สงเสริมการหาแหลงเงินทุน สรางรายไดและอาชีพ 
3.สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.พัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
5.สงเสริมและอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยู 
6.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
7.พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีเพ่ือรองรับภารกิจการถายโอน 
8.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลดุสิต มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน

ภาพรวมตั้งแตระดับประเทศ จนถึงและระดับทองถ่ิน โดยจะเชื่อมโยงยุทธศาสตรในแตละยุทธศาสตร มาจาก

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ จนถึงแผนพัฒนาของทองถ่ิน 

ซ่ึงการกำหนดยุทธศาสตรในแตละดานท่ีตองการพัฒนาตองเชื่อมโยงกัน เพ่ือจะสามารถกำหนด

ประเด็นการพัฒนา เปาหมาย ตัวชี้วัด ไปในทิศทางเดียวกัน เชน  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการสรางความสามารถใน

การแขงขัน เชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ดานการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ

และการแขงขันไดยางยังยืน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกลุมภาคใตฝงอาวไทย ดานการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลคาพืช

เศรษฐกิจยางพาราและปาลมน้ำมัน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาน การบริหารจัดการเกษตรแบบ

ครบวงจรเปนเกษตรคุณภาพและนำนวัตกรรมเกษตรมาใชเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตและสรางรายได เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาน การพัฒนาเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อบต.ดุสิต ดานการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

แผนพฒันาภาค 

แผนพฒันากลุม่จงัหวดั 

แผนพฒันาจงัหวดั 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั

 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของอำเภอถ้ำพรรณรา 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน( อบต.) 

 



 

 

       

  23 

แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม 

  

 

 

 

 

 

                                 

                                         

 

 

                                                                          

 

                                                                                                       

                                                                                              

 

 

  

   

 

 

 

           

 

 

 ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป 

 

 ดานความมัน่คง   การสรางความสามารถ 

 ในการแขงขัน 

 การพัฒนาและ      

 การเสริมสราง  

 ศักยภาพคน 

 การสรางโอกาส  

 ความเสมอภาคและ 

 เทาเทียมกัน 

 ทางสังคม 

  การสรางการเติมโตบน  

  คุณภาพชวีิตที่เปนมิตร   

  กับส่ิงแวดลอม 

  การปรับสมดุลและ  

  พัฒนาระบบการ  

  บริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

  ฉบับที ่12 

 1.การเสริมสราง

และ พัฒนา

ศักยภาพ 

 ทุนนมนุษย 

 2.การเสริมสรางความ

เปนธรรมและลดความ 

เหล่ือมล้ำในสังคม 

 3.การสรางความเขมแข็ง   

 ทางศรษฐกิจและ  

 แขงขันไดอยางยั่งยืน 

 4.การเติมโตที่เปนมิตร  

 กับส่ิงแวดลอมเพือ่  

 การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

 5.การเสริมสรางความมั่นคง 

 แหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 

 สูความมั่งค่ังและยั่งยืน 

 6.การเพิ่มประสิทธภิาพ

และ ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

 7.การพัฒนาโครงสราง   

 พื้นฐานและระบบ 

 โลจิสติกส 

  10.ดานการตางประเทศ   

  ประเทศเพื่อนบาน  

  และภูมิภาค 

 8.ดานวิทยาศาสตร  

 เทคโนโลยี วิจัย  

 และนวัตกรรม 

 9.การพัฒนาภาค 

 เมืองและพื้นที ่

 เศรษรฐกิจ 

  ยุทธศาสตร 

  กลุมจังหวัดภาคใต  

  ฝงอาวไทย 

 1.พัฒนาการผลิต แปรรูป

และการบริหารจัดการพืช

เศรษฐกิจหลัก 

    2.การเพิ่มผลผลิตการประมง

ชายฝงการเพาะเล้ียงสัตวน้ำ

เศรษฐกิจและสัตวเศรษฐกิจที่

โดดเดนในพื้นที ่

 

3. การพัฒนาสูการเปนที่

ทองเที่ยวนานาชาติมี

คุณภาพมีความหลากหลาย 

 

 4.พัฒนาระบบ

โครงสรางพื้นฐาน

และโลจิสติกส 

 ยุทธศาสตรจังหวัด  

 นครศรีธรรมราช 

 1. การบริหาร

การเกษตร   และ

อุตสาหกรรมสู

มาตรฐานครบวงจรและ

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

 2.การพัฒนาการ

ทองเที่ยวบนพื้นฐาน

ธรรมะ ธรรมชาติ และ

ศิลปวัฒนธรรม 

  

 3. การจัดการ

ทรัพยากร 

 ธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอมอยาง

ยั่งยืน 

  

 4.การพัฒนาคน 

ชุมชนและสังคมให

นาอยู เขมแข็ง ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 5.การรักษาความ

มั่นคงและความสงบ

เรียบรอย 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา  

 ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

นครศรีธรรมราช  

  

 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ   2.การบริหารจัดการ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ  

 ส่ิงแวดลอมและ     

  พลังงาน 

 3.การพัฒนาสังคม 

 และคุณภาพชวีิต 
 4.การพัฒนา 

 โครงสรางพื้นฐาน 

 5.การเสริมสรางธรรมาภิบาล 

 และการบริหารกจิการ 

 บานเมืองที่ดี 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 อบต.ดุสิต 

 1.การพัฒนาเสนทางการ  

 คมนาคม สาธารณูปโภค  

 สาธารณูปการ ผังเมืองและ 

 การควบคุมอาคาร 

 2.การพัฒนาดาน  

 สังคม และคุณภาพ   

 ชีวิต 

 3.การพัฒนาดานศาสนา 

 ศิลปวัฒนธรรมจารีต 

 ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 

  

 4.การบริหาร  

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 และส่ิงแวดลอม 

 5.การบริหารจัดการ  

 องคกร 

 เปาประสงค 

 ประชาชนไดรับการบริการ 

 ดานสาธารณูปโภค  

 สาธารณูปการอยางทั่วถึง 

 ระบบผังเมอืงและการ 

 ควบคมอาคารเปนไปอยางม ี

  เปาประสงค 

 ปญหาสังคมไดรับการ  

 แกไขและประชาชนม ี

 คุณภาพชีวิตที่ดีมภีูมิคุมกัน  

 รูเทาทันโลก มอีาชีพ 

 มีรายได พอเพียงมีความ  

 เปาประสงค 

 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 จารีตประเพณีและ 

 ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ไดรับการทำนุบำรุง 

 

 เปาประสงค 

 ชุมชนมี 

 ทรัพยากรธรรมชาติ  

 ส่ิงแวดลอมและ  

 ยั่งยืน 

  

 เปาประสงค 

 ประชาชนไดรับการ  

 บริการดวยความเปน 

 ธรรมโปรงใสและมีสวน 

 รวมในการพัฒนา 

 ทองถิ่น 

 6.สงเสริมศาสนา 

ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

 5.การพัฒนาสูการเปน

เมืองสีเขียว 
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บริหาร 

งานทั่วไป 

รักษา 

ความสงบ

ภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข สังคม 

สงเคราะห 

เคหะ 

และ

ชุมชน 

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

การศาสนา

วัฒนธรรม 

และ 

นันทนาการ 

อุตสาหกรรม 

และ 

การโยธา 

การเกษตร การ

พาณิชย 

งบกลาง 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.การพัฒนาเสนทาง

การคมนาคม 

 2.พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ 

 3.พัฒนาระบบผัง

เมืองและการควบคุม

อาคาร 

 1.พัฒนาดานสาธารณสุข 

 2.จัดระเบียบสังคมเพื่อ 

 ความปลอดภัยในชวีิตและ 

 ทรัพยสิน 

 3.พัฒนาและสงเสริมอาชีพ 

 4.พัฒนาการศึกษา 

 5.สงเสริมการกีฬาและ 

 นันทนาการ 

 6.พัฒนาและสงเสริมกลุม 

 องคกร สถาบันครอบครัว 

 และผูดอยโอกาส 

 1.สงเสริมดานศาสนา 

 2.สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 จารีตประเพณี 

 3. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 

 1.การบริหารจัดการขยะ 

 2.การอนุรักษและแกไข 

 ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

 และส่ิงแวดลอม 

 3.การพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 1.การพัฒนาบุคลากร 

 2.การพัฒนาองคกรให 

 พรอมรองรับการถาย 

 โอนภารกิจ 

 3.การพัฒนาการ 

 จัดเก็บรายได 

 4.การสงเสริมการ 

 ปกครองในระบอบ  

 ประชาธิปไตย 

  แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

 1.โครงการกอสรางปรับปรุง 

 ซอมแซมเสนทางคมนาคม 

 2.โครงการกอสรางปรับปรุง 

 ซอมแซมระบบ 

 สาธารณูปโภค 

 สาธารณูปการ 

 3.โครงการวางระบบผังเมือง 

และการควบคุมอาคาร 

 1.โครงการพัฒนาดาน 

 สาธารณสุข 

 2.โครงการแกไขปญหา 

 ยาเสพติด 

 3.โครงการสงเสริมอาชีพ 

 4.โครงการสงเสริม 

 การศึกษา 

 5.โครงการสงเสริมการ 

 กีฬาและนันทนาการ 

 6.โครงการสงเสริมกลุม 

 องคกร สถาบันครอบครัว 

 และผูดอยโอกาส 

 1.โครงการสงเสริมดาน 

 ศาสนา 

 2.โครงการสงเสริมศิลป  

 วัฒนธรรมจารีตประเพณี 

 3.โครงการสงเสริมภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

 1.โครงการบริหารจัดการขยะ 

 2.โครงการอนุรักษและแกไข 

 ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

 และส่ิงแวดลอม 

 3.โครการพัฒนาแหลง 

 ทองเที่ยว 

 1.โครงการพัฒนา  

 บุคลากร 

 2.โครงการพัฒนาองคกร 

 ใหพรอมรองรับการถาย 

 โอนภารกิจ 

 3.โครงการพัฒนาการ 

 จัดเก็บรายได 

 4.โครงการสงเสริมการ 

 ปกครอในระบอบ 

 ประชาธิปไตย 
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วิสัยทัศน 
ตาํบลดสิุตสะอาด  สาธารณปูโภคครบครนั  สรา้งสรรคค์ณุภาพชวีิตด ี

ประเพณีเด่น  เนน้ธรรมาภิบาล  ภายในปี 64 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

อบต.ดุสิต 

 1.การพัฒนาเสนทางการคมนาคม  

 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 ผังเมอืง และการควบคุมอาคาร 

 2.การพัฒนาดานสังคม 

  และคุณภาพชีวิต 

  3.การพัฒนาดานศาสนา  

 ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

 ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น 

 4.การบริหารจัดการ  

 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ส่ิงแวดลอม 

 5.การบริหารจัดการ  

 องคกร 

เปาประสงค  ประชาชนไดรับบริการดาน

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการอยางทั่วถงึ 

ระบบผังเมอืงและการ

ควบคุมอาคารเปนไปอยางมี

ประสิทธภิาพ

 

 ปญหาสังคมไดรับการ

แกไขและประชาชนมี

คุณภาพชีวิตทีด่ีมี

ภูมิคุมกนัรูเทาทันโลก มี

อาชีพ มรีายไดพอเพียงมี

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณแีละภูมิ

ปญญาทองถิน่ไดรับการ

ทำนุบำรุง 

 ชุมชนมี

ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอมและยั่งยนื 

 ประชาชนไดรับการ

บริการดวยความเปนธรรม

โปรงใสและมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถิน่ 

กลยทุธ ์
 1.พัฒนาเสนทางการคมนาคม 

 2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

 สาธารณูปการ 

 3พัฒนาระบบผังเมืองและ 

 การควบคุมอาคาร 

 1.พัฒนาดานสาธารณสุข 

 2.จัดระเบียบสังคมเพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 3.พัฒนาและสงเสริมอาชีพ 

 4.พัฒนาการศึกษา 

 5.สงเสรมิการกฬีาและนนัทนาการ 

 6.พัฒนาและสงเสริมกลุมองคกร 

  

 1.สงเสรมิดานศาสนา 

 2.สงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

 จารีตประเพณ ี

 3.สงเสรมิภูมิปญญาทองถิน่ 

 1.การบริหารจัดการขยะ 

 2.การอนรุักษและแกไข 

 ปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิ

 และส่ิงแวดลอม 

 3.การพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 1.การพัฒนาบุคลากร 

 2.การพัฒนาองคกรให

พรอมรองรับการถายโอน

ภารกจิ 

 3.การพัฒนาการจัดเก็บ

รายได 

 4.การสงเสรมิการปกครอง

 

 

แผนงาน 
บริหารงาน 

ทั่วไป 

 การรักษาความ   

 สงบภายใน 

 การศึกษา  สาธารณสุข  สังคม 

สงเคราะห 

 เคหะและ 

ชุมชน 

 สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

 การศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

 การเกษตร  การพาณิชย  งบกลาง 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานการศึกษา ดานผังเมือง ดานเทคโนโลยี ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
 

ดาน จุดแข็ง/โอกาส จุดออน 
ดานเศรษฐกิจ 
 

จุดแข็ง 
มีโครงสรางการคมนาคมขนสงสามารถติดตอได
ตลอดพื้นที่ทัง้จังหวัดและถนนสายหลักทล. 41 
- มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะแวดลอมที่
เหมาะแกการทำการเกษตร 
- มีสินคาทางเกษตรที่สำคัญหลากหลาย 

จุดออน 
- ขาดการรวมกลุมที่เขมแข็งเพื่อรวมกันเปนกลุม
ผูผลิต 
- ปญหาหนี้สนิของเกษตรกร 
 

โอกาส 
- รัฐบาลสงเสริมการปลูกพชืทดแทนพลังงาน เชน
ปาลมน้ำมนั 
- ภาวะวิกฤตดานอาหารโลกทำใหรัฐบาลใหความ
สนใจและสนบัสนุนสงเสริมการปลูกพืชที่เปนอาหาร
เพิ่มมากข้ึน 

อุปสรรค 
- สภาวะเศรษฐกิจในระดบัประเทศและระดับโลกที่
ตกต่ำสงผลตอเศรษฐกิจไทย 
 

ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

จุดแข็ง 
- มีโครงขายการคมนาคมที่เชื่อมโยงกัน 
 

จุดออน 
- งบประมาณของ อปท.มไีมเพยีงพอตอความ
ตองการที่จะพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสุด 

โอกาส 
- พ.ร.บ.การกระจายอำนาจแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 ทำให อบต.มีรายไดเพื่อไป
พัฒนาเร่ืองโครงสรางพืน้ฐานและดานอ่ืนๆ 

อุปสรรค 
-สภาพแวดลอมและความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะ
โลกรอนทำใหเกิดภัยธรรมชาตทิี่รุนแรงข้ึนสงผล
กระทบตอโครงสรางพื้นฐาน ทำใหถนนชำรุดและ
เสื่อมเร็ว 
-การบรรทุกเกินน้ำหนักทำใหถนนเสียหายเร็วข้ึน 

ดานสังคม จุดแข็ง 
 - การมีองคกรชุมชน เชนกรรมการหมูบาน กลุม
สตรี กองทุนหมูบาน ฯลฯที่สนบัสนนุชวยเหลือและ
พัฒนา 

จุดออน 
-ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย 
- ปญหาการพนนัและการแพรระบาดของยาเสพติด 
- กลุม องคกรไมเขมแข็ง 
- การศึกษา 

โอกาส 
- พ.ร.บ.กระจายอำนาจขอองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดใหอำนาจให อบต.จัดบริการ
สาธารณะดานสวสัดิการชุมชนและสังคม ไดมากข้ึน 
- นโยบายของรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดซึ่งถือเปนวาระแหงชาติ 

อุปสรรค 
- การบังคับใชกฎหมายไมเขมแข็ง จริงจัง 
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 ดาน จุดแข็ง/โอกาส จุดออน 
ดานการศึกษา จุดแข็ง 

- มีโรงเรียนชั้นประถม และมัธยม ในเขต
พ้ืนท่ีหลายโรงเรียน 

จุดออน 
- โรงเรียนระดับอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยจะตั้งอยูหางไกล 

โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรลีดภาระ
คาใชจาย 
- การมีหนวยงานตางๆใหทุนการศึกษา 

อุปสรรค 
- สภาพเศรษฐกิจท่ีตกต่ำไมสามารถทำให
สงเสียใหเรียนในระดับสูงข้ึนไปได 

ดานผังเมือง จุดแข็ง 
- เปนตำบลท่ีมีท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ,การ
อนุรักษปาไม,และท่ีดินชนบทและ
เกษตรกรรม 
- มี พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2558  

จุดออน 
-ประชาชนยังไมรูจัก พรบ.การผังเมือง พ.ศ.
2558 เทาท่ีควร 

โอกาส 
- การสงเสริมเกษตรกรรมตาม พรบ.การ
ผังเมืองจากหนวยงานของรัฐ 

อุปสรรค 
- นายทุนเขามาดำเนินโครงการดาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

ดานเทคโนโลยี 
 

จุดแข็ง 
-มีเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ี
หลากหลาย ทันสมัยมาอำนวยความ
สะดวกในการใหบริการประชาชน และ
บริการขอมูลขาวสารทางราชการ เชน  
ระบบอินเตอรเน็ต ระบบ WIFI  Face 
book, Web site  ตางๆเปนตน 

จุดออน 
- ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีมีผล
ตอกระบวนการ ทำงานและพฤติกรรมของ
บุคลากร  

โอกาส 
-ผูบริหารสนับสนุนการใชเทคโนโลยีใน
การพัฒนาทองถ่ินและประเทศ 

อุปสรรค 
- 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดลอมทางธรรมชาติยังมีสภาพ
คอนขางดี 

จุดออน 
-ขาดความรวมมือและจิตสำนึกในการ
ดำเนินการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอม 
 

โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายใหความสำคัญกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการ
ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

อุปสรรค 
- มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
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ดาน จุดแข็ง/โอกาส จุดออน 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

จุดแข็ง 
-ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
-มีความตื่นตัวทางการเมือง 
-ผูนำมีความรูความสามารถในการพัฒนา 
 

จุดออน 
-ประชาชนยังขาดความรูเรื่องกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับประชาชน 
-ขาดบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีมีความรู
ความสามารถในบางสาขาของงาน 

โอกาส 
-รัฐบาลเนนการใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชน
สงเสริมการกระจายอำนาจสูทองถ่ินและเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 

อุปสรรค 
-งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมีนอยไม
เพียงพอตอการบริหาร 

ดานศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

จุดแข็ง 
-มีศาสนาพุทธเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
-มีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนา 
-มีประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามและมีการสืบ
ทอด 

จุดออน 
-ประชาชนบางสวนยึดติดกับวัตถุนิยม
และการบริโภคสิ่งฟุมเฟอย 
-คนบางกลุมขาดคุณธรรม จริยธรรม
และระเบียบวินัย 

โอกาส 
-รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถ่ินมีการ
อนุรักษฟนฟูประเพณีวัฒนธรรม 

อุปสรรค 
-การเขาถึงสื่อตางๆไดงายข้ึนมีผลตอเด็ก 
เยาวชน ทำใหกระทำในสิ่งท่ีไมถูกตองได
งายข้ึน 

 
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 

การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล เชน

ผลกระทบจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท้ังในและระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานขององคการบริหารสวน

ตำบล เชนสภาพเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ท่ีเก่ียวของกับการทำงานของทองถ่ิน การจัดสรร

งบประมาณในการบริการดานสาธารณะใหกับ อปท. สภาพแวดลอมทางสังคม เชน ระดับการศึกษาและอัตรารูหนังสือ

ของประชาชน การตั้งถ่ินฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเชื่อ

และวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมือง เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และ

สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหมๆและพัฒนาการทางดานเครื่องมือ อุปกรณท่ีจะชวยเพ่ิม  

ประสิทธิภาพในการผลิตและใหบริการสภาพแวดลอมภายนอกองคกร ปจจัยใดท่ีสามารถสงผล กระทบประโยชน ท้ัง

ทางตรงและทางออมตอการดำเนินการขององคกรในระดับมหาภาคและองคกรสามารถฉกฉวยขอดีเหลานี้มาเสริมสราง

ให หนวยงานเข็มแข็งข้ึนได อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T-Threats) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอกองคกรปจจัย

ใดท่ีสามารถสงผล กระทบในระดับมหภาคในทางท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงองคกรจำตอง

หลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองคกรใหมีความแข็งแกรงพรอมท่ีจะเผชิญแรงกระทบดังกลาวได 

 



 

............................................................................................................................................... 
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สวนท่ี 3 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาเสนทางคมนาคม
สาธารณูปโภค สาธารณูปการผังเมือง
และการควบคุมอาคาร 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง ทุกสำนัก/กอง 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา 
การพาณิชย 

2 การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต บริหารท่ัวไป การักษาความสงบภายใน สำนักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา 

สาธารณสุข สำนักปลดั 
สังคมสงเคราะห 
สรางความเขมแข็งของชุมชน 

การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง 
3 การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
กองการศึกษา 
 

4 การพัฒนาการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็งของชุมชน สำนักปลดั 
 การศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลดั 
5 การพัฒนาการบรหิารจดัการองคกร บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั 

การดำเนินการอ่ืน งบกลาง สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองชาง 
กองการศึกษา 

รวม 5 ยุทธศาสตร 4 ดาน 12 แผนงาน 4 สำนัก/กอง 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

อยูในไฟล excel 

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

         แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) 

องคการบริหารสวนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร 

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

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาเสนทางการ

คมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ผังเมือง และการควนคุมอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1.2แผนงานการพาณิชย  

            

รวม             

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและ

คุณภาพชวีิต 

2.1แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

2.2 แผนงานการศึกษา 

2.3แผนงานสาธารณสุข 

2.4แผนงานสังคมสงเคราะห 

2.5แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

2.6แผนงานงบกลาง 

            

รวม             

 

แบบ ผ.01 



 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 

  รายละเอียดโครงการพฒันา 

                    แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1 ,2 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 

41 – บา้นยางใช ้ ม.1 

เพ่ือพฒันาเส้นทาง 

คมนาคมให้ดีขึ้น 

 

ก่อสร้างถนน คสล.  

กวา้ง 5 ม.ยาว 190 ม. 

 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  

1,800,000 520,000 514,000 514,000 514,000 จาํนวนอบุติัเหตุ

จากการใช ้

เส้นทาง

คมนาคม 

ท่ีลดลง 

ประชาชนมีความ

สะดวกและ

ปลอดภยัในการ

ใชเ้ส้นทาง

คมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมสร้างถนนสายแยก

รพ.สต.บา้นเกาะขวญั - ช่องไทร 

ม.1 

ซ่อมสร้างถนน  

กวา้ง 4.5 ม. ยาว 2,000 ม. 

5,130,000 5,130,000 - 5,130,000 5,130,000 กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

บา้นจัน่เสือ - คลองนํ้าดาํ ม.1 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 3.5 ม.ยาว 1,200 ม. 

2,080,000 2,080,000 - 2,080,000 2,080,000 กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

บา้นเกาะขวญั-คลองนํ้าดาํ ม.1 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 3 ม. ยาว 1,200 ม. 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 - กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

บา้นเกาะขวญั - บา้นโคกเทวี ม.8    

ม.1 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 3 ม. ยาว 2,000 ม. 

2,980,000 2,980,000 - 2,980,000 2,980,000 กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 

      รายละเอียดโครงการพฒันา 

                      แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

ทางขึ้นสระนํ้าควนเศียร ม.1 

เพ่ือพฒันาเส้นทาง 

คมนาคมให้ดีขึ้น 

 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 4 ม.ยาว 250 ม. 

520,000 520,000 - 520,000 520,000 จาํนวนอบุติัเหตุ

จากการใช ้

เส้นทางคมนาคม 

ท่ีลดลง 

ประชาชนมีความ

สะดวกและ

ปลอดภยัในการใช้

เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้า 

คสล.สองขา้งทางถนนสาย 

เกาะขวญั-คลองกา(บริเวณหนา้ 

รร.บา้นเกาะขวญั  ม.1 

เพ่ือให้มีการระบายนํ้า

ท่ีดี 

ก่อสร้างทอ่ระบายนํ้า 

รูปตวั U ยาว 500 ม. 

- 480,000 - 480,000 480,000 การระบายของ

นํ้า 

นํ้ามีการระบายดี 

ไม่ท่วมขงั 

กองช่าง 

8 โครางการก่อสร้างถนน คสล.สาย

ซอยไทยเสรี ม.1 

เพ่ือพฒันาเส้นทาง 

คมนาคมให้ดีขึ้น 

 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 3 ม. ยาว 250 ม. 

- 376,656 - 376,656 376,656 จาํนวนอบุติัเหตุ

จากการใชเ้ส้น 

ทางคมนาคม 

ท่ีลดลง 

ประชาชนมีความ

สะดวกและ

ปลอดภยัในการใช้

เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

ซอยแยกตน้หวา้ ม.1 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 3.5 ม. ยาว 250 ม. 

- 430,000 430,000 430,000 - กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้า

ถนนสายเกาะขวญั – ช่องไทร ม.1 

เพ่ือให้การระบายนํ้า

ไดส้ะดวก 

ก่อสร้างรางระบายนํ้ารูป

ตวั u กวา้ง 1.5 ม.สูง 1ม. 

ยาว 250ม. 

- - - 412,500 - รางระบายนํ้า นํ้ามีการระบายได้

สะดวกรวมเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 

         รายละเอียดโครงการพฒันา 

                      แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1 ,2 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้า 

คสล.รูปตวัVจากบา้นควนกลาง- 

คลองวงศ ์ม.2 

เพ่ือให้การระบายนํ้า

ไดดี้ขึ้น 

ก่อสร้างคูระบายนํ้า 

คสล.รูปตวัVระยะทาง

1,300 ม. 

-     608,000 - 608,000 608,000 การระบายของ

นํ้า 

นํ้ามีการระบายท่ีดี

ขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายบา้นโคกเคียน - หินนํ้าออก

(ไร่เหนือ) ม.2 

เพ่ือพฒันาเส้นทาง 

คมนาคมให้ดีขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 

กวา้ง 4.5 ม.ยาว2,200 ม. 

825,000 825,000 825,000 825,000 - จาํนวนอบุติัเหตุ

จากการใชเ้ส้น 

ทางคมนาคม 

ท่ีลดลง 

ประชาชนมีความ

สะดวกและ

ปลอดภยัในการใช้

เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถน คสล.สาย

แยก 41 –บา้นนายพั้น รักวงศ ์ม.2 

(ทุ่งตน้นนท)์ 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 4 ม. ยาว 800 ม. 

- - - 600,000 600,000 กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

บา้นนายประสิทธิ – สระนํ้า

ฉนวนจนัทร์ ม.2 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 4 ม. ยาว 240 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

 562,500   562,500 549,000 - 549,000 กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่ 

  รายละเอียดโครงการพฒันา 

                   แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย

แยกบา้นนายชาํนาญ อ่อนรัตน ์- 

สระนํ้าหมู่ท่ี6  ม. 3 

 

เพ่ือพฒันา

เส้นทาง 

คมนาคมให้ดี

ขึ้น 

 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 

กวา้ง 4.5 ม. ยาว 400 ม.  

หนา 2.5 ซ.ม. 

- 630,000 560,000 560,000 - จาํนวนอบุติัเหตุ

จากการใชเ้ส้น 

ทางคมนาคม 

ท่ีลดลง 

 

ประชาชนมีความ

สะดวกและ

ปลอดภยัในการใช้

เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายกลุ่มออมทรัพย-์เกาะลอยนํ้า

ผดุ(ตอนท่ี 3) ม.3 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 4 ม. ยาว 800 ม. 

- - 1,700,000 1,700,000 - กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายแยกบา้นนายณรงค ์รักษายศ 

- ด่านปริง ม.3 

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 ม. 

ยาว 240 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

- - - - 534,000 กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สาย ทล 41- บา้นนายประยรู  

ชูขนัธ ์ ม.4 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 5 ม. 

ยาว 190 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 ม. 

- 520,000 529,000 529,000 529,000 กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สาย ท ล 41-รร.ทุง่โพธ์ิงาม  ม.4 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4.5 ม.

ยาว 2,000 ม. 

4,600,000 4,600,000 - 4,600,000 4,600,000 กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 

35 



 

 

2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

  รายละเอียดโครงการพฒันา 

                 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

20   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย      

41-บา้นนายสมเจตน์  เนินหนู ม.4 

เพ่ือพฒันา

เส้นทาง 

คมนาคมให้ดีขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.     

กวา้ง 4.5 ม. ยาว 500 ม. 

600,000 600,000 - - - จาํนวน

อุบติัเหตุจาก

การใชเ้ส้น 

ทางคมนาคม 

ท่ีลดลง 

ประชาชนมีความ

สะดวกและ

ปลอดภยัในการใช้

เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

ตน้จิก – บา้นลุงพร้ี  ม.5 

ก่อสร้างถนน คสล 

กวา้ง 5 ม.ยาว 1,500 ม. 

- 520,000 4,200,000 4,200,000 - กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

สามแยกบา้นนายสุพิศ - แยกบา้น

นายพร้ี ม.5,7 

ก่อสร้างถนน คสล 

กวา้ง 5 ม.ยาว 380 ม.  

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  

1,400,000 1,400,000 1,096,000 - - 

 

กองช่าง 

23 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง

สาย ทล 41 - หนองนางไหล ม.5 

ซ่อมแซมถนน ลาดยาง 

กวา้ง 5 ม.ยาว 1,800 ม. 

- - - 4,950,000 4,950,000 กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย

แยกวดัสวนพิกุล -  แยกอนามยั

พรรณราชลเขต ม.6 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 4.5 ม. ยาว 3,500 ม. 

- 5,840,000 - 5,840,000 5,840,000 กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

    รายละเอียดโครงการพฒันา 

                       แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1 ,2 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4 การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

สามแยกโคกป่ันฝ้าย - หมู่ท่ี 3   ม.6 

เพ่ือพฒันา

เส้นทาง 

คมนาคมให้ดี

ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง  4 ม. ยาว 2,000.ม. 

- - - 4,480,000 4,480,000 จาํนวน

อุบติัเหตุจาก

การใชเ้ส้น 

ทางคมนาคม 

ท่ีลดลง 

ประชาชนมีความ

สะดวกและ

ปลอดภยัในการใช้

เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สาย รร.สวนพิกุล-บา้นในทอน ม.6 

ก่อสร้างถนน คสล 

กวา้ง 4 ม.ยาว 240 ม.  

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

- 600,000 549,000 549,000 549,000 กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สาย แยก รร.สวนพิกุล - บา้นทุง่มวง 

ม.6 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 4.5 ม. ยาว 400 ม. 

600,000 500,000 - - - กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 

บา้นนางวาสนา -บา้นนายกลาง  ม.6 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 4.5 ม.ยาว 100 ม. 

- 405,000 - 405,000 - กองช่าง 

29 โครงการบกุเบิกถนนสาย                   

บา้นนายสุชีพ-บา้นหนองหญา้ปลอ้ง 

ม.6 

บุกเบิกถนน 

กวา้ง 4.5 ม. ยาว 1,600 ม. 

- 800,000 - 800,000 800,000 กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 

37 



 

2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

                 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2  

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนนสาย คสล.สาย

บา้นโคกป่ันฝ้าย-โคกดอนแก  ม.6 

เพ่ือพฒันา

เส้นทาง 

คมนาคมให้ดี

ขึ้น 

ก่อสร้างถนน 

กวา้ง 4.5 ม. ยาว 1,600 ม. 

- 4,000,000 - 4,000,000 4,000,000 จาํนวน

อุบติัเหตุจาก

การใชเ้ส้น 

ทางคมนาคม 

ท่ีลดลง 

ประชาชนมีความ

สะดวกและ

ปลอดภยัในการใช้

เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น 

นายชวน ชูมณี-บา้นนายสมรส 

พนัธ์แกว้ ม.6 

ปรับปรุงถนน กวา้ง 5 ม. 

ยาว 1,500 ม. 

- - - 370,000 - กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 

สายท่าส้าน -วงัปริง  ม. 6 

ก่อสร้างถนน คสล.  

กวา้ง 4.5 ม. ยาว 500 ม. 

- - 1,160,000 1,160,000 - กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสาม

แยกบา้นนายปล้ืม เหลืองอ่อน-บา้น

นายสมโชค ยะโส (ตอนท่ี3) ม. 7 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 4.5 ม. ยาว 700 ม.  

 

- 520,000 - 1,630,000 1,630,000 กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น

นายประทีป นุราช - เขตสุราษฎร์ธานี 

ม.7 

ก่อสร้างถนน คสล. 

 กวา้ง 4 ม.ยาว 240 ม.  

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

- - - - 519,000 กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

                แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2  

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

แยกวดัวงัรีบญุเลิศ - ทล.41  ม.7 

เพ่ือพฒันาเส้นทาง 

คมนาคมให้ดีขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 4 ม.ยาว 250 ม.  

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

- 3,000,000 - 540,000 - จาํนวน

อุบติัเหตุจาก

การใชเ้ส้น 

ทางคมนาคม 

ท่ีลดลง 

ประชาชนมีความ

สะดวกและ

ปลอดภยัในการใช้

เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

บา้นนายกิติศกัด์ิ หงษท์อง – เขต

สุราษฎร์ธานี ม.7 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 4.5 ม. ยาว 700 ม. 

- - 1,630,000 - 1,630,000 กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้าถนน คสล.สาย

บา้นนางเกษร เพชรรัตน์ -บา้นพรุ

ไมจ้นัทร์ ม.7 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 4.5 ม.ยาว 1,200 ม. 

2,800,000 2,800,000 - 2,800,000 - กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 

บา้นโคกเทว-ีบา้นโคกเคียน ม.8 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 5 ม.ยาว 2,900 ม. 

520,000 7,470,000 7,470,000 - - กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 

บา้นควนจาํปา-บา้นหนองจิก ม.8 

ก่อสร้างถนน คสล.  

กวา้ง 4 ม. ยาว 240 ม.  

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

- 1,350,000 549,000 549,000 549,000 กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

        รายละเอียดโครงการพฒันา 

                          แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2  

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

40 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

สายโคกเคยีน-พรรณราชลเขต ม.8 

เพ่ือพฒันา

เส้นทาง 

คมนาคมให้ดี

ขึ้น 

ซ่อมสร้างถนน ลาดยาง 

กวา้ง 5 ม.ยาว 2,300 ม. 

- 414,000 414,000 414,000 - จาํนวน

อุบติัเหตุจาก

การใชเ้ส้น 

ทางคมนาคม 

ท่ีลดลง 

ประชาชนมีความ

สะดวกและ

ปลอดภยัในการใช้

เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย

ศาลาหมู่ 9 -บา้นนายช่วยชาติ  

ประพนัธ์ (ตอนท่ี 3)  ม.9 

ก่อสร้างถนน ลาดยางแบบ 

DBTS กวา้ง 4.5 ม.ยาว 600 ม. 

- 950,000 - - 884,000 กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย 

ทล. 41 (หนา้อบต.) -สามแยก

หนองนางไหล  ม.9 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 

กวา้ง 4.5 ม. ยาว 900 ม. 

- 675,000 675,000 - - กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย 

ทล 41 - บา้นนายเวียง ชูโลก  ม.9 

ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ 

DBTS กวา้ง 4.5 ม.ยาว 1,200 ม. 

- - - 1,950,000 1,950,000 กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 

ทล.41- แยกพรุวง  ม.9 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 ม. 

ยาว 240 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

- 4,200,000 549,000 549,000 549,000 กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

      รายละเอียดโครงการพฒันา 

                      แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  

สายแยก สวนยางนายเวยีง ชูโลก - 

หมู่ท่ี 5    ม.9 

เพ่ือพฒันา

เส้นทาง 

คมนาคมให้ดี

ขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ 

DBTS กวา้ง 4.5 ม.ยาว 900 ม. 

- 1,458,000 - 1,458,000 1,458,000 จาํนวน

อุบติัเหตุจาก

การใชเ้ส้น 

ทางคมนาคม 

ท่ีลดลง 

ประชาชนมีความ

สะดวกและ

ปลอดภยัในการใช้

เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สาย 41 -รร.ทุ่งโพธ์ิงาม  ม.10 

ก่อสร้างถนน คสล.  

กวา้ง 4 ม.ยาว 260 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

820,000 875,000 593,000 540,000 540,000 กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย

บา้นนายประพนัธ ์ใสหลวง – เขต

สุราษฎร์ธานี   ม.10 

ก่อสร้างถนนหินคลกุ 

กวา้ง 4.5 ม. ยาว 1,200 ม. 

- - 135,000 135,000 - กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบา้นนายมาศ  กระสัน – บา้น 

นายกรด ช่วยวงั ม.10 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 4.5 ม.ยาว 2,500 ม. 

- 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

      รายละเอียดโครงการพฒันา 

                      แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2  

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

เขตสุราษฎร์ -  บา้นนายเสนอ  

ไชยรัตน์ ม.10 

เพ่ือพฒันา

เส้นทาง 

คมนาคมให้ดี

ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 3.5 ม.ยาว 500 ม. 

- - - 980,000 -  

จาํนวน

อุบติัเหตุจาก

การใชเ้ส้น 

ทางคมนาคม 

ท่ีลดลง 

 

ประชาชนมีความ

สะดวกและ

ปลอดภยัในการใช้

เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

บา้นนายเจนวิทย ์– แม่นํ้าตาปี ม.11 

ก่อสร้างถนน  คสล.กวา้ง 5 ม. 

ยาว 190 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

- 520,000 555,000 555,000 555,000 กองช่าง 

51 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

สายสามแยกบา้นนายหนงัสุพจน์-

เขตสุราษฎร์ธานี  ม.11 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 

กวา้ง 4.5 ม. ยาว 2,000 ม. 

- 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรร.

พรรณราชลเขต- บา้นนางเพชรรัตน์  

มีแสง  ม.11 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 4.5 ม.ยาว 600 ม. 

- 1,400,000 - 1,400,000 1,400,000 กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย 

แยกพรรณราชลเขต-ด่านปริง ม.11 

ก่อสร้างถนน ลาดยางแบบ 

DBTS กวา้ง 4.5 ม.ยาว 600 ม. 

- - - 1,400,000 1,400,000 กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

   รายละเอียดโครงการพฒันา 

                        แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2  

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

54 โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยก

บา้นนายเจนวิทย ์– เขตสุราษฎร์ธานี 

ม.11 

เพ่ือพฒันา

เส้นทาง 

คมนาคม

ให้ดีขึ้น 

ซ่อมแซมถนน กวา้ง 5 ม. 

 ยาว 2,500 ม.  

- 650,000 650,000 650,000 - จาํนวน

อุบติัเหตุจาก

การใชเ้ส้น 

ทางคมนาคม 

ท่ีลดลง 

ประชาชนมีความ

สะดวกและ

ปลอดภยัในการใช้

เส้นทางคมนาคม 

กองช่าง 

55 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย

โคกเคียน-เขตสุราษฎร์ธานี(ช่วงท่ี6) 

ซ่อมสร้างถนน 

กวา้ง 5 ม.ยาว 2,300 ม. 

1,437,500 1,437,500 1,437,500 1,437,500 - กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายตน้จิก – เขตสุราษฎร์ธานี 

ก่อสร้างถนน คสล. 

 กวา้ง 5.00 ม.ยาว 190 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ   0.50 ม. 

6,526,000 6,526,000 - 542,000 542,000 กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสาม

แยกบา้นนายประยรู ชูขนัธ์ – จรดถนน

สาย ทล.41 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 5 ม. 

ยาว 2,300 ม.ไหล ่

ทางกวา้งขา้งละ 0.50 ม. 

4,478,000 4,478,000 - 4,478,000 4,478,000 กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย 

หนองจิก ม.4 – เขตจงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี 

ก่อสร้างถนน ลาดยาง 

กวา้ง 6.00 ม. ยาว1,400 ม. 

- 3,150,000 - 3,150,000 3,150,000 กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

   รายละเอียดโครงการพฒันา 

                 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายโคกเคยีน – เขตจงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี 

เพ่ือพฒันาเส้นทาง 

คมนาคมให้ดีขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 

กวา้ง 5.00 ม.ยาว2,600 ม. 

- 8,190,000 - 8,190,000 8,190,000 จาํนวน

อุบติัเหตุจาก

การใชเ้ส้น 

ทางคมนาคม

ท่ีลดลง 

ประชาชนมีความ

สะดวกและ

ปลอดภยัในการ

ใชเ้ส้นทาง

คมนาคม 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมถนนและทอ่ระบายนํ้า/

ท่อลอด/ทอ่เหล่ียมฯลฯภายใน

ตาํบล 

เพ่ือการระบายนํ้า

ท่ีดีขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนและทอ่ระบายนํ้า/ทอ่

ลอด/ทอ่เหล่ียมฯลฯภายใน

ตาํบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การระบาย

ของนํ้า 

นํ้ามีการระบายได้

ดี ไม่ท่วมขงั 

กองช่าง 

61 โครงการปรับปรุงแหลง่นํ้าและ

สระนํ้าในตาํบล 

เพ่ือพฒันาแหล่ง 

นํ้าในตาํบล 

ปรับปรุงแหลง่นํ้า สระนํ้า

สาธารณะในตาํบล 

- - 500.000 500,000 500,000 มีนํ้าใช้

อุปโภคและ

การเกษตรท่ี

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีนํ้าใช้

ในการอปุโภค

และการเกษตร 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

                  แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2  

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

62 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน ์

ฝายนํ้าลน้คลองเศียร ม.1 

เพ่ือปรับสภาพพ้ืนท่ี

ใหส้วยงามเหมาะสม

กบัการพกัผอ่น 

ปรับพ้ืนท่ีให้สวยงาม,ปลกู

ตน้ไม,้ทาํทางเทา้รอบฝาย 

- - - 300,000 - มีการใช้

ประโยชน์ของ

พ้ืนท่ี 

ประชาชนมีท่ี

พกัผอ่นของ

หมู่บา้น 

กองช่าง 

63 โครงการขดุลอกคลองเศียร 

 ม.1,2 

เพ่ือการระบายนํ้า 

ไดดี้ขึ้น 

ขดุลอกคลองปากกวา้ง 2 ม.  

กน้กวา้ง1.5 ม. ลึก 1.5 ม.  

ยาว3,000 ม. 

- - - 110,000 - การระบายของ

นํ้า 

นํ้ามีการระบายได้

ดี ไม่ท่วมขงั 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้า 

คสล.สายหนองจิก-เขต 

สุราษฎร์ธานี ม.4 

เพ่ือให้การระบายนํ้า

ไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล. 

กวา้ง 1 ม.ยาว 1,000 ม. 

- - - 460,000 - นํ้ามีการระบาย การระบายนํ้าได้

รวดเร็วไม่ท่วมขงั 

กองช่าง 

65 โครงการขดุลอกหนองจิก -

คลองทรี ม.6,8,4,3 

เพ่ือให้มีนํ้าใชใ้น

การอุปโภคและ

การเกษตร 

ขดุลอกคลอง กวา้ง 3 ม. 

ยาว 4,000 ม ลึก 2ม. 

- - - 272,000 - มีนํ้าใชอุ้ปโภค

และการเกษตรท่ี

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีนํ้าใช้

ในการอปุโภค

และการเกษตร 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

   รายละเอียดโครงการพฒันา 

                   แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

66 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้า

รูปตวั V ถนนสายตน้จิก-เขต 

สุราษฎร์ธานี ม.7 

เพ่ือการระบายนํ้า 

ท่ีดีขึ้น 

ก่อสร้างทอ่ระบายนํ้า  

ระยะทาง 3,000 ม. 

- - - 1,380,000 - นํ้าระบายไดดี้

ไม่ท่วมขงั 

มีการระบายนํ้าท่ีดี

ขึ้นไม่ท่วมขงั

ถนน 

กองช่าง 

67 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์

บริเวณสระนํ้าหมู่บา้น ม.9 

เพ่ือเป็นสถานท่ี

พกัผอ่นของ

ประชาชน 

ปรับภูมิทศันบ์ริเวณรอบสระ,

ทาํทางเทา้,ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 

- - - 789,000 - มีสถานท่ี

พกัผอ่น 

ประชาชนมีท่ี

พกัผอ่นและออก

กาํลงักาย 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงคเ์พ่ือการออกกาํลงั

กายในร่ม ม.11 

เพ่ือให้ประชาชนได้

เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

ก่อสร้างโครงหลงัคาอาคาร 

กวา้ง 18 ม. ยาว 30 ม. สูง 10 ม. 

- - - 100,000 - มีอาคารสาํหรับ

การแล่นกีฬา 

ประชาชนไดมี้

สถานท่ีออกกาํลงั

กายในร่ม 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายแยกบา้นนายโสทิน –  

ไร่เหนือ   ม.2 

เพ่ือพฒันาเส้นทาง 

คมนาคมให้ดีขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 4 ม. 

ยาว 240 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

- - - 534,000 - ลดอบุติัเหตุทาง

ถนน 

ประชาชนมีการ

สัญจรท่ีสะดวก

และรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

                   แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2  

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

70 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา

อเนกประสงค ์  ม. 4 

เพ่ือให้ประชาชน

ไดเ้ล่นกีฬาเพ่ือ

สุขภาพ 

ก่อสร้างสนามกีฬาขนาด 

กวา้ง 15 ม. ยาว 28 ม. พร้อม

ติดตั้งอุปกรณ์ 

- - - 300,000 - มีอาคาร

สาํหรับการ

แล่นกีฬา 

ประชาชนไดมี้

สถานท่ีออกกาํลงั

กายในร่ม 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม

สายหนองเคียนพร้อมทาํถนน

ยกระดบั ม.3,6 

เพ่ือพฒันาเส้นทาง

คมนาคมให้เป็นไป

โดยสะดวกและ

ปลอดภยั 

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 

กวา้ง 5.ม.ยาว 8.00 ม. 

พร้อมทาํถนนยกระดบั 

- 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 จาํนวน

ประชาชนท่ี

ไดรั้บความ

สะดวกเพ่ิมขึ้น 

การคมนาคมของ

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

72 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลตติ์กคอนกรีต

สายบา้นเกาะขวญั – คลองกา  

ม.1,2 

ปรับปรุงถนน กวา้ง 5 ม. 

ยาว 502 ม. 

753,000 - - - - กองช่าง 

73 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลตติ์กคอนกรีต

สายบา้นเกาขวญั-ช่องไทร ม.1,2 

ปรับปรุงถนนกวา้ง 4.5 ม. 

.ยาว 1,520 ม. 

2,026,000 - - - - กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

                  แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2  

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

74 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 

สายบา้นเกาะขวญั-บา้นคลองกา 

(เขตสุราษฎร์) 

เพ่ือพฒันาเส้นทาง

คมนาคมให้เป็นไป

โดยสะดวกและ

ปลอดภยั 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 

8,000,000   8,000,000 1,000,000 - - จาํนวน

ประชาชนท่ี

ไดรั้บความ

สะดวกเพ่ิมขึ้น 

การคมนาคมของ

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้น 

หนองจิก ม.3 - เขตสุราษฎร์ธานี ม.4 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,400 ม. 

4,620,000  4,620,000 - 4,620,000 4,620,000 กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

สาย 41 – บา้นนายประยรู ชูขนัธ์ ม.4 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 

กวา้ง 4.5 ม. ยาว 2,000 ม. 

 1,250,000 - 1,250,000 1,250,000 กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตน้จิก 

 ม.5 – เขตสุราษฎร์ธานี(บา้นเขาปูน) 

ก่อสร้างถนน คสล. 

กวา้ง 4.5 ม.ยาว 4,000 ม. 

3,000,000  3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 กองช่าง 

78 โครงการขดุลอกสระนํ้าควนเศียร ม.1 เพ่ือให้มีท่ีกกัเก็บ

นํ้าเพ่ิมขึ้น 

ขดุลอกสระกวา้ง 80 ม. 

ยาว 200 ม. ลึก 4 ม. 

2,600,000  2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 จาํนวน

ประชาชนท่ี 

ใชน้ํ้า 

มีท่ีกกัเก็บนํ้าเพ่ือ

การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

79 โครงการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

ภายในตาํบลดุสิต 

เพ่ือให้มีไฟฟ้า

ส่องสว่างอยา่ง

ทัว่ถึงทั้งตาํบล 

ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง

สว่างพร้อมวสัดุ อุปกรณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งภายในตาํบล 

600,000 600,000 500,000 600,000 600,000 มีไฟฟ้าท่ีส่อง

สว่างในตาํบล 

ประชาชนมีความ

ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

                   แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1, 2  

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 (บาท) 2565 (บาท) 

80 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ภายใน 

ตาํบลดุสิต 

เพ่ือให้บริการประชาชน

ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าภายใน

ตาํบลดุสิต 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จาํนวนท่ีเพ่ิมขึ้น

ของประชาชนท่ีได้

ใชบ้ริการ 

สามารถให้บริการ

ประชาชนไดท้ัว่ถึง 

กองช่าง 

81 โครงการติดตั้ง WIFI ภายใน 

ตาํบลดุสิต 

เพ่ือให้ประชาชนเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสาร 

ติดตั้ง WIFI  หมู่บา้นละ 1 

จุดภายในตาํบลดุสิต 

500,000 500,000 500,000 500,000 - จาํนวนท่ีเพ่ิมขึ้น

ของประชาชนท่ี

ไดใ้ชบ้ริการ 

ประชาชนเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสาร 

สาํนกังาน

ปลดั 

82 ค่าจา้งออกแบบ รับรองแบบ 

 และจา้งควบคุมงาน  

เพ่ือให้การปฏิบติั

ราชการในการจา้ง

ออกแบบ รับรองแบบ 

และจา้งควบคุมงาน ให้

มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับ

การจา้งออกแบบ รับรอง

แบบ และจา้งควบคุมงาน  

ท่ีจ่ายให้แก่เอกชนหรือ  

นิติบุคคล ฯลฯ   

- 200,000 200,000 200,000 200,000 การดาํเนินงาน

ของอบต.มี

ประสิทธิภาพ

และถูกตอ้ง 

อบต.ปฏิบติังานได้

อยา่งสะดวก 

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ  

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายเกาะขวญั-บา้นคลองกา 

(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 2 

เพ่ือพฒันาเส้นทางการ

คมนาคมให้ดีขึ้น 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  

กวา้ง 5 ม.  ยาว 180 ม. 

 

- 520,000 - - - จาํนวนอุบติัเหตุ

จากการใช้

เส้นทางการ

คมนาคมท่ีลดลง 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภยั

ในการใชเ้ส้นทาง

การคมนาคม  

กองช่าง 

รวม   83  โครงการ   62,978,000 118,380,656 37,569,500 111,881,656 92,213,656    
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

                  แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.2 แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการขยายเขตระบบประปา

หมู่บา้นของ อบต.ดุสิต 

เพ่ือให้บริการ

ประชาชนได้

อยา่งทัว่ถึง 

ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 

ของ อบต.ดุสิต 

   100,000   100,000  100,000 100,000 100,000 จาํนวนท่ีเพ่ิมขึ้น

ของประชาชนท่ี

ไดใ้ชบ้ริการ 

สามารถให้บริการ

ประชาชนไดอ้ยา่ง

ทัว่ถึง 

กองช่าง 

2 โครงการเคล่ือนยา้ยและก่อสร้าง

ฐานรากและอปุกรณ์ระบบประปา

หมู่บา้น ม.2   (บริเวณบา้นนาย

สาํราญ ชยัภกัดี) 

เพ่ือใชใ้นกิจการ

ระบบประปา 

ก่อสร้างฐานราก กวา้ง 3.5 ม. 

ยาว 3.5 ม. (ตามแบบกรม

ทรัพยากรนํ้า) 

- 450,000 - - - จาํนวน

ประชาชนท่ี

ไดรั้บประโยชน ์

มีหอถงัประปาใช้

ประในกิจการ

ประปา 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลของ

ระบบประปาหมู่บา้น ม.5 

เพ่ือให้ระบบ

ประปามีนํ้า

เพ่ิมขึ้น 

ปรับปรุงบ่อบาดาลโดยร้ือบอ่

เก่าแลว้เจาะบ่อใหม่ 

- 200,000 - - - มีนํ้าจ่ายใน

ระบบประปา 

ประชาชนใช้

นํ้าประปาได้

สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างท่ีพกันํ้าดิบระบบ

ประปาหมู่บา้น ม.6 

เพ่ือใชใ้นกิจการ

ระบบประปา 

ก่อสร้างท่ีพกันํ้าดิบ คสล.ขนาด

กวา้ง 20 ม. ยาว 25 ม. ลึก 1 ม. 

สูงจากระดบัพ้ืนดิน 1 ม. 

- 700,000 - - - นํ้าระบบประปา

สะอาด 

ประชาชนใช้

นํ้าประปาท่ีสะอาด 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

                  แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2  

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.2 แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงระบบทอ่ประปา

จากบา้นนายโสทิน สุวรรมณี – 

บา้นนายสมคิด ชาญพล  ม.2 

เพ่ือให้การจ่าย

นํ้าประปา

ไดม้ากขึ้น 

  ขยายท่อประปาขนาด 2 น้ิว 

 เป็น ขนาด  3 น้ิว 

- - 490,000 - - ประชาชนท่ีใช้

นํ้าประปา 

ประชาชนใช้

นํ้าประปาได้

สะดวกเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตระบบจาํหน่าย

นํ้าประปาหมู่บา้น จากบา้นนาย 

สมมุ่ง เทพี - ศาลาหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 

เพ่ือให้บริการ

ระบบประปาให้

ประชาชนอยา่ง

ทัว่ถึง 

โดยขดุดินและฝังกลบท่อ

ประปา ระยะทาง 2,430 ม. ใช้

ท่อ pvc ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  

3 น้ิว ชั้น 8.5บานปลาย จาํนวน 

608 ท่อน 

- 460,000 - - - จาํนวน

ระยะทางท่ีได้

ดาํเนินการ 

ประชาชนมี

นํ้าประปาใชอ้ยา่ง

ทัว่ถึง 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตระบบจาํหน่าย

นํ้าประปาหมู่บา้น จากบา้นนาย

สมศกัด์ิ ศรีวิสุทธ์ิ - บา้นนายวีระ 

เสนาณรงค ์บา้นจัน่เสือ หมู่ท่ี 1 

โดยขดุดินและฝังกลบท่อ

ประปา ระยะทาง 1,630 ม. ใช้

ท่อ pvc ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 

น้ิว ชั้น 8.5บานปลาย จาํนวน 

408 ท่อน 

- 305,000 - - - กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

                 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 1,2  

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  4  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผงัเมืองและการควบคมุอาคาร 

1.2 แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการขยายเขตระบบ

จาํหน่ายนํ้าประปาหมู่บา้น จาก

บา้นนายสวาท เสนา- รพ.สต.

เกาะขวญั บา้นฉนวนจนัทร์  

หมู่ท่ี 2 

เพ่ือการให้บริการระบบ

ประปาให้ประชาชน

อยา่งทัว่ถึง 

โดยขดุดินและฝังกลบท่อ

ประปา ระยะทาง 340 ม. ใชท้อ่ 

pvc ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 น้ิว  

ชั้น 8.5บานปลาย จาํนวน 85 

ท่อน 

- 67,000 - - - จาํนวน

ระยะทางท่ีได้

ดาํเนินการขาย

เขต 

ประชาชนมี

นํ้าประปาใช้

อยา่งทัว่ถึง 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตระบบ

จาํหน่ายนํ้าประปาหมู่บา้น จาก

หอประปาหมู่ท่ี 1 – ศาลาริมทาง

ถนนสาย 41 บา้นเกาะขวญั  

หมู่ท่ี 1 

โดยขดุดินและฝังกลบท่อ

ประปา ระยะทาง 225 ม. ใชท้อ่ 

pvc ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 น้ิว  

ชั้น 8.5บานปลาย จาํนวน 57 ท่อน 

- 50,000 - - - กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงคุณภาพ

นํ้าประปาหมู่บา้นภายในตาํบล

ดุสิต 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การกรองนํ้าประประให้

มีความสะอาดมากขึ้น 

จดัหาวสัดุท่ีใชก้รองนํ้าประปา

เพ่ือให้นํ้าประปาสะอาดมากขึ้น 

เช่น แร่ธาตุ,สารละลายทางเคมี

ต่างๆ ฯลฯ 

- - 500,000 500,000 500,000 จาํนวนท่ีจดัหา นํ้าประปา

สะอาดมากขึ้น 

กองช่าง 

รวม 10 โครงการ   100,000 2,332,000 649,000 600,000 600,000    

 

แบบ ผ.02 

52 



 

2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

              รายละเอียดโครงการพฒันา 

               แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 5 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการลดอุบติัเหตุทางถนน 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือลดอุบติัเหตุทางถนน ตั้งจุดบริการในพ้ืนท่ี

ตาํบลดุสิต 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวนอบุติัเหตุ

ท่ีลดลง 

อุบติัเหตุทางถนน

ลดลง 

สาํนกังานปลดั 

2 โครงการลดอุบติัเหตุทางถนน 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพ่ือลดอุบติัเหตุทางถนน ตั้งจุดบริการในพ้ืนท่ี

ตาํบลดุสิต 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวนอบุติัเหตุ

ท่ีลดลง 

อุบติัเหตุทางถนน

ลดลง 

สาํนกังานปลดั 

3 โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 

จดักิจกรรมฝึกซอ้มแผน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

ฝึกซอ้ม 

อปพร.และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความ

พร้อม 

สาํนกังานปลดั 

4 โครงการฝึกอบรม (OTOS) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 

ฝึกอบรม (OTOS)ให้แก่

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

การฝึกอบรม 

ผูเ้ขา้รับการอบรม

มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น 

สาํนกังานปลดั 

5 โครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาไฟป่า

และหมอกควนั 

จดักิจกรรมฝึกอบรม

รณรงคป้์องกนัไฟป่า 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

การฝึกอบรม 

ปัญหาไฟป่าไดรั้บ

การแกไ้ข 

สาํนกังานปลดั 

6 โครงการติดตั้งระบบกลอ้ง 

CCTV จาํนวน 10 จุด ในตาํบล

ดุสิต 

เพ่ือป้องกนัความ

ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 

ติดตั้งระบบกลอ้ง 

CCTV จาํนวน 10 จุด ใน

ตาํบลดุสิต 

1,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนการเกิด

เหตุร้อยลดลง 

ป้องกนัชีวิตและ

ทรัพยสิ์นและลด

เหตุร้าย 

สาํนกังานปลดั 

รวม 6 โครงการ   1,175,000 275,000 275,000 275,000 275,000    
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

        รายละเอียดโครงการพฒันา 

                        แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4, 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการจดังานผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการศึกษา ศพด.บา้นพรุวง 

เพ่ือส่งเสริมการศึกษา จดักิจกรรมฯ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การศึกษาท่ีสูงขึ้น 

  ผูป้กครองเห็นวาม 

  สาํคญัของการศึกษา 

กองการศึกษา 

2 โครงการอาหารกลางวนั 

 ศพด.บา้นพรุวง 

เพ่ือให้เด็กนกัเรียน

ไดรั้บอาหารกลางวนั 

จดัหาอาหารกลางวนัให้เด็ก

นกัเรียน ศพด.บา้นพรุวง 

350,000 350,000 441,000 441,000 441,000 จาํนวนเด็กนกัเรียน 

ท่ีไดรั้บอาหาร

กลางวนั 

นกัเรียนไดรั้บ

อาหารกลางวนั 

กองการศึกษา 

3 โครงการสงเคราะห์เด็กนกัเรียน 

ท่ีดอ้ยโอกาสและยากจน 

เพ่ือลดภาระของ

ผูป้กครอง 

จดัรถรับส่งนกัเรียน ศพด.

บา้นพรุวง 

160,000 160,000 208,500 208,500 208,500 จาํนวนเด็กนกัเรียน 

ท่ีไดรั้บบริการ 

 ลดภาระของผูป้กครอง    

ในการรับส่งเด็ก

นกัเรียน 

กองการศึกษา 

4 โครงการอาหารเสริม(นม) 

รร.ในสังกดั สพฐ. 

เพ่ือให้เด็กนกัเรียน

ไดรั้บอาหารเสริม(นม) 

จดัหาอาหารเสริม(นม)ให้

เด็กนกัเรียน 

1,200,000 1,200,000 1,245,530 1,245,530 1,245,530 จาํนวนเด็กนกัเรียน

ท่ีไดรั้บอาหาร

เสริม(นม) 

นกัเรียนไดรั้บ

อาหารเสริม(นม) 

กองการศึกษา 

 

5 โครงการอาหารเสริม(นม)      

ศพด.บา้นพรุวง 

เพ่ือให้เด็กนกัเรียน

ไดรั้บอาหารเสริม(นม) 

จดัหาอาหารเสริม(นม)ให้

เด็กนกัเรียน 

130,000 130,000 172,458 172,458 172,458 จาํนวนเด็ก

นกัเรียนท่ีไดรั้บ

อาหารเสริม(นม) 

นกัเรียนไดรั้บ

อาหารเสริม(นม) 

กองการศึกษา 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

      รายละเอียดโครงการพฒันา 

                         แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ เพ่ือเห็นความสาํคญั

ของเด็กและเยาวชน 

จดักิจกรรมฯวนัเด็ก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จาํนวนเด็กและ

เยาวชนท่ีเขา้

ร่วมงาน 

ไดเ้ห็นความสาํคญั

ของเด็กและเยาวชน 

กองการศึกษา 

7 โครงการปรับปรุงต่อเติม 

 ศพด.บา้นพรุวง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการให้บริการ 

ปรับปรุงต่อเติม  

ศพด.บา้นพรุวง 

200,000 200,000 - - - อาคารท่ีไดมี้การ

ปรับปรุง 

 สามารถให้บริการได ้   

 อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

8 โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวนั รร.ในสงักดั สพฐ. 

เพ่ือให้เด็กนกัเรียน

ไดรั้บประทานอาหาร

กลางวนั 

อุดหนุนงบประมาณให้ รร.

ในสงักดั สพฐ.ในพ้ืนท่ี  

ด.ดุสิต 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 จาํนวนเด็ก

นกัเรียนท่ีไดรั้บ

อาหารกลางวนั 

เด็กนกัเรียนไดรั้บ

อาหารกลางวนั 

 กองการศึกษา 

9 โครงการก่อสร้างส้วมนกัเรียน

ขนาด 10 ท่ีนัง่ ศพด.โรงเรียน

บา้นพรุวง 

เพ่ือให้เด็กมีหอ้งส้วม

ท่ีไดม้าตรฐานและ

เพียงพอ 

ก่อสร้างส้วมนกัเรียนขนาด 

10 ท่ีนัง่ พ้ืนท่ีประมาณ 

45.50 ตร.ม.ตามแบบ

มาตรฐานกรมส่งเสริมฯ 

- - 736,300 - - ส้วมขนาด 10 ท่ี

นัง่ท่ีได้

มาตรฐาน 

มีส้วมท่ีได้

มาตรฐานและ

เพียงพอ 

กองการศึกษา 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง

สนามเด็กเล่นสร้าง

ปัญญา  

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กของ 

ศพด.บา้นพรุวง

สมบูรณ์ตามวยัครบทั้ง 

4 ดา้น 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง

ปัญญา จาํนวน 4 ฐาน ไดแ้ก่

สระนํ้าอิน-จนั สระทารก ค่าย

กล spiderman และเรือสลดัลิง  

- - 80,000 - - สนามเด็กเล่นสร้าง

ปัญญา จาํนวน 4 ฐาน 

เด็กนกัเรียน ศพด.บา้นพรุ

วงมีโอกาสทางการศึกษา

อยา่งเท่าเทียม ครูฯมีทกัษะ 

จดัการศึกษาไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้ายการบริหาร

สถานศึกษา  

เพ่ือสนบัสนุน

ค่าใชจ่้ายของ ศพด.ใน

ดา้นต่างๆ 

ค่าจดัการเรียนการสอน 

(รายหวั)ค่าหนงัสือเรียน,ค่า

อุปกรณ์การเรียน,ค่า

เคร่ืองแบบนกัเรียน,ค่ากิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

170,000 220,000 203,850 203,850 203,850 ประสิทธิภาพการ

บริหารสถานศึกษา

(ศพด.)ท่ีดีขึ้น 

ศพด.มีงบประมาณในการ

บริหารจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

12 โครงการพฒันาศกัยภาพ

ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ 

ศพด.และบุคลากรสังกดั

กองการศึกษาฯ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบติังาน 

ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ ศพด. 

บุคลากรสังกดักองการศึกษาฯ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ 

ศพด. บุคลากรสังกดั

กองการศึกษาฯมีความรู้

ความสามารถในการ

ปฏิบติังานเพ่ิมมากขึ้น 

บุคลากรมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังาน 

กองการศึกษาฯ 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

        รายละเอียดโครงการพฒันา 

                         แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13 โครงการพฒันา

คุณภาพการศึกษา

ดว้ยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาระดบั

ปฐมวยัของ ศพด.

บา้นพรุวงตามโครก

งารพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV 

ของกรมส่งเสริมฯ 

1.จดัซ้ือโทรทศัน์แอลอีดี(LEDTV)แบบ

สมาร์ททีวี หรือ (Android TV) ขนาดไม่ตํ่า

กว่า 55 น้ิว   

2.จดัซ้ือชุดรับสัญญาณโทรทศัน์ผา่น

ดาวเทียม ประกอบดว้ยจานรับสัญญาณผา่น

ดาวเทียม และหวัรับสัญญาณดาวเทียม  

3.จดัซ้ือเคร่ืองรับสัญญาณภาพดาวเทียม IRD 

4.ระบบไฟฟ้าและติดตั้งจานรับสัญญาณ

โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม (ตามขอบข่าย

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามหนงัสือ

กรมส่งเสริมฯ ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี นศ 

0023.3/ว5235 ลว 27 ก.ย.61 

- 30,700 - - - การจดัการ

เรียนการสอน

ของ ศพด.บา้น

พรุวงมี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

เด็กนกัเรียน ศพด.บา้น

พรุวงมีโอกาสทาง

การศึกษาอยา่งเท่า

เทียมครูผูดู้แลเด็กมี

ความรู้ทกัษะในการจดั

การศึกษาไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

กองการศึกษา 

รวม 13 โครงการ   4,985,000 5,115,700 5,912,638 5,096,338 5,096,338    
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

           รายละเอียดโครงการพฒันา 

                              แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการรณรงคแ์ละปัองกนั

โรคพิษสุนขับา้ 

เพ่ือป้องกนัโรคพิษ

สุนขับา้ 

จดักิจกรรมรณรงคแ์ละ

ป้องกนัโรค 

    120,000      20,000     20,000     20,000    20,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

สามารถป้องกนั

และลดการแพร่

ระบาดของโรค 

สาํนกังานปลดั 

2 โครงการรณรงคแ์ละป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออก 

เพ่ือป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออก 

จดักิจกรรมรณรงคแ์ละ

ป้องกนัโรค 

   20,000   100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

สามารถป้องกนั

และลดการแพร่

ระบาดของโรค 

สาํนกังานปลดั 

3 โครงการอุดหนุน อสม.หมู่ 1-11 เพ่ือสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานสาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณให้ 

 อสม.หมู่ 1-11 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จาํนวน อสม.ท่ี

ไดรั้บการ

อุดหนุน

งบประมาณ 

การดาํเนินงานของ 

อสม.เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

สาํนกังานปลดั 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

    รายละเอียดโครงการพฒันา 

                        แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายา

เสพติด To be number one (ศูนยเ์พ่ือน

ใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น หมู่ท่ี 6 

เพ่ือให้เยาวชน 

ผูป้กครองมีความรู้ความ

เขา้ใจเร่ืองยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณให้

คณะกรรมการหมู่ท่ี 6 

เพ่ือดาํเนินโครงการฯ 

- - 12,500 - - จาํนวน 1  

โครงการ 

เยาวชน ผูป้กครองมี

ความรู้ความเขา้ใจ

เร่ืองยาเสพติด 

สาํนกังานปลดั 

5 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จ

พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยั

ลกัษณ์อกัคราชกุมารี หมู่ท่ี 6  

เพ่ือให้ประชาชนใน

หมู่บา้นมีสุขภาพดี ลด

โรคเบาหวาน ความดนั  

อุดหนุนงบประมาณให้

คณะกรรมการหมู่ท่ี 6 

เพ่ือดาํเนินโครงการฯ 

- - 7,500 - - จาํนวน 1  

โครงการ 

ประชาชนทัว่ไปใน

หมู่บา้นสุขภาพดีขึ้น  

สาํนกังานปลดั 

6 โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จ

ยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม ม.10 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้และ

ตรวจมะเร็งเตา้นมดว้ย

ตนเอง 

อุดหนุนงบประมาณให้

คณะกรรมการหมู่ท่ี 10 

เพ่ือดาํเนินโครงการฯ 

- - 7,000 - - จาํนวน 1 

โครงการ 

สตรีมีความรู้และ

ตรวจมะเร็งเตา้นม

ดว้ยตนเองได ้

สาํนกังานปลดั 

7 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติด To be number one (ศูนยเ์พ่ือนใจวยัรุ่น

ในชุมชน/หมู่บา้น) ทลูกระหม่อมหญิง

อุบลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี  

หมู่ท่ี 10 

เพ่ือให้เยาวชนและ

ผูป้กครองมีความรู้ความ

เขา้ใจเร่ืองยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณให้

คณะกรรมการหมู่ท่ี 10 

เพ่ือดาํเนินโครงการฯ 

- - 7,000 - - จาํนวน 1 

โครงการ 

ผูป้กครองและเยาวชน

มีความรู้เร่ืองยาเสพ

ติด 

สาํนกังานปลดั 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

         รายละเอียดโครงการพฒันา 

                        แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี หมู่ท่ี 10 

เพ่ือให้เด็กและประชาชน

ไดรู้้จกัการคดัแยกขยะ

ไดอ้ย่างถูกวิธี 

อุดหนุนงบประมาณให้

คณะกรรมการหมู่ท่ี 10 

 เพ่ือดาํเนินโครงการฯ 

- - 6,000 - - โครงการ 

จาํนวน 1 

โครงการ 

ประชาชนไดรู้้จกัการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม 

บา้นเรือนสะอาด 

สาํนกังานปลดั 

9 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี 

เพ่ือให้ อสม.เด็กและ

ผูป้กครอง ประชาชน

ทัว่ไปมีภาวะโภชนาการ

ท่ีดี 

จดัอบรมให้ความรู้แก่

ผูป้กครอง, อสม.และ

ประชาชนทัว่ไป 

- - 40,000 - - จาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

เด็ก ผูป้กครอง 

ประชาชนทัว่ไปมี

ภาวะโภชนาการท่ีดีขึ้น 

สาํนกังานปลดั 

10 โครงการอบรมหมอชาวบา้นใน

พระราชประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้ อสม.มี

ความรู้พ้ืนฐานในการ

ช่วยเหลือประชาชน 

จดัอบรมให้ความรู้แก่ อสม.

และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

- - 40,000 - - จาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

อสม.และผูเ้ขา้ร่วม

อบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น 

สาํนกังานปลดั 

11 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี

ของสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า

จุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์อคัรราช

กุมารี 

เพ่ือให้ประชาชนใน

กลุ่มเส่ียงไดมี้ความรู้

และป้องกนัโรคต่างๆ

ได ้

จดัอบรมและกิจกรรมออก

ตรวจสุขภาพให้ประชาชน 

- - 100,000 - - จาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี

ขึ้นมีความรู้เบ้ืองตน้ใน

การรักษาสุขภาพ 

สาํนกังานปลดั 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

              รายละเอียดโครงการพฒันา 

                             แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

12 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติด To be  number one ศูนย์

เพ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช

กญัญา สิริวฒันาพรรณวดี 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนรู้จกัป้องกนัภยั

จากยาเสพติดและมี

สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 

จดักิจกรรมให้ความรู้

และส่งเสริมการออก

กาํลงักาย 

- 50,000 - - - จาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 

ห่างไกลยาเสพติดและ

ร่างกายแขง็แรง 

สาํนกังานปลดั 

13 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

เพ่ือให้สตรีไดรู้้จกัการ

ตรวจมะเร็งเตา้นมใน

เบ้ืองตน้ 

จดักิจกรรมให้ความรู้

แก่สตรีอาย ุ35 ปีขึ้นไป  

- 50,000 - - - จาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนสามารถตรวจ

มะเร็งเตา้นมในเบ้ืองตน้

และรู้จกัการป้องกนั

ตวัเองจากภยัมะเร็งเตา้

นม 

สาํนกังานปลดั 

14 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์

วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 

เพ่ือให้ประชาชนในกลุ่ม

เส่ียงของโรคต่างๆไดมี้

ความรู้และสามารถ

ป้องกนัโรคต่างๆได ้

จดักิจกรรมให้ความรู้

ในกลุ่มโรคเบาหวาน 

โรคความดนั โรค

ไขมนัและโรคอื่น 

- 120,000 - - - จาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนในกลุ่มเส่ียง

โรคต่างๆสามารถ

ป้องกนัตวัเองจากโรค

และเรียนรู้การใช้

ชีวิตประจาํวนัเม่ือเกิด

โรคต่าง 

สาํนกังานปลดั 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

               รายละเอียดโครงการพฒันา 

                                แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

15 โครงการสัตวป์ลอดโรค คน

ปลอดภยัจากพิษสุนขับา้ตาม

พระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬา

ภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 

เพ่ือดาํเนินโครงการ

ตามพระราชปณิธาน 

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ

เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยั

ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 

เร่ืองพิษสุนขับา้ 

สาํหรับการดาํเนินการ

สาํรวจขอ้มูลจาํนวนสัตว์

และขึ้นทะเบียนสัตว ์

- 21, 000 21,000 21,000 21,000 จาํนวนสัตวใ์น

ชุมชนท่ีไดท้าํการ

สาํรวจและขึ้น

ทะเบียน 

สัตว(์หมา,แมว)

ไดรั้บการขึ้น

ทะเบียนเพ่ือรับการ

ฉีดวคัซีนและลด

โรคพิษสุนขับา้ 

สาํนกังานปลดั 

16 โครงการสัตวป์ลอดโรค คน

ปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ตาม

พระปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬา

ภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 

เพ่ือดาํเนินโครงการ

ตามพระราชปณิธาน 

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ

เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยั

ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 

เร่ืองพิษสุนขับา้ 

สาํหรับการขบัเคล่ือน

โครงการสัตวป์ลอดโรค คน

ปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้

(ฉีดวคัซีน) 

- 105,000 105,000 105,000 105,000 จาํนวนสัตวท่ี์

ไดรั้บการฉีด

วคัซีนโรคพิษ

สุนขับา้ 

สัตวท่ี์ขึ้นทะเบียน

ไวไ้ดรั้บการฉีด

วคัซีนป้องกนัโรค

พิษสุนขับา้ 

สาํนกังานปลดั 

17 โครงการพระราชดาํริดา้น

สาธารณสุข 

เพ่ือดาํเนินการ

โครงการพระราชดาํริ

ดา้นสาธารณสุข 

ดาํเนินการจดัทาํโครงการ

พระราชดาํริดา้นสาธารณสุข 

อยา่งนอ้ยปีละ 3 โครงการ 

- 50,000 - 220,000 220,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ

อนามยัท่ีดีขึ้น 

สาํนกังานปลดั 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

           รายละเอียดโครงการพฒันา 

                          แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

18 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

หมู่ท่ี 1 

เพ่ือให้ประชาชนและ

เด็กในชุมชนห่างไกล

จากโรค 

เด็ก,ผูป้กครอง, อสม.และ

ประชาชนทัว่ไป 

7,000 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้รับการ

อบรม 

เด็ก,ประชาชนใน

หมู่บา้นมีสุภาพท่ีดีขึ้น 

สาํนกังานปลดั 

19 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามยัแม่และเด็กของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี หมู่ท่ี 1 

ส่งเสริมให้แม่และเด็ก

มีร่างกายสมบูรณ์ 

ตามวยั 

/แม่และเดก็อาย ุ0-6ปี ,อสม.

จาํนวน 40 คน 

 

7,350 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้รับการ

อบรม 

แม่และเด็กมีสุขภาพ

แขง็แรงตามเกณฑ ์

สาํนกังานปลดั 

20 โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี หมู่ท่ี 1 

เพ่ือให้เด็กและ

ประชาชนไดรู้้จกัการ

คดัแยกขยะไดอ้ยา่ง

ถูกวิธี 

เด็กและประชาชน  

จาํนวน 150 คน 

5,650 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้รับการ

อบรม 

เด็กและประชาชนมี

ความรู้และรู้จกัการคดั

แยกขยะมีสุขภาพท่ีดี

ขึ้น 

สาํนกังานปลดั 

21 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม หมู่ท่ี 2 

เพ่ือส่งเสริมให้สตรี

ไดต้รวจมะเร็งเตา้นม

ดว้ยตนเองอย่าง

ถูกตอ้งสมํ่าเสมอ 

สตรีอาย ุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 

จาํนวน 50 คน 

5,950 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้รับการ

อบรม 

สตรีไดรั้บความรู้ และ

ช่วยลดผูป่้วยมะเร็ง

เตา้นม 

สาํนกังานปลดั 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

              รายละเอียดโครงการพฒันา 

                                แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

22 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬา

ภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 

 หมู่ท่ี 2 

เพ่ือลดโรคเบาหวาน

ความดนัและโรคอ่ืน 

ของประชาชน 

ผูป่้วยเบาหวานและความดนั

และโรคอ่ืน จาํนวน 60 คน 

8,850 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนผูเ้ส่ียงป่วย

เบาหวาน ความดนั

ลดลง 

สาํนกังานปลดั 

23 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามยัแม่และเด็กของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี หมู่ท่ี 2 

ส่งเสริมให้แม่และเด็กมี

ร่างกายสมบูรณ์ตามวยั 

สตรีมีครรภ/์แม่ท่ีมีลูก0-5ปี 

จาํนวน 40 คน 

5,200 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้รับการ

อบรม 

หญิงตั้งครรภแ์ละมี

ลูก0-5ปี และเด็กมี

สุขภาพแขง็แรงตาม

เกณฑ ์

สาํนกังานปลดั 

24 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติด To be number one (ศูนย์

เพ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช

กญัญาสิริวฒันาพรรณวดี  หมู่ท่ี 3 

เพ่ือให้เยาวชนและ

ผูป้กครองมีความรู้ความ

เขา้ใจเร่ืองยาเสพติด 

เยาวชนผูป้กครอง  

อสม. จาํนวน 30 คน 

6,000 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้รับการ

อบรม 

ประชาชน เยาวชนมี

ความรู้ความเขา้ใจ

เร่ืองยาเสพติด 

สาํนกังานปลดั 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

              รายละเอียดโครงการพฒันา 

                                 แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

25 โครงการการพฒันาระบบสุขาภิบาล

ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี  หมู่ท่ิ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้

เร่ืองการคดัแยกขยะและ

ตระหนกัถึงความสะอาด 

จดักิจกรรมอบรมให้

ความรู้ 

8,000 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้และ

คดัแยกขยะไดถู้กวิธี 

สาํนกังานปลดั 

26 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม หมู่ท่ี 3  

เพ่ือให้สตรีมีความรู้และ

ตรวจมะเร็งเตา้นมดว้ย

ตนเอง 

จดัอบรมกลุ่มสตรีและ 

อสม. จาํนวน 30 คน 

6,000 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้รับ

การอบรม 

สตรี และ อสม.ไดรั้บ

ความรู้ และตรวจมะเร็ง

เตา้นมดว้ยตนเอง 

สาํนกังานปลดั 

27 โครงการการพฒันาระบบสุขาภิบาล

ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี หมู่ที 4 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้

เร่ืองการคดัแยกขยะและ

ตระหนกัถึงความสะอาด 

จดักิจกรรมอบรมให้

ความรู้ 

8,000 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้และ

คดัแยกขยะไดถู้กวิธี 

สาํนกังานปลดั 

28 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ

อนามยัแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ  

หมู่ท่ี 4 

ส่งเสริมให้แม่และเด็กมี

ร่างกายสมบูรณ์ตามวยั 

สตรีมีครรภ ์สตรีหลงั

คลอด ผูป้กครองเด็กอาย ุ

0-6 ปี 

 อสม.จาํนวน 30 คน 

6,000 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้รับ

การอบรม 

หญิงตั้งครรภแ์ละมีลูก  

0-6 ปี และเดก็มีสุขภาพ

แขง็แรงตามเกณฑ ์

สาํนกังานปลดั 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

           รายละเอียดโครงการพฒันา 

                            แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

29 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายา

เสพติด To be number one (ศูนยเ์พ่ือน

ใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกญัญา

สิริวฒันาพรรณวดี   หมู่ท่ี 4 

เพ่ือให้เยาวชนและ

ผูป้กครองมีความรู้ความ

เขา้ใจเร่ืองยาเสพติด 

เยาวชน ผูป้กครอง อสม. 

จาํนวน 30 คน 

6,000 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้รับ

การอบรม 

ประชาชน เยาวชนมี

ความรู้ความเขา้ใจเร่ือง

ยาเสพติด 

สาํนกังานปลดั 

30 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีสมเด็จ

พระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยั

ลกัษณ์อคัรราชกุมารี หมู่ท่ี 6 

เพ่ือลดโรคเบาหวาน 

ความดนัและโรคต่างๆ 

ผูป่้วยเบาหวานและความ

ดนั จาํนวน 100 คน 

11,150 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้

อบรม 

ประชาชนมีสุขภาพดี

ห่างไกลจากโรค 

สาํนกังานปลดั 

31 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายา

เสพติด To be number one (ศูนยเ์พ่ือน

ใจวยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกญัญา

สิริวฒันาพรรณวดี   หมู่ท่ี 6 

เพ่ือให้ประชาชนไดอ้อก

กาํลงักายและห่างไก 

ลยาเสพติด 

ประชาชนในหมู่บา้น 5,300 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพดี

ห่างไกลยาเสพติด 

สาํนกังานปลดั 

32 โครงการการพฒันาระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

หมู่ท่ี 6 

เพ่ือให้เด็กรู้จกัการคดัแยก

ขยะและรักษาความ

สะอาด 

เด็กนกัเรียน,อสม.,

ประชาชน จาํนวน 50 คน 

3,550 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี

ความรู้และรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 

สาํนกังานปลดั 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

           รายละเอียดโครงการพฒันา 

                            แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

33 โครงการการพฒันาระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ท่ี 7 

เพ่ือให้เด็กไดรู้้จกัรักษา

ความสะอาดและคดั

แยกขยะ 

เด็กนกัเรียน จาํนวน 80 คน 4,300 - - - - จาํนวนเด็กท่ีเขา้

รับการอบรม 

เด็กรู้จกัการคดัแยกขยะท่ี

ถูกวิธี 

สาํนกังานปลดั 

34 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จ

พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ 

อคัรราชกุมารี หมู่ท่ี 7 

เพ่ือลดโรคเบาหวาน

และความดนั 

ผูป่้วยโรคเบาหวาน ความ

ดนั 40 คน 

5,000 - - - - ผูป่้วยและกลุ่ม

เส่ียงเบาหวาน

และความดนัท่ี

ไดรั้บบริการ 

ผูป่้วยและกลุ่มเส่ียง

เบาหวานและความดนั

ลดลง 

สาํนกังานปลดั 

35 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติด To be number one (ศูนยเ์พ่ือนใจวยัรุ่น

ในชุมชน/หมู่บา้น) ทลูกระหม่อมหญิง

อุบลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี  

หมู่ท่ี 7 

เพ่ือให้ประชาชนใช้

เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ห่างไกลยา

เสพติด สุขภาพร่างกาย

แขง็แรง 

ประชาชนในหมู่บา้น 10,700 - - - - จาํนวนผูร่้วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายแขง็แรง 

สาํนกังานปลดั 

36 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม หมู่ท่ี 8 

เพ่ือส่งเสริมให้สตรีได้

ตรวจมะเร็งเตา้นมดว้ย

ตนเองอยา่งถูกตอ้ง

สมํ่าเสมอ 

สตรีอาย ุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 5,950 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้รับ

การอบรม 

สตรีไดรั้บความรู้ และ

ช่วยลดผูป่้วยมะเร็ง 

เตา้นม 

สาํนกังานปลดั 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

        รายละเอียดโครงการพฒันา 

                           แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

37 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จพระ

เจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราช

กุมารี หมู่ท่ี 8 

เพ่ือลดโรคเบาหวานความ

ดนัและโรคอ่ืนของ

ประชาชน 

ผูป่้วยเบาหวานและความ

ดนัและโรคอ่ืน 

8,850 - - - - จาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนผูเ้ส่ียงป่วย

เบาหวาน ความดนัลดลง 

สาํนกังานปลดั 

38 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ

อนามยัแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ท่ี 8 

ส่งเสริมให้แม่และเด็กมี

ร่างกายสมบูรณ์ตามวยั 

สตรีมีครรภ/์แม่ท่ีมีลูก  

0-5ปี 

5,200 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้รับ

การอบรม 

หญิงตั้งครรภแ์ละมีลูก0-5ปี 

และเดก็มีสุขภาพแขง็แรง

ตามเกณฑ์ 

สาํนกังานปลดั 

39 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่

ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม หมู่ท่ี 9 

เพ่ือส่งเสริมให้สตรีไดต้รวจ

มะเร็งเตา้นมดว้ยตนเอง

อยา่งถูกตอ้งสมํ่าเสมอ 

สตรีอาย ุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 

จาํนวน 40 คน 

5,000 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้รับ

การอบรม 

สตรีไดรั้บความรู้ และช่วยลด

ผูป่้วยมะเร็งเตา้นม 

สาํนกังานปลดั 

40 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

To be number one (ศูนยเ์พ่ือนใจวยัรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์

ราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี หมู่ท่ี 9 

เพ่ือให้เด็กเยาวชนห่างไกล

ยาเสพติด 

เด็กเยาวชน จาํนวน 60 คน 5,000 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้รับ

การอบรม 

เด็กเยาวชนรู้จกัการป้องกนั

ตวัเองจากยาเสพติด 

สาํนกังานปลดั 

41 โครงการการพฒันาระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ท่ี 9 

เพ่ือปรับปรุงพฒันาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียนให้มี

นํ้าด่ืมท่ีสะอาด 

เด็กในโรงเรียน 

จาํนวน 46 คน 

10,000 - - - - มีนํ้าด่ืมท่ี

สะอาดให้เด็ก

นกัเรียน 

เด็กนกัเรียนมีนํ้าด่ืมท่ี

สะอาดถูกสุขลกัษณะ 

สาํนกังานปลดั 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

     รายละเอียดโครงการพฒันา 

                        แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

42 โครงการการพฒันาระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 หมู่ท่ี 11 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้

เร่ืองการคดัแยกขยะและ

ตระหนกัถึงความสะอาด 

จดักิจกรรมอบรมให้

ความรู้ 

8,000 - - - - จาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้และคดั

แยกขยะไดถู้กวิธี 

สาํนกังานปลดั 

43 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ

อนามยัแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี หมู่ท่ี 11 

ส่งเสริมให้แม่และเด็กมี

ร่างกายสมบูรณ์ตามวยั 

สตรีมีครรภ ์สตรีหลงั

คลอด ผูป้กครองเด็กอาย ุ

0-5 ปี อสม.จาํนวน 30 คน 

6,000 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้รับ

การอบรม 

หญิงตั้งครรภแ์ละมีลูก0-5ปี 

และเดก็มีสุขภาพแขง็แรง

ตามเกณฑ์ 

สาํนกังานปลดั 

44 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

To be number one (ศูนยเ์พ่ือนใจวยัรุ่นใน

ชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์

ราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี หมู่ท่ี 11 

เพ่ือให้เยาวชนและ

ผูป้กครองมีความรู้ความ

เขา้ใจเร่ืองยาเสพติด 

เยาวชน ผูป้กครอง 

 อสม. จาํนวน 30 คน 

6,000 - - - - จาํนวนผูเ้ขา้รับ

การอบรม 

ประชาชน เยาวชนมีความรู้

ความเขา้ใจเร่ืองยาเสพติด 

สาํนกังานปลดั 

รวม 44  โครงการ   430,000 626,000 356,000 576,000 576,000    
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

         รายละเอียดโครงการพฒันา 

                            แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต

ผูสู้งอาย ุเด็ก เยาวชน คนพิการ 

ผูด้อ้ยโอกาส 

เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต

ของผูสู้งอาย ุเด็ก 

เยาวชน คนพิการ และ

ผูด้อ้ยโอกาส 

ส่งเสริมและจดักิจกรรมเพ่ือ

พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ

เด็ก เยาวชน คนพิการและ

ผูด้อ้ยโอกาส 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูสู้งอาย ุเด็ก 

เยาวชน คนพิการ

ท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ้น 

ผูสู้งอาย ุเด็ก 

เยาวชน คนพิการ

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

สาํนกังานปลดั 

2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์

พฒันาชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผูสู้งอาย ุ

เพ่ือเป็นสถานท่ีจดั

กิจกรรมในการพฒันา

ของผูสู้งอาย ุ

ก่อสร้างอาคารศูนยฯ์จาํนวน 

1 หลงั 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - จาํนวนผูสู้งอายท่ีุ

ไดรั้บการพฒันา 

ผูสู้งอายมีุสถานท่ีใน

การจดักิจกรรม 

สาํนกังานปลดั 

รวม 2 โครงการ   1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 20,000    
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

           รายละเอียดโครงการพฒันา 

                            แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4,5 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.5  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติด 

เพ่ือป้องกนัแกไ้ขปัญหา 

ยาเสพติด 

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด

ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 

   100,000   100,000  100,000 100,000 100,000 จาํนวนผูเ้ก่ียวขอ้งกบั

ยาเสพติดท่ีลดลง 

ปัญหายาเสพติด

ไดรั้บการแกไ้ข 

สาํนกังานปลดั 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม 

พฒันาสตรี 

เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพใน

การพฒันาของกลุ่มสตรี 

กลุ่มสตรีตาํบลดุสิต   10,000   10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 

การจดักิจกรรม 

กลุ่มสตรีไดพ้ฒันา

ศกัยภาพ 

สาํนกังานปลดั 

3 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ

ต่างๆ 

เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่ม

อาชีพต่างในตาํบลดุสิต 

กลุ่มอาชีพในตาํบลดุสิต   55,000   55,000 55,000 55,000 55,000 จาํนวนกลุ่มอาชีพท่ี

ไดรั้บการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพต่างๆมี

ความเขม้แขง็ 

สาํนกังานปลดั 

4 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพสตรี 

ตาํบลดุสิต 

เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรี

ตาํบลดุสิตมีอาชีพเสริม 

อุดหนุนงบประมาณ

ให้กบักลุ่มสตรีตาํบล

ดุสิต 

- - 100,000 20,000 20,000 กิจกรรม/โครงการท่ี

ดาํเนินการ 

 กลุ่มสตรีตาํบลดุสิต 

มีอาชีพเสริมสร้าง

รายไดเ้พ่ิมข้ึน 

สาํนกังานปลดั 

รวม 4 โครงการ   165,000 165,000 265,000 185,000 185,000    
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

           รายละเอียดโครงการพฒันา 

                         แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  1,3 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

2.5  แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการสมทบกองทุน

สวสัดิการตาํบลดุสิต 

เพ่ือสมทบกองทุน

สวสัดิการตาํบลดุสิตตาม

ระเบียบฯ 

สมทบกองทุนฯ 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 จาํนวน

ประชาชนท่ี

ไดรั้บการดูแล

ดา้นสวสัดิการ 

การดาํเนินงานของ

กองทุนมี

ประสิทธิภาพ 

สาํนกังานปลดั 

2 โครงการสนบัสนุนกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพตาํบลดุสิต 

(สปสช.) 

เพ่ือสนบัสนุนกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ

ตาํบลดุสิต (สปสช.) 

สนบัสนุนกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ

ตาํบลดุสิต (สปสช.) 

130,000 130,000 150,000 150,000  150,000 ประสิทธิภาพ

การดาํเนินงาน

ของกองทุน 

การดาํเนินงานของ

กองทุนมี

ประสิทธิภาพ 

สาํนกังานปลดั 

3 โครงการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ เพ่ือจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ ผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิ 7,000,000 7,000,000 7,843,800 8,749,200 9,394,800 จาํนวนผูสู้งอาย ุ  ผูสู้งอายไุดรั้บการ

ดูแล 

สาํนกังานปลดั 

4 โครงการจ่ายเบ้ียความพิการ เพ่ือจ่ายเบ้ียความพิการ ผูพิ้การท่ีมีสิทธิ 1,600,000 1,600,000 1,920,000 2,044,800 2,169,600 จาํนวนผูพิ้การ  ผูพิ้การไดรั้บการดูแล สาํนกังานปลดั 

5 โครงการจ่ายเบ้ียยงัชีพ 

ผูป่้วยเอดส์ 

เพ่ือจ่ายเบ้ียยงัชีพ 

ผูป่้วยเอดส์ 

ผูป่้วยเอดส์ท่ีมีสิทธ์ิ 20,000 20,000 36,000 36,000 36,000 จาํนวนผูป่้วย

เอดส์ 

ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บ

การดูแล 

สาํนกังานปลดั 

รวม 5 โครงการ   9,020,000 9,020,000 10,219,800 11,250,000 12,020,400    

 

 

 

แบบ ผ.02 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

         รายละเอียดโครงการพฒันา 

                         แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 6 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  3 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาตาํบล เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน 

ดา้นกีฬา 

จดัการแข่งขนักีฬา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนไดเ้ห็น

ความสาํคญัของกีฬา 

 กองการศึกษา 

2 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอล 

เน่ืองในวนัทอ้งถิ่นไทย 

     เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน 

านกีฬา 

จดัการแข่งขนักีฬา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนไดเ้ห็น

ความสาํคญัของกีฬา 

 กองการศึกษา 

3 โครงการส่งนกักีฬาและนกักรีฑา 

เขา้ร่วมการแข่งขนั 

 เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน 

ดา้นกีฬา 

ส่งนกักีฬาและนกักรีฑา

เขา้ร่วมการแข่งขนั 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนไดเ้ห็น

ความสาํคญัของกีฬา 

 กองการศึกษา 

4 โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพ่ือสืบสานประเพณี จดักิจกรรมฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

 ประเพณีท่ีดีงามไดรั้บการ

สืบสาน 

 กองการศึกษา 

5 โครงการงานประเพณีแห่จาดสาทรเดือนสิบ เพ่ือสืบสานประเพณี จดักิจกรรมฯ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

 ประเพณีท่ีดีงามไดรั้บการ

สืบสาน 

 กองการศึกษา 

6 โครงการงานประเพณีแห่ผา้ขึ้นธาตุ เพ่ือสืบสานประเพณี จดักิจกรรมฯ 30,000 30,000 25,000 25,000 25,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

 ประเพณีท่ีดีงามไดรั้บ

การสืบสาน 

 กองการศึกษา 

7 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง เพ่ือสืบสานประเพณี จดักิจกรรมฯ 150,000 150,000 180,000 180,000 180,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

 ประเพณีท่ีดีงามไดรั้บ

การสืบสาน 

 กองการศึกษา 

8 โครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน เพ่ือสืบสานประเพณี จดักิจกรรมฯ 40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

 ประเพณีท่ีดีงามไดรั้บ

การสืบสาน 

 กองการศึกษา 

 

73 

แบบ ผ.02 



 

2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

        รายละเอียดโครงการพฒันา 

                       แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  6 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  3 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 โครงการจดักิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆ เช่น 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯวนัปิยะ

มหาราช วนัทอ้งถ่ินไทยฯลฯ 

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภกัดีและ

ความสาํคญั 

ของทอ้งถ่ิน 

จดักิจกรรมฯ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

 ไดแ้สดงออกถึงความ

จงรักภกัดี 

 สาํนกังานปลดั 

10 โครงการจดังานประเพณีเทศกาลบุญ

สารทเดือนสิบของจงัหวดั

นครศรีธรรมราชประจาํปี  

  เพ่ืออนุรักษป์ระเพณี  

องทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนงบประมาณ 

ให้ท่ีทาํการปกครอง 

 อ.ถํ้าพรรณรา 

20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 โครงการ จาํนวน 

1โครงการ 

ประเพณีท่ีดีงามของ

ไทยไดรั้บการ

สืบสวน 

กองการศึกษา 

11 โครงการแข่งขนักีฬากรีฑานกัเรียนและ

ประชาชน อ.ถํ้าพรรณรา 

   เพ่ือส่งเสริมและ      

   สนบัสนุนดา้นกีฬา 

 อุดหนุนงบประมาณ 

ให้ท่ีทาํการปกครอง 

 อ.ถํ้าพรรณรา 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 โครงการ จาํนวน 

1โครงการ 

ประชาชนไดเ้ห็น

ความสาํคญัของกีฬา 

 กองการศึกษา 

12 โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์

กีฬาหมู่บา้น หมู่ท่ี 1-11 

   เพ่ือส่งเสริมและ      

สนบัสนุนดา้นกีฬา 

 สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬา

ให้ศูนยกี์ฬาหมู่1-11 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จาํนวน หมู่บา้น 

11 หมู่ 

ประชาชนไดเ้ห็น

ความสาํคญัของกีฬา 

 กองการศึกษา 

13 โครงการสืบสานงานประเพณีแห่จาด

สารทเดือนสิบ 

 เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน

งานประเพณีวฒันธรรม 

อุดหนุนงบประมาณให้

กรรมการหมู่บา้น ม.1-11 

55,000 55,000 - - - จาํนวนหมู่บา้น 

11 หมู่บา้น 

ประเพณีท่ีดีงามของ

ไทยไดรั้บการสืบ

สาน 

 กองการศึกษา 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

                      แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  6 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี  3 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.1 แผนงานการศาสนา วฒัธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 โครงการจดังานประเพณีวนัสถาปนา

อาํเภอถํ้าพรรณราสืบสานตาํนาน 

พระอุเชน 

เพ่ือสนบัสนุนการจดังาน อุดหนุนงบประมาณ

ให้สภาวฒันธรรม  

อ.ถํ้าพรรณรา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการ 

จาํนวน 1

โครงการ 

ไดร้ําลึกถึงประวติั

ความเป็นมาของ  

อ.ถํ้าพรรณรา 

กองการศึกษา 

15 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ

จดักิจกรรมอนัเป็นการฟ้ืนฟูประเพณี

ของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ

สนบัสนุนการจดักิจกรรมอนั

เป็นการฟ้ืนฟูประเพณีของ

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ส่งเสริมและสนบัสนุน

การกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนคร้ังท่ี

ส่งเสริมและ

สนบัสนุนการ

จดักิจกรรม 

มีการอนุรักษ์

ประเพณีของจงัหวดั

นครศรีธรรมราชและ

ประชาชนมีความ

สามคัคี 

กองการศึกษา 

16 
โครงการส่งเสริมประเพณีมาฆบูชาแห่ผา้ 

ขึ้นธาตุอาํเภอถํ้าพรรณรา 

  เพ่ือสนบัสนุนการจดังาน อุดหนุนงบประมาณ 

ให้ท่ีทาํการปกครอง 

 อ.ถํ้าพรรณรา 

- - 25,000 25,000 25,000 โครงการ 

จาํนวน 1

โครงการ 

  ประเพณีท่ีดีงามของ

ไทยไดรั้บการสืบ

สาน 

  กองการศึกษา 

รวม 16 โครงการ   1,075,000 1,215,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000    
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

     รายละเอียดโครงการพฒันา 

                    แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 2 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4.1 แผนงานการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยครบ

วงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

เพ่ือจดัการขยะมูลฝอย

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ชุมชน/หมู่บา้น/

หน่วยงานต่างๆใน

พ้ืนท่ีตาํบลดุสิต 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชน/หมู่บา้น/

หน่วยงานต่างๆท่ี

เขา้ร่วมโครงการ 

ปัญหาขยะมูลฝอย

ไดรั้บการแกไ้ข 

สาํนกังานปลดั 

2 โครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะและคดัแยก

ขยะ และคดัแยกขยะ กวา้ง 7 เมตร ยาว 12 

ม.พ้ืนท่ีจาํนวน 84 ตารางเมตร 

เพ่ือจดัการขยะมูลฝอย

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ชุมชน/หมู่บา้น

หน่วยงานต่างๆใน

พ้ืนท่ีตาํบลดุสิต 

450,000 - - - - ชุมชนหมู่บา้น/

หน่วยงานต่างๆท่ี

เขา้ร่วมโครงการ 

ปัญหาขยะมูลฝอย

ไดรั้บการแกไ้ข 

สาํนกังานปลดั 

3 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองอดัขยะเป็นกอ้น

ระบบไฮโดรลิก 

เพ่ือจดัการขยะมูลฝอย

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ชุมชน/หมู่บา้น

หน่วยงานต่างๆใน

พ้ืนท่ีตาํบลดุสิต 

350,000 - - - - ชุมชนหมู่บา้น/

หน่วยงานต่างๆท่ี

เขา้ร่วมโครงการ 

ปัญหาขยะมูลฝอย

ไดรั้บการแกไ้ข 

สาํนกังานปลดั 

รวม 3 โครงการ   900,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

            รายละเอียดโครงการพฒันา 

                            แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

 องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 2                                                        

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 2 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว

เกาะลอยนํ้าผดุ วดัถํ้ากลัยาณมิตร 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

และประชาชนมีรายได้

เพ่ิมขึ้น 

แหล่งท่องเท่ียว

ต่างๆในพ้ืนท่ีตาํบล

ดุสิต 

10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวนคร้ังท่ี

ส่งเสริม 

ประชาสัมพนัธ์

แหล่งท่องเท่ียวใน

ตาํบลให้มีคนมา

ท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา 

รวม 1 โครงการ   10,000 10,000 30,000 30,000 30,000    
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

    รายละเอียดโครงการพฒันา 

                     แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 2 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมศูนยถ์่ายทอด

เทคโนโลยีตาํบลดุสิต 

เพ่ือส่งเสริมศูนยถ์่ายทอด

เทคโนโลยีตาํบลดุสิต 

ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยี

ตาํบลดุสิต 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประสิทธิภาพท่ี

เพ่ิมขึ้นของศูนย ์

ศูนยฯ์มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น 

สาํนกังานปลดั 

2 โครงการส่งเสริมสนบัสนุน 

การดาํเนินงานตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน

การดาํเนินงานตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตาํบลดุสิต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนประชาชนท่ี

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

การดาํเนินงานเป็นไป

ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

สาํนกังานปลดั 

3 โครงการความร่วมมือระหว่าง

ตาํบลดุสิตกบัชุมชนในการปลูก

ตน้ไมแ้ละอนุรักษป่์าไมชุ้มชน 

เพ่ืออนุรักษป่์าไมใ้น

ชุมชน 

ป่าไมใ้นพ้ืนท่ีตาํบลดุสิต 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จาํนวนป่าไมใ้น

ชุมชนท่ีไดรั้บการ

อนุรักษ ์

ป่าไมชุ้มชนไดรั้บ

การอนุรักษ ์

สาํนกังานปลดั 

4 โครงการผลิตปุ๋ ยอินทรียแ์บบไม่

พลิกกลบักอง เพ่ือส่งเสริมการ

ทาํเกษตรตามแนวพระราชดาํริฯ 

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร

ผลิตปุ๋ ยใชเ้อง 

ตาํบลดุสิต - 65,000 - -  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ 

ผลิตปุ๋ ยใชเ้อง 

สาํนกังานปลดั 

5 โครงการถนนสวยตาํบลดุสิต เพ่ือเป็นการส่งเสริม

สนบัสนุนให้ถนนในตาํบล

มีความสวยงาม

สภาพแวดลอ้มดีสมเป็น

ประตูสู่จงัหวดันครศรีฯ 

ปลูกตน้ไมส้องขา้งทางถนน

สายเอเชียในพ้ืนท่ี ต.ดุสิต

และถนนภายในหมู่บา้นๆละ 

1 สายและดาํเนินการอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้งฯลฯ 

- - 500,000 100,000 100,000 มีการปลูกตน้ไมถ้นน

สายเอเชียและถนนใน

พ้ืนท่ีตาํบลดุสิต 

มีถนนท่ีสวยงาม 

สะอาด  

สาํนกังานปลดั 

รวม 5 โครงการ   20,000 85,000 520,000 120,000 120,000    
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

        รายละเอียดโครงการพฒันา 

                       แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร 

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการอบรมธรรมาภบิาล

และจริยธรรมสาํหรับผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภาฯพนกังานส่วน

ตาํบล ลูกจา้งประจาํและ

พนกังานจา้ง 

เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลและ

จริยธรรมสาํหรับผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภาฯพนกังานส่วน

ตาํบลลูกจา้งประจาํและ

พนกังานจา้ง 

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา

ฯ พนกังานส่วนตาํบล 

ลูกจา้งประจาํและ

พนกังานจา้ง 

30,000 30,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนบุคคลกร

ท่ีเขา้รับการ

อบรม 

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ

พนกังานส่วนตาํบล 

ลูกจา้งประจาํและ

พนกังานจา้งปฏิบติังาน

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

สาํนกังานปลดั 

2 โครงการจดัเวทีประชาคม 

เพ่ือจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ

เสริมสร้างความรู้ให้แก่

ประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

จดัเวทีรับฟังความ

คิดเห็นในระดบั

หมู่บา้น/ตาํบล 

13,000 13,000 15,000 15,000 15,000 จาํนวนคร้ังท่ี

ดาํเนินการ 

ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม

ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

สาํนกังานปลดั 

3 โครงการอบรมการจดัทาํ

แผนพฒันาทอ้งถ่ินแบบ 

บูรณาการ 

เพ่ือส่งเสริมการจดัทาํ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

จดัโครงการอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

ร่วมกิจกรรม 

จดัทาํแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

สาํนกังานปลดั 

4 โครงการขอรับเงินอุดหนุน

ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการ

จดัซ้ือจดัจา้งของ อบต.ระดบั

อาํเภอ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ให้บริการของศูนย ์

อุดหนุนศูนยร์วม

ขอ้มูลข่าวสารการ

จดัซ้ือจดัจา้งของ 

อบต.ระดบัอาํเภอ 

40,000 40,000 - - - จาํนวน ผุม้ารับ

บริการท่ีเพ่ิมขึ้น 

การให้บริการของ

ศูนยฯ์เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

สาํนกังานปลดั 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

                 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร 

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ระดบัอาํเภอ 

เพ่ือเป็นศูนยป์ระสานงาน

และช่วยเหลือประชาชน

ของอ อปท.ในดา้นต่างๆ 

อุดหนุนงบประมาณให้ 

อบต.ถํ้าพรรณรา เพ่ือ

ดาํเนินโครงการฯ 

- - 50,000 50,000 50,000 มีการอุดหนุน

ศูนยป์ฏิบติัการ

ร่วมฯ จาํนวน 1 

ศูนย ์

ศูนยป์ฏิบติัการ

ช่วยเหลือประชาชนฯมี

การบริหารงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

สาํนกังานปลดั 

6 โครงการจดัการเลือกตั้ง เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ

เลือกตั้งต่างๆ 

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง

เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่า

ประชาสัมพนัธ์ 

ค่าตอบแทนกรรมการ

เลือกตั้ง ฯลฯ 

700,000 900,000 900,000 200,000 200,000 ดาํเนินการ

เลือกตั้งไดส้าํเร็จ

ตามวตัถุประสงค ์

การเลือกตั้งเป็นไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

สาํนกังานปลดั 

7 โครงการจดัทาํแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิ์น 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้

ของ อบต.และรวบรวม

ขอ้มูลการบริหารงานคลงั 

จดัทาํแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิ์นของ 

อบต. 

- 200,000 400,000 200,000 200,000 มีการจดัทาํแผนท่ี

ภาษีฯและงาน

อื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

อบต.มีรายไดเ้พ่ิมขึ้น

และมีขอ้มูลทางการคลงั

และบริหารงานได ้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กองคลงั 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

                 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4  

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร 

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการจดังานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่ัวเน่ืองใน

โอกาสมหามงคลวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

เพ่ือจดังานเฉลิมพระ

เกียรติฯและเพ่ือให้

ประชาชนทุกหมู่เหล่า

ถวายความจงรักภกัดี 

อุดหนุนงบประมาณให้ ท่ี

ทาํการปกครอง  

อ.ถํ้าพรรณราเพ่ือดาํเนิน

โครงการฯ 

- - 45,000 45,000 45,000 โครงการ

จาํนวน 1 

โครงการ 

ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิด

ความรัก ร่วมปกป้อง

เทิดทูนสถาบนั

พระมหากษตัริยแ์ละแสดง

ถึงการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยเ์ป็น

ประมุข  

สาํนกังานปลดั 

9 โครงการจดักิจกรรมเน่ืองใน

โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรม

ราชินี 

เพ่ือจดังานเฉลิมพระ

เกียรติฯและเพ่ือให้

ประชาชนทุกหมู่เหล่า

ถวายความจงรักภกัดี 

อุดหนุนงบประมาณให้ ท่ี

ทาํการปกครอง  

อ.ถํ้าพรรณราเพ่ือดาํเนิน

โครงการฯ 

- - 45,000 45,000 45,000 โครงการ

จาํนวน 1 

โครงการ 

สาํนกังานปลดั 

10 โครงการจดังานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพนัปีหลวง เน่ืองในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

เพ่ือจดังานเฉลิมพระ

เกียรติฯและเพ่ือให้

ประชาชนทุกหมู่เหล่า

ถวายความจงรักภกัดี 

อุดหนุนงบประมาณให้ ท่ี

ทาํการปกครอง อ.ถํ้า

พรรณราเพ่ือดาํเนิน

โครงการฯ 

- - 45,000 45,000 45,000 โครงการ

จาํนวน 1 

โครงการ 

สาํนกังานปลดั 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพฒันา 

                 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต อาํเภอถํา้พรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 4 

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 5 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร 

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 โครงการจดัพิธีบาํเพญ็กุศล

และกิจกรรมนอ้มรําลึกเน่ือง

ในวนัคลา้ยวนัสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

 23 ตุลาคม 

เพ่ือจดังานพิธีบาํเพญ็กุศล

และกิจกรรมนอ้มรําลึกใน

วนัคลา้ยวนัสวรรคตและ

การแสดงออกถึงการเทิดทูน

สถาบนัพระมหากษตัริย ์

อุดหนุนงบประมาณให้ ท่ี

ทาํการปกครอง  

อ.ถํ้าพรรณราเพ่ือดาํเนิน

โครงการฯ 

- - 15,000 15,000 15,000 โครงการ

จาํนวน 1 

โครงการ 

ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิด

ความรัก ร่วมปกป้อง

เทิดทูนสถาบนั

พระมหากษตัริยแ์ละแสดง

ถึงการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยเ์ป็น

ประมุข  

สาํนกังานปลดั 

12 โครงการจดังานประเพณี

บาํเพญ็กุศลและกิจกรรมนอ้ม

รําลึกเน่ืองในวนัคลา้ยวนั

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 

เพ่ือจดังานพิธีบาํเพญ็กุศล

และกิจกรรมนอ้มรําลึกใน

วนัคลา้ยวนัสวรรคตและ

การแสดงออกถึงการเทิดทูน

สถาบนัพระมหากษตัริย ์

อุดหนุนงบประมาณให้ ท่ี

ทาํการปกครอง  

อ.ถํ้าพรรณราเพ่ือดาํเนิน

โครงการฯ 

- - 30,000 30,000 30,000 โครงการ

จาํนวน 1 

โครงการ 

สาํนกังานปลดั 

รวม 12 โครงการ   833,000 1,233,000 1,795,000 895,000 895,000    
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