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   ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 

เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  

..................................................... 

  ตามท่ี คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ    
ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน       
พ.ศ.2562 และสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565) ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี 2562 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 
13 มิถุนายน พ.ศ.2562 ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม ได้พิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ไปแล้ว เม่ือวันท่ี  13  มิถุนายน  พ.ศ.2562 น้ัน 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 24  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกรองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   13  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
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         (นายเสทือน   ถาวรนุรักษ์) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             
บทนํา 

 
1.  ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  
โดยมีหลักคิดว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึงๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึงแนวทาง และภายใต้แนวทาง
หน่ึง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่ึงจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนและ
วิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
  แผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลมท่ีสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน และมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม ใช้การวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ินเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ เพ่ือให้ กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน์ ท่ีเข้ามาร่วมคิด และกําหนดปัญหา ความต้องการ ร่วม
ดําเนินการและรับผิดชอบ ตลอดจนประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน์ ท่ีได้จากการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์โดยรวม  เพ่ือนําแผนพัฒนาท้องถ่ินมาเป็น 

แนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  รวมถึงมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบัน  โดยมีการปฏิบัติตามแผน ท้ังทางด้านการบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการบริหาร สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

 วัตถุประสงค์เฉพาะของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
1. เพ่ือกําหนดสภาพการพัฒนาท่ีพึงประสงค์ หรือเป้าหมายการพัฒนา  ขององค์การ 

บริหารส่วนตําบลแหลม ตามปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
2. เพ่ือเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล  กระทรวง  จังหวัด  อําเภอ  และท้องถ่ินอ่ืน ได้อย่างเป็น 

ระบบ 
3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วน 

ตําบลแหลม ได้อย่างท่ัวถึงเป็นธรรมและเป็นไปตามความจําเป็นเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือกําหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ของประชาชนและเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
 
3.  ข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เม่ือคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว ข้ันตอนต่อไปคือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน มีข้ันตอนการจัดทํา 7 ข้ันตอน โดยสังเขปดังน้ี 
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ข้ันตอนท่ี  1 การเตรียมการจัดทําแผน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต้องดําเนินการต่อไป  และดําเนินการ 

เสนอโครงการ 
ข้ันตอนท่ี  2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
วัตถุประสงค์  เพ่ือคณะกรรมการพัฒนา ร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ จากปัญหา ความ 

ต้องการ ศักยภาพ ข้อจํากัด โอกาส (SWOT) 
ข้ันตอนท่ี  3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วัตถุประสงค์  เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาโครงการ และ 

กิจกรรมอย่างถูกต้อง 
ข้ันตอนท่ี  4 การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
วัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทํา 

เป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 
ข้ันตอนท่ี  5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
วัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือจัดทํา 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 
ข้ันตอนท่ี  6 การจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์เพ่ือประกอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี จัดเวทีประชาคม เพ่ือเสนอร่าง 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ข้ันตอนท่ี  7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์เพ่ือสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดําเนินการ ตลอดจนประกาศให้ 

ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 

4.  ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 

ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางดําเนินงานต่างๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลท้ังใน
เชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลนํามาตัดสินใจกําหนด แนวทางการดําเนินงาน และ
ใช้ทรัพยากรทางการบริหารของท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดแก่ประชาชนในตําบล 

ประโยชน์จากการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
1. ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินการพัฒนาอย่างมีทิศทางตรงประเด็น 
2. ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีแผนงาน มีแผนงานโครงการ / กิจกรรม ตาม 

ความต้องการของประชาชน 
3. ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถใช้แผน พัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เป็นแนวทางการ 

จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ 
4. ทําให้การพัฒนาในพ้ืนท่ีตําบลแหลมไม่ซํ้าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
5. ทําให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมจะดําเนิน 

กิจกรรมอะไรบ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลมให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 

1.  สภาพท่ัวไป 
 1.1  ท่ีตั้ง ตําบลแหลม ต้ังอยู่ในเขตอําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอประมาณ 
14.5 กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  75  กิโลเมตร 

1.2  เนื้อท่ี ประมาณ  90.1  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 56,250 ไร่   อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ตําบลทรายขาว 
ทิศใต้      ติดต่อกับ ตําบลควนชะลิก 

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตําบลเขาพังไกร 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อําเภอชะอวด และอําเภอเชียรใหญ่ 

1.3  ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของตําบลแหลม  เป็นท่ีราบลุ่มมีคลองส่งนํ้า เหมืองนํ้าไหลผ่าน ตอนกลางของตําบล 

ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม จัดอยู่ในประเภทท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทําให้มีฤดูกาล 2 ฤดู เท่าน้ัน คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน โดยในราวเดือน
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม จะเป็นฤดูร้อน ฝนจะตกบ้างแต่ไม่มากนัก อากาศค่อนข้างร้อน ระหว่างเดือน มิถุนายน – 
กันยายน  ฝนจะตกค่อนข้างชุก  เพราะอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และมีฝนตกหนาแน่นในระยะเดือน
พฤศจิกายน – มกราคม ซ่ึงในระยะน้ีจะเป็นสาเหตุให้น้ําหลากเกือบทุกปี 

1.4  เขตการปกครอง 
 ตําบลแหลม  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย               

หมู่ท่ี 1  บ้านนาโพธิ์-แหลมออก   
หมู่ท่ี 2  บ้านแหลมกลาง-วัดแหลม 
หมู่ท่ี 3  บ้านแหลมสําโรง-ท่อมหมู่ 
หมู่ท่ี 4  บ้านหัวคลองแหลม 
หมู่ท่ี 5  บ้านเกาะสําโรง-โคกยาง 
หมู่ท่ี 6  บ้านโคกสูง 
หมู่ท่ี 7  บ้านท่าเตียน 
หมู่ท่ี 8  บ้านทองจันทร์ 
หมู่ท่ี 9  บ้านท้ายโนต 
หมู่ท่ี 10  บ้านควนโถ๊ะ 
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1.5  ประชากร   
ตําบลแหลมมีประชากรจํานวน  6,155 คน  แยกเป็นชาย  3,124คน หญิง  3,031 คน โดยเฉลี่ยมีความ

หนาแน่นของประชากรเท่ากับ  112  คนต่อตารางกิโลเมตร  หมู่บ้านท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ได้แก่ หมู่ท่ี 4 บ้านหัวคลอง
แหลม ส่วนหมู่บ้านท่ีมีประชากรน้อยท่ีสุดคือหมู่ท่ี  8 บ้านทองจันทร์ 

 จํานวนประชากรแยกตามหมู่บ้านเพศชาย – หญิง 
 

หมู่ท่ี/ช่ือหมู่บ้าน 
จํานวนครัวเรือน

(ครัวเรือน)  
จํานวนประชากร (คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

1.  บ้านนาโพธิ์ 316 365 408 773 
2.  บ้านแหลมกลาง 169 253 229 482 
3.  บ้านท่อมหมู่ 199 280 267 547 
4.  บ้านหัวคลองแหลม 404 508 511 1,019 
5.  บ้านเกาะสําโรง 255 325 305 630 
6.  บ้านโคกสูง 263 371 361 732 
7.  บ้านท่าเตียน 133 168 158 326 
8.  บ้านทองจันทร์ 106 127 107 234 
9.  บ้านท้ายโนต 344 456 455 911 
10.บ้านควนโถ๊ะ 172 271 230 501 

รวม 2,361 3,124 3,031 6,155 

 
ข้อมูล : สํานักงานทะเบียนอําเภอหัวไทร  ณ  วันท่ี  15 มีนาคม  2562 

สภาพท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5 
ประวัติตําบลแหลม 

หมูท่ี  1  บ้านนาโพธิ์  บ้านแหลมออก บ้านโคกข่อย เรียกชื่อกัน 3 ชื่อ ปัจจุบันหมู่ท่ี 1 เรียกชื่อกันว่า บ้าน
แหลมออก ประวัติความเป็นมาแต่เดิมอยู่ในเขตการปกครองของบ้านแหลมกลาง เม่ือชุมชนหนาแน่นข้ึน จึงได้มีการแบ่ง
เขตการปกครองหมู่บ้านและชุมชนแรกท่ีแยกออกจากบ้านแหลมกลาง โดยยึดเอาวัดแหลมเป็นศูนย์กลางของชุมชน คําว่า
แหลมออก  เน่ืองมาจากชุมชนอยู่ทางทิศตะวันออกของ วัดแหลม จึงเรียกกันว่า แหลมออก จนมาถึงปัจจุบัน บ้านนาโพธิ์ 
เป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือประกอบอาชีพทํานา เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ี
อุดมสมบูรณ์ และบริเวณน้ีมีหญ้าซ่ึงชาวบ้านเรียกว่าหญ้าราโพอยู่มาก ต่อมาจึงเพ้ียนมาเป็น นาโพธิ์ จนถึงปัจจุบันบ้าน
โคกข่อย  เป็นบ้านท่ีอยู่ริมคลองแหลมทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เดิมเป็นทุ่งหญ้า แต่เป็นเนินสูงคล้ายจอมปลวก แต่
ใหญ่กว่าจอมปลวก ชาวบ้านจึงเรียกว่าโคก โคกน้ีมีต้นข่อยขนาดใหญ่ชาวบ้านได้เป็นท่ีอยู่อาศัยพักร่มเงา ตอนเท่ียงเพ่ือ
รับประทานอาหารกลางวัน ซ่ึงสมัยก่อนประชาชนท่ีอยู่อาศัยบริเวณแหลมออก โดยนําโค ควาย ไปเลี้ยงบริเวณทุ่งหญ้า
ถางป่า เพ่ือทํานา ในบริเวณดังกล่าวต่อมาจึงมีการขยายพ้ืนท่ีกว้างออกไปและประชาชนได้ออกจากบ้านแหลมออกและ
บริเวณใกล้เคียงได้อพยพไปต้ังถ่ินฐานเป็นชุมชนเรียก บ้านโคกข่อย มาจนถึงทุกวันน้ี 

หมู่ท่ี 2มีชื่อหมู่บ้านน้ีเป็นทางการอยู่ 2 ชื่อ คือ บ้านแหลมกลางและวัดแหลม สําหรับประวัติและท่ีมาของ
หมู่บ้านมีดังน้ี  บ้านแหลมกลางเป็นชุมชนเดิมของตําบลแหลมมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเพราะสภาพพ้ืนท่ีอุดม
สมบูรณ์มาก  ชาวบ้านท่ีมาอาศัยอยู่ส่วนมากอพยพมาจากอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ได้มาต้ังถ่ินฐานโดยยึดเอาลํา
คลองท่ีไหลผ่านหมู่บ้านเป็นท่ีต้ังบ้านเรือน ได้ถางแนวป่าท่ีได้ย่ืนมาทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ได้สิ้นสุดท่ีทุ่งหญ้า
และแนวป่า  ซ่ึงต้ังอยู่ตอนกลางของหมู่บ้าน ต่อมาประชาชนอพยพมาอยู่เป็นจํานวนมาก จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้าน
แหลมกลาง บ้านวัดแหลม 

หมู่ท่ี 3หมู่ท่ี 3 มีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม โดยประชาชนท่ัวไปเรียกกันว่าบ้านแหลมสําโรง (แหลมโหมรง) และบ้าน
ท่อมหมู่ เป็นชุมชนท่ีอยู่ในหมู่บ้านแห่งน้ีบ้านแหลมสําโรงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สภาพพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์มากแห่งหน่ึงของ
ตําบล ประชาชนไปต้ังถ่ินฐานสมัยเดียวกันกับบ้านแหลมกลาง ชุมชนแห่งน้ีอยู่ทางทิศเหนือของคลองแหลม ในสมัยก่อน
เป็นพ้ืนท่ีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์และหนาแน่นมาก ในป่าแห่งน้ีสมัยก่อนมีต้นไม้พันธ์ 

 
พ้ืนเมือง ชาวบ้านเรียกกันว่า “โหมรง” (สําโรง) เป็นไม้ท่ีใหญ่มากปัจจุบันน้ีมีอยู่ต้นเดียวโดยนําชื่อของต้นไม้น้ีมา

เป็นชื่อของหมู่บ้าน บ้านท่อมหมู่ เดิมเป็นพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์มาก และมีพ้ืนท่ีป่าหนาแน่น คือป่าไม้ท่อมข้ีหมู และมีนาย
เนียม สุดเอียด ราษฎรบ้านแหลมกลางนําโค กระบือ ไปเลี้ยงเป็นคนแรก พร้อมถางป่าเพ่ือทําการเพาะปลูก พร้อมกับ
บริเวณดังกล่าวเป็นท่ีสูงเนิน ในฤดูฝน นํ้าท่วมไม่ถึง จึงเรียกพ้ืนท่ีดังกล่าวว่า บ้านท่อมหมู่ 

หมู่ท่ี 4บ้านหัวคลองแหลม บ้านดอนกลอย บ้านแหลมตก บ้านพังการท่อม มีหลายกลุ่มบ้าน ประวัติในอดีตไม่มี
คนอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี เน่ืองจากเป็นท่ีราบลุ่มผสมหญ้าป่าพรุ รอยต่อระหว่างดินเปรี้ยวและดินเหนียว บ้านดอนกลอย เดิม
เป็นทุ่งนา พ้ืนท่ีนํ้าท่วมไม่ถึง ความกว้าง 1  กิโลเมตร ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ท่ีน้ีมีพืชชนิดหน่ึงข้ึนมาเองตาม
ธรรมชาติ ชาวบ้านเรียกว่า กลอย มีลักษณะคล้ายมันฝรั่งแต่กินไม่ได้ ต่อมาเม่ือมีคนอพยพเข้ามาในพ้ืนท่ี จึงเรียกพ้ืนท่ีน้ี
ว่า บ้านดอนกลอย  บ้านแหลมตก เป็นชุมชนเก่าแก่ของหมู่ท่ี 4 เดิมเป็นพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ โดยเฉพาะต้นแค
และต้นโหมรง เน่ืองจากพ้ืนท่ีอยู่ทางตอนใต้ของลําคลองและต้ังอยู่ตรงข้ามกับแหลมสําโรงและอยู่ทางทิศตะวันตกของ
บ้านแหลมกลาง ชุมชนท่ีเข้ามาอยู่ในช่วงแรกๆ เป็นชาวอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซ่ึงได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ตอน
เดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุ ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และเม่ือตอนเดินทางกลับจึงชักชวนกันมาต้ังถ่ินฐานกลายเป็น
บ้านแหลมตก 
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หมู่ท่ี  5ประกอบด้วย 3 ชุมชน คือ บ้านหนองไซร์ บ้านเกาะเรือ บ้านเกาะสําโรง บ้านหนองไซร์ ซ่ึงในอดีตเป็น

ชุมชนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสําหรับการเกษตรและมีหนองนํ้าขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหมู่บ้าน ซ่ึงมีไทรขนาดใหญ่
อยู่รอบหนองนํ้า ต่อมามีชาวบ้านเข้ามาบุกเบิกถางป่าและได้ต้ังชุมชนข้ึนเรียกว่าบ้านหนองไซร์ บ้านเกาะเรือ เป็นพ้ืนท่ีป่า
อุดมสมบูรณ์ มีทุ่งหญ้า หนองนํ้า ชาวบ้านเรียกป่าน้ีว่าเกาะ ส่วนเรือ เชื่อว่าบริเวณน้ันเป็นทะเล ต่อมาได้มีการสร้างพระ
บรมธาตุเมืองนคร ข่าวน้ีล่วงรู้ไปถึงชาวต่างเมือง จึงได้นําสิ่งของบรรทุกเรือมุ่งหน้าสู่เมืองนคร เพ่ือบรรจุไว้ในพระธาตุและ
ได้เดินทางมาถึงท่ีดังกล่าวเกิดเรือล่มคนตายหมด และเฝ้าสมบัติในเรือและในสมัยน้ันคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าในวันข้ึน 
15 คํ่า ของทุกเดือนจะปรากฏให้เห็นเรือในหนองนํ้า จึงได้เรียกว่าบ้านเกาะเรือ 

หมู่ท่ี 6บ้านโคกสูงแต่เดิมเป็นพ้ืนท่ีเนินทรายสูงหรือโคกสูง บริเวณเนินมีเน้ือท่ี ประมาณ 2 ไร่เศษ นํ้าท่วมไม่ถึง
และมีซากของก้อนอิฐเก่าจํานวนมาก คล้ายกับเป็นเมืองเก่า ตามความเชื่อของชาวบ้าน นอกจากน้ันบริเวณรอบๆเนิน
ทรายจะเป็นพ้ืนท่ีป่า และทุ่งหญ้า เป็นท่ีอยู่ของสัตว์นานาชนิดในฤดูนํ้าท่วม ต่อมานายช่วง – นายชู ทองบุญชู สองพ่ีน้อง 
จากแหลมสําโรง ได้นําสัตว์มาเลี้ยง เช่น วัว ควาย ไปเลี้ยงบริเวณพร้อมกัน และทําการบุกเบิกป่าเพ่ือทํานาและปลูกผัก
อ่ืนๆ และต้ังชื่อว่าบ้านโคกสูงจนถึงปัจจุบัน 

หมู่ท่ี 7บ้านท่าเตียนอยู่ทางทิศตะวันตกของตําบลแหลม สภาพพ้ืนท่ีในอดีตของชุมชนแห่งน้ีมีลักษณะเป็นดินที
ทุ่งหญ้ากว้างไกรกลางป่าพรุ ในป่าพรุมีต้นไม้เฉพาะไม้เสม็ดข้ึนอยู่จํานวนมากมีนํ้าขังตลอดปี ส่วนบริเวณเนินดินท่ีอยู่
กลางป่าพรุนมีเน้ือท่ีประมาณ 1 ไร่เศษ เป็นเนินดินโล่งเตียนไม่มีต้นไม้อยู่ติดกับคลองแหลม  บริเวณน้ันประชาชนใช้เป็น
ท่ีพักผ่อนและจอดท่าเรือวิ่งโดยสารไปมาตามลําคลองระหว่างตําบลแหลม กับชุมชนต่างๆในพ้ืนท่ีชะอวด ในเวลาต่อมามี
นายคง  แก่นแก้ว นายไข่ และนายดํา (ไม่ทราบนามสกุล) จากบ้านแหลมกลางได้นําสัตว์ไปเลี้ยงท่ีบริเวณน้ันเป็นกลุ่มแรก 
และได้บุกเบิกถางป่าเพ่ือทําการเกษตรและได้ชักชวนลูกหลานเข้าไปอยู่ต้ังเป็นครอบครัวและกลายมาเป็นชุมชนจนถึง
ปัจจุบัน 

หมู่ท่ี 8บ้านทองจันทร์ เป็น 1ใน 2 ของชุมชนหมู่ท่ี 8 บ้านทองจันทร์และบ้านพังการทรายต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมี
ลักษณะเป็นดินเนินหรือโคก นํ้าไม่สามารถท่วมถึง เนินดังกล่าวต้ังกลางป่าพรุ ซ่ึงมีนํ้าท่วมขังตลอดปี ในป่าพรุมี
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ป่าไม้ เสม็ด กระจูด สัตว์นํ้า และสัตว์ป่าบางชนิด ส่วนท่ีเป็นเนินดินจะมีหญ้าอุดม
สมบูรณ์เหมาะสําหรับการเลี้ยงสัตว์ จากคําบอกเล่าให้ฟังว่านายทองจันทร์ (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นคนแรกท่ีนําสัตว์มา
เลี้ยงตรงบริเวณดังกล่าว ต่อมานายทองจันทร์ได้ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตร เช่น  

 
ปลูกผัก ทํานา จึงได้สร้างท่ีอยู่อาศัยข้ึนและอพยพครอบครัวมาอยู่ภายหลัง จนกระท่ังกลายเป็นชุมชน คําว่า 

ทองจันทร์ซ่ึงเป็นชื่อของหมู่บ้านได้ชื่อของนายทองจันทร์     ซ่ึงเป็นคนบุกเบิกคนแรก  บ้านพังการทราย เป็นชุมชนของ
หมู่ท่ี  8  เป็นพ้ืนท่ีแปลกกว่าท่ีอ่ืนคือ พ้ืนท่ีจะเป็นเนินทรายอยู่ตรงกลางป่าพรุยาวประมาณ 3  กิโลเมตร กว้าง 1 
กิโลเมตร บริเวณโดยรอบเนินทรายเป็นป่าพรุมีต้นเสม็ดข้ึนอยู่หนาแน่น ต่อมาผู้คนจากบ้านแหลมเข้าไปเลี้ยงสัตว์และเข้า
ไปต้ังถ่ินฐานเป็นชุมชนเรียกว่าบ้านพังการทราย 

หมู่ท่ี 9บ้านท้ายโนต จากตํานานท่ีเล่าต่อกันมา มีความเชื่อว่าบ้านท้ายโนตเป็นเนินเขาเล็กๆไม่สูงมากนัด และมี
หินจํานวนมากกองอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ส่วนทางทิศตะวันออก เป็นพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นท่ีต้ังของ
ชุมชนท่ีไกลจากท่ีอ่ืนๆของตําบลแหลม เม่ือมีคนเข้ามาอยู่และกลายเป็นชุมชน  จึงได้เรียกกันว่าบ้านท้ายโนต  อาจจะ
หมายถึงพ้ืนท่ีซ่ึงไกลท่ีสุดของตําบล บ้านตกป่า จากคําบอกเล่าทราบว่าพ้ืนท่ีตกป่าในอดีตเป็นป่าและมีทุ่งหญ้าอุดม
สมบูรณ์ ท่ีแห่งน้ีต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพังไกร ทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านท่ีอยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงจะนําวัว
ควายไปเลี้ยงกินหญ้า ต่อมาพัฒนาเป็นท่ีอยู่อาศัยและต้ังบ้านเรือนจนกระท่ังเป็นชุมชนจนถึงปัจจุบัน เรียกว่าบ้านตกป่า 

หมู่ท่ี 10บ้านควนโถ๊ะ พ้ืนท่ีปัจจุบันมีภูเขาหรือควนอยู่ 2 ลูก ลูกหน่ึงชื่อควนโถ๊ะ อีกลูกหน่ึงชื่อควนทํามัง เขา
ควนโถ๊ะจะมีลักษณะใหญ่กว่า ควนทํามัง ควนโถ๊ะจากคําบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ ได้มีพระธุดงค์มาจําศีลหรืออาศัยอยู่ 
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บนควน (เขาขนาดเล็ก) เป็นเวลานาน พอถึงเวลาเดินทางกลับวัด พระธุดงค์ได้ลืมกระโถนไว้ หรือทางภาษาใต้

เรียกสั้นๆว่า โถน ไว้บนควนหลังจากน้ันชาวบ้านได้นําวัวควายมาเลี้ยงชายควนได้พบโถน และได้ปักหลักฐานอยู่ชายควน 
ต่อมาจึงเพ้ียนเป็นโถ๊ะจนถึงปัจจุบัน ควนทํามัง เป็นควนขนาดเล็กกว่าควนโถ๊ะ เป็นควนท่ีมีต้นทํามังข้ึนเป็นจํานวนมาก 
ชาวบ้านจึงเรียกว่าควนทํามัง ควนโถ๊ะเป็นชื่อของหมู่บ้าน เพราะเป็นควนท่ีมีขนาดใหญ่กว่าควนทํามัง และชาวบ้านอาศัย
อยู่ก่อน ประกอบกับชาวบ้านมาปักหลักฐานมีจํานวนมาก จึงได้ต้ังชื่อหมู่บ้านว่าควนโถ๊ะจนถึงปัจจุบัน 

ประวัติองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบล โดยท่ีมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบล และให้
โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง หน้ี และเจ้าหน้าท่ีของสภาตําบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วน
ตําบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตําบลต่อไปน้ีจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้มีชื่อตาม
ตําบลท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลน้ันต้ังอยู่  
 (677) สภาตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม (ราช
กิจจานุเบกษา หน้า 72 เล่ม 113  ตอน 9 ง  30  มกราคม  2539) 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมได้จัดต้ังตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล  เม่ือ
วันท่ี 30  มกราคม  2539  เดิมสถานท่ีทํางาน ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี 4 ณ อาคารเอนกประสงค์ของกรมพัฒนาชุมชน ต่อมาเม่ือ
ปี  พ.ศ.2546 ได้ย้ายมาอยู่ ณ เลขท่ี 11/6  หมู่ท่ี 4 ตําบลแหลม (สถานท่ีต้ังสํานักงานปัจจุบัน)  

ข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 มุ่งพัฒนาศักยภาพ และลักษณะทางกายภาพปรับปรุงพ้ืนท่ีและการก่อสร้างสาธารณูปการส่งเสริมให้เกิดความ
สวยงาม และเสริมสร้างบรรยากาศการท่องเท่ียว และให้มีความน่าอยู่อาศัยเอ้ืออํานวยให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย  

         ข้อมูลพ้ืนฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ถนน 
              ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง    จํานวน  1  สาย 
              ถนน ลาดยาง     จํานวน  1  สาย   ระยะทาง  3  กิโลเมตร  
ทางหลวงท้องถ่ิน    

             สภาพถนน  คอนกรีต       จํานวน  7  สาย   ระยะทาง      11  กิโลเมตร 
                   ถนนลาดยาง             จํานวน   3 สาย   ระยะทาง      19  กิโลเมตร 

 ถนนของท้องถ่ิน   จํานวน  88  สาย 
  สภาพถนน คอนกรีต    จํานวน  10  สาย   ระยะทาง  9  กิโลเมตร 
    ลูกรัง   จํานวน  78 สาย   ระยะทาง  150  กิโลเมตร 
 
                    ท่ีมาของข้อมูล : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
 
 
 
 
 



 
8 

 

การคมนาคมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม มีความสะดวกซ่ึงปัจจุบันมีรถโดยยนต์โดยสารประจําเส้น

ทางเข้าออกอยู่มาก  ประกอบกับมีถนนสายหลัก และตรอกซอย เชื่อมโยงกันเป็นส่วนใหญ่โดยเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติคคอนกรีต มีถนนสายหลักท่ีสําคัญ ได้แก่ ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข นศ 3053 (สายดอนแค – หัวไทรควน)  
และถนนทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  4150 (สายหัวไทร - ปากเหมือง) บรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  
408 (สายนครศรี – สงขลา)   

ไฟฟ้า 
 การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  ดําเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นครศรีธรรมราช(สาขาหัวไทร) ให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมท่ัวเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม มีผู้ใช้บริการโดยรวม
ท้ังสิ้น 2,140  ครัวเรือน ให้บริการครอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ 97.6 ของครัวเรือนท้ังหมด ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม จํานวน 50 จุดครอบคลุมถนน 10 สาย ในปัจจุบัน  
 - ถนนในเขต อปท.ท่ีมีไฟฟ้าสาธารณะ    จํานวน  20  สาย  
 - ถนนในเขต อปท.ท่ีไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน  40  สาย 

การประปา 
          เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ,พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552) มาตรา 67 (9) ,มาตรา 68 (1) และมาตรา 71 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการระบบประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม ต่อไป 
          องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม ได้มีระบบประปาหมู่บ้านท่ีได้ก่อสร้างข้ึนเอง และได้รับโอนทรัพย์สินระบบ
ประปาหมู่บ้าน มาจากกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติตาม ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ครอบคลุม 6 
หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ท่ี 2 บ้านแหลมกลาง(ก่อสร้างเอง) หมู่ท่ี 3 บ้านท่อมหมู่(ประปาถ่ายโอน) หมู่ท่ี 5 บ้านเกาะ
สําโรง(ประปาถ่ายโอน) หมู่ท่ี 6 บ้านโคกสูง(ประปาถ่ายโอน) หมูท่ี 8 บ้านทองจันทร์(ประปาถ่ายโอน) หมู่ท่ี 9 บ้านท้าย
โนต (ก่อสร้างเอง) 
 ประปา 
 ครัวเรือนท่ีใช้บริการนํ้าประปา  จํานวน  1,650  หลังคาเรือน 
 หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบริหารกิจการประปาเอง จํานวน  9  แห่ง คือ 
หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 ,หมู่ท่ี 3 ,หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 ,หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 8 ,หมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 10 หมู่บ้านบริหารกิจการประปาเอง 
จํานวน  1  แห่ง คือหมู่ท่ี 6 (บ้านโคกสูง) 
 นํ้าประปาท่ีผลิตได้ จํานวน  200  ลบ.ม./วัน 
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 นํ้าประปาท่ีต้องการใช้  จํานวน  220 ลบ.ม./วัน 
 แหล่งนํ้าสําหรับผลิตนํ้าประปา คือ  ใช้แหล่งนํ้าดิบจากอ่างเก็บนํ้าทุ่งทับใน และแหล่งนํ้าสํารองจากคลอง
พระราชดําริ เป็นแหล่งนํ้าสํารองขนาดใหญ่ 

 แหล่งน้ํา 
  -ลําห้วย     80   แห่ง   
  -สระนํ้า       2   แห่ง 
  -ลําคลอง     1   แห่ง  
  -บ่อบาดาล   5   แห่ง 
  -อ่างเก็บนํ้า   1   แห่ง 
การส่ือสารและโทรคมนาคม 

1. การไปรษณีย์โทรเลข(สาขา) มีจํานวน 1 แห่ง 
2. โทรศัพท์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล มีโทรศัพท์สาธารณะ จํานวน - เครื่อง , 

โทรศัพท์บ้าน (พ้ืนฐาน) จํานวน 10  เครื่อง,   
3. อินเตอร์เน็ตปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมมีประชาชนมาใช้บริการอินเตอร์เน็ต  ท่ี

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 

การผังเมือง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม ในอดีตมีการรวมตัวอยู่หนาแน่นตามแนวลําคลอง และตามแนวทางหลวงชนบท  
3053 ปัจจุบันมีแนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4150  และแนวลําคลอง   สรุปการ
ใช้ท่ีดินในปัจจุบัน ได้ดังน้ี 

1)  การใช้ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย การใช้ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย มีการกระจุกตัวในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลแหลม หมู่ท่ี 4 ,หมู่ท่ี 1 ,หมู่ท่ี  9    

2)  การใช้ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม การใช้ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมในปัจจุบันกระจายตัวออกเป็น 4  
บริเวณ 

�กลุ่มการใช้ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมบริเวณทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4150  
เป็นย่านการขนส่งผลผลิตทางด้านการเกษตร ธุรกิจการค้าการบริการ 
� กลุ่มการใช้ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมบริเวณส่ีแยกหัวคลองแหลม 

ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม ประเภท ค้าปลีก และการขนส่งผลผลิตทางด้านการเกษตรในระดับอําเภอ กระจายตัวลงไป
ทางทิศตะวันตกไปจนบรรจบกับแนวต่อเชื่อมของทางหลวงชนบท หมายเลข นศ 3053      

� กลุ่มการใช้ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมบริเวณถนนสายดอนแค – หัวไทรควน  
ท่ี ดินประเภทพาณิชยกรรมประเภท ค้าปลีก  และการขนส่ งผลผลิตทางด้านการเกษตรในระดับอํา เภอ                                   
กระจายตัวลงไปทางทิศเหนือไปจนบรรจบกับแนวต่อเชื่อมของทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 408 

� กลุ่มการใช้ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมบริเวณบ้านโคกสูง  ถนนสายดอนแค – หัวไทรควน  ท่ีดิน
ประเภทพาณิชยกรรมประเภท ค้าปลีก และการขนส่งผลผลิตทางด้านการเกษตรในระดับอําเภอ กระจายตัวลงไปทางทิศ
เหนือไปจนบรรจบกับแนวต่อเชื่อมของทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 408 
 3)  การใช้ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา การใช้ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษาประกอบด้วยสถานศึกษาใน
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา รวมท้ังสิ้น 9 โรง คิดเป็นพ้ืนท่ีการใช้ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา เท่ากับ  27 ไร่  
หรือร้อยละ 0.07 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
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 4)  การใช้ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา การใช้ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนามีวัด จํานวน 4  แห่ง คิดเป็นพ้ืนท่ี
การใช้ท่ีดินเพ่ือการศาสนา เท่ากับ 42ไร่ หรือร้อยละ 0.12  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

5)  การใช้ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ  การใช้ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ  มีจํานวน  3 แห่ง  คิดเป็นพ้ืนท่ี
การใช้ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ  เท่ากับ 24 ไร่  หรือร้อยละ  0.06 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
 6)  การใช้ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของตําบลแหลม ซ่ึงใช้ทํานา ทําสวน ไร่นาสวน
ผสม  เลี้ยงสัตว์  ประมงนํ้าจืด และเป็นพ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่า คิดเป็นพ้ืนท่ีการใช้ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
เท่ากับ  28,499 ไร่ หรือร้อยละ 83.98  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
เกษตรกรรม 

 พ้ืนท่ีทํานา  11,030 ไร่   ผลผลิต  12,134  ตัน/ปี 
 พ้ืนท่ีทําสวน  8,726 ไร่   ผลผลิต  24,469  ตัน/ปี 
 พืชท่ีสําคัญ ได้แก่ 
 1.ข้าว               จํานวน  11,030  ไร่  ผลผลิต  12,134  ตัน/ปี 
 2. ปาล์มนํ้ามัน     จํานวน     6,790 ไร่  ผลผลิต  20,370  ตัน/ปี 
 3. ยางพารา        จํานวน      609   ไร่  ผลผลิต      118   ตัน/ปี 
 4. พืชผัก            จํานวน    1,327  ไร่  ผลผลิต    3,981  ตัน/ปี 
 
 ท่ีมาของข้อมูล : สํานักงานเกษตรอําเภอหัวไทร  
 
 จํานวนสัตว์ในพ้ืนท่ีโดยประมาณ 
  - โค      1,548  ตัว  
  - กระบือ  326   ตัว  
  - สุกร      343   ตัว 
  - เป็ด    3,134   ตัว   
  - ไก่    19,898  ตัว  
  - สุนัข      508  ตัว 
  - แมว      310   ตัว 

ท่ีมาของข้อมูล : ปศุสัตว์ อําเภอหัวไทร 
สวนสาธารณะ 

  สวนสาธารณะอ่างเก็บนํ้าทุ่งทับใน  หมู่ท่ี 8  บ้านทองจันทร์   
                 สวนสาธารณะ 

1.  สวนสาธารณะ สําหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ในเน้ือท่ีประมาณ 1,200  ไร่ ประกอบด้วย 
�ศาลาเอนกประสงค์  1  หลัง 
�ศาลาพักผ่อน  3  จุด 
�อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่  ประมาณ 1,200  ไร่ 
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ข้อมูลพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ 
1. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม จากอดีต มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
จนกระท่ังในปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในสภาวะท่ีถดถอยและส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม โครงสร้างการผลิตสาขาการค้าและการลงทุนจากอดีตขยายตัวเพ่ิมข้ึน  และชะลอตัว
ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงาน และการจดทะเบียนธุรกิจ นิติบุคคลและส่งผลให้รายรับ หมวดภาษีอากร 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลมลดลง 
 ในส่วนของสภาพทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  และพ้ืนท่ีใกล้เคียงท่ีเป็นศูนย์กลางการค้า 
และการบริการท่ีสําคัญ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม มีโครงสร้างการผลิตหลัก สรุปได้ดังน้ี 

1) การค้าและบริการ ประกอบด้วย 
- ร้านขายของชําและสินค้าเบ็ดเตล็ด            จํานวน 63 แห่ง 
- ร้านซ่อมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า            จํานวน  5  แห่ง 
- ร้านอาหารเครื่องด่ืม   จํานวน  6  แห่ง 
- ร้านเสริมสวย    จํานวน  3  แห่ง 
- ตลาดสด     จํานวน  3  แห่ง 
- สถานีบริการนํ้ามัน และป๊ัมหลอดแก้ว จํานวน  6  แห่ง 

 
2) การอุตสาหกรรม โครงสร้างการผลิตด้านอุตสาหกรรม ประกอบด้วยโรงงาน 3 จําพวก 

- โรงงานผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (ต้ังอยู่หมู่ท่ี 6) มีจํานวน   1  โรง 
- โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน (ต้ังอยู่หมู่ท่ี 9)           มีจํานวน   1  โรง 
- โรงสีข้าวขนาดเล็ก/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่           มีจํานวน   7  โรง 

  จํานวนลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม                มีจํานวน  65 คน 
3)  ด้านการธนาคารและการเงิน 

ประกอบด้วย 
- กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  9  แห่ง 
- กลุ่มสัจจะออมทรัพย์  10  แห่ง 

ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
  แบ่งตามฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ี 
  1. กลุ่มพ่อค้า    มีฐานะทางเศรษฐกิจดี และปานกลาง 
  2. กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง 
  3. กลุ่มผู้ใช้แรงงาน   มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างตํ่า 

กลุ่มพ่อค้า 
 จะอยู่ในย่านการค้าตามถนนสายต่าง ๆ เช่นถนนทางหลวงชนบท สาย นศ 3053 ถนนทางหลวงชนบท สาย 
นศ 3032  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4150 ฯลฯ ซ่ึงในกลุ่มน้ีจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดี และปานกลาง  

กลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 จะกระจายอยู่ท่ัวไปทุกหมู่บ้านในตําบล มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง สามารถช่วยเหลือตนเองเป็นส่วนใหญ่  

กลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
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 รวมถึงผู้ว่างงาน มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างตํ่า ผู้ใช้แรงงานกลุ่มน้ีต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นท่ี
พ่ึงทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น ต้องการทํางาน รักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย ดูแลสุขภาพอนามัย ต้องการเป็นท่ีพ่ึงในการดํารงชีวิต
ประจําวัน การศึกษาของบุตร ปัญหาวัยรุ่นปัญหายาเสพติด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานด้านสังคม 
โครงการทางสังคม (Social Program) 
  โครงการทางสังคม หมายถึง โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ในอันท่ีจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน เช่น 
  �ทําให้ประชาชนมีการศึกษาท่ีดีข้ึน 
  �มีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน 
  �มีการประกอบอาชีพสุจริต 
  �มีความรู้ความเข้าใจในทางด้านกฎหมาย 

�มีความรักความผูกพันในชาติบ้านเมือง และท้องถ่ินของตนเอง 
  �มีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
  �มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  �มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

 
  รัฐสวัสดิการ  หมายถึง ประเทศท่ีมีการปกครองและการบริหารบ้านเมือง  ทําให้ประชาชนมีสวัสดิการ
ภาพในชีวิตและทรัพย์สินจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนก็มีความปลอดภัยไม่ต้องเสี่ยงภัยตามยถากรรมการดํารง
ชีวิตประจําวัน รัฐบาลคํ้าประกันในด้านปัจจัย 4 อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตกล่าวคือ 
  �รัฐจะรับผิดชอบให้ประชาชนพลเมือง มีอาหารการกินอย่างเพียงพอแก่การดํารงชีวิต 
  � รัฐจะรับผิดชอบให้ประชาชนพลเมือง มีเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มโดยท่ัวกันไม่ขาดแคลน 

� รัฐจะรับผิดชอบให้ประชาชนพลเมือง มีท่ีอยู่อาศัยหลับนอนท่ัวถึงทุกคน ไม่ต้องนอนข้างถนน 
� รัฐจะรับผิดชอบให้การรักษาพยาบาล เม่ือประชาชนเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดยบริการ 

ท่ัวถึงกัน 
  � รัฐจะรับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองท้ังมวล 
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                                 การบริการการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
 การศึกษา 
  1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา มี  4  โรงเรียน ได้แก่    

 1.1.โรงเรียนบ้านท่าเตียน  จํานวนบุคลากร(รวม) 8 คน (ครู 7 คน เจ้าหน้าท่ี 1 คน)นักเรียน 79 คน 

ช่วงช้ันปีการศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

ชั้นอนุบาล 9 14 23 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 4 3 7 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 3 5 8 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 5 1 6 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 5 3 8 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 2 4 6 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 3 3 6 

รวม 31 33 64 
 

 1.2.โรงเรียนวัดแหลม จํานวนบุคลากร(รวม) 10 คน (ครู 9 คน เจ้าหน้าท่ี 1 คน) นักเรียน 144 คน 

ช่วงช้ันปีการศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

ชั้นอนุบาล 18 21 39 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 14 10 24 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 20 19 34 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 15 19 34 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 11 18 29 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 22 9 31 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 9 10 19 

รวม 109 106 215 
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  1.3.โรงเรียนวัดท้ายโนต  จาํนวนบุคลากร(รวม) 11 คน (ครู 10 คน เจ้าหน้าท่ี 1 คน) นักเรียน 123 คน 

ช่วงช้ันปีการศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

ชั้นอนุบาล 14 15 29 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 10 10 20 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 11 2 13 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 6 8 14 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 7 11 18 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 2 10 12 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 9 10 19 

รวม 59 66 125 
 
1.4.โรงเรียนวัดโคกสูง  จํานวนบุคลากร(รวม) 4 คน (ครู 3 คน เจ้าหน้าท่ี 1 คน)  นักเรียน  39  คน 

ช่วงช้ันปีการศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

ชั้นอนุบาล 3 - 3 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 2 1 3 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 3 6 9 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 2 4 6 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 4 5 9 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 - 1 1 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 3 1 4 

รวม 17 18 35 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  5  แห่ง ดังนี้ 
 2.1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดแหลม จํานวนนักเรียน 34  คน ชาย  21  คน  หญิง  13  คน 
 2.2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง            จํานวนนักเรียน  26  คน ชาย  13  คน  หญิง  13  คน 
 2.3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์          จํานวนนักเรียน  39  คน ชาย  24  คน  หญิง  15  คน 
 2.4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่อมหมู่         จํานวนนักเรียน  43  คน ชาย  23  คน  หญิง  20  คน 
 2.5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาล้อน          จํานวนนักเรียน  34  คน ชาย  12  คน  หญิง  22  คน 
 
  

                          ข้อมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2562 
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 สถาบันและองค์กรศาสนา 
 วัดแหลม     จํานวนพระภิกษุสงฆ์  8  รูป  
 วัดโคกสูง      จํานวนพระภิกษุสงฆ์  5  รูป  
 วัดศิลาล้อน            จํานวนพระภิกษุสงฆ์  6  รูป  
 สํานักสงฆ์สามระฆัง  จํานวนพระภิกษุสงฆ์  1  รูป 

 การนับถือศาสนา 
  - ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ของจํานวนประชากรท้ังหมดในเขต อบต.แหลม 
  - ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1 ของจํานวนประชากรท้ังหมดในเขต อบต.แหลม 

 สาธารณสุข 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข มีจํานวน 2 แห่งได้แก่ 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติหัวคลองแหลม  จํานวนบุคลากร  8 คน 
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านท่าเตียน จํานวนบุคลากร  3  คน 
 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน จํานวน อสม.(คน) จํานวนผู้สูงอายุ (คน) หมายเหตุ 
1 บ้านนาโพธิ์ 11 179  
2 บ้านแหลมกลาง 8 86  
3 บ้านท่อมหมู่ 12 122  
4 บ้านหัวคลองแหลม 15 211  
5 บ้านเกาะสําโรง 15 128  
6 บ้านโคกสูง 17 222  
7 บ้านท่าเตียน 8 49  
8 บ้านทองจันทร์ 7 43  
9 บ้านท้ายโนต 20 222  

10 บ้านควนโถ๊ะ 12 75  
 รวม 125 1,337  

ท่ีมาของข้อมูล : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติหัวคลองแหลม  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านท่าเตียน       

ข. อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
 อสม.เป็นองค์กรประชาชนท่ีมีข้ึน โดยการออกสํารวจลงพ้ืนท่ีเป้าหมายตามหมู่บ้าน  ได้พิจารณาจากบุคคลท่ีมี
ทัศนคติในการให้บริการทางด้านสังคมและมีจิตใจโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และด้วยความสมัครใจ โดยมี
ค่าป่วยการ อสม. เป็นรายเดือน ๆ ละ 1,0๐๐ บาท อสม. ได้รับการฝึกอบรมด้านรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นจากสถานี
อนามัย บทบาทหน้าท่ี คือ ดูแลสุขภาพของผู้ท่ีอยู่ในละแวกพ้ืนท่ี  
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเมืองการบริหาร 
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สภาพด้านการเมืองการบริหาร 

 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยฝ่ายบริหาร คือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ได้รับเลือก
จากประชาชนโดยตรง และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มีหน้าท่ีฝ่ายบริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารการ
พัฒนาท้องถ่ิน และการให้บริการสนองความต้องการของประชาชน 
 
 ลักษณะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

1.  การบริหารโดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ความพอใจสูงสุดของประชาชน คือเป้า 
หมายขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 

2.  ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม เป็นตัวกําหนดทิศ  ทางในการให้บริการ
ของอบต. 

3.  ผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ คอยอํานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา
ตลอดเวลา 

4.  สร้างความสุจริต โปร่งใสในการบริการ โดยการจัดสํานักงานลักษณะเปิด มองเห็นการทํางานได้ทุกแผนก 
ประชาชนเข้ามาติดต่อได้ทุกช่องทาง เช่น  สํานักงานปลัด อบต.  ส่วนการคลัง  ส่วนโยธา 

5.  ประชาชนในเขต อบต.มีส่วนร่วมในการบริหารของ อบต.ประกอบด้วย คณะกรรมการท่ีปรึกษาเมือง 
กรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อสม. กรรมการศูนย์เยาวชน และองค์กรเอกชนต่าง ๆ 

6. หลักการบริหาร GOOD GOVERNANCE บริหารแบบโปร่งใส มีคุณธรรม เน้นการมีส่วนร่วม 
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คณะผู้บริหาร ชุดปัจจุบัน 
 ประกอบด้วย 
  1.  นายเสทือน    ถาวรนุรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
  2  .นายธวัชชัย    สองแป้น รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
  3.  นายชม         หนูพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
           4.  นายจรัล       แนมไสย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประกอบด้วย 

1.   นายจินดา  คงตุก           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
2.   นายวีระนันท์  จันทร์นุ่น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
3.   นายมล  ชุมทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
4.   นายคํานูญ  เจ้ยเป้ียว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
5.   นางสุคนธ์  รอดเมือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
6.   นายสมยศ  ชูเมือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
7.   นายระบิล  ขวัญสุด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
8.   นายพิทักษ์  คงแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

                   9.   นายบรรยัด  แก้วมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
10. นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

  11. นายสังคม  พลายด้วง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
12. นายวีระยุทธ  บัวเน้ียว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
13. นายรัตน์  คงมาก      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
14. นายประเคียง   หนูพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
15. นายเจริญ  แย้มเกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
16. นายอรรถพล  ชุมดํา     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
17. นางสาววันทนา  รัตนวงศ์แข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
18. นายวิน  ศิริบุญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
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 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปี  2561 
การเงินการคลัง  

           รายรับ  รวมท้ังสิ้น  35,840,341.53  บาท แยกเป็น 

 1) ภาษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บเอง รวมท้ังสิ้น  308,428.24  บาท 
    - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   190,472.14  บาท 
     - ภาษีบํารุงท้องท่ี  107,196.10 บาท  
     - ภาษีป้าย  10,760  บาท 
 2) ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บและแบ่งสรรให้ รวมท้ังสิ้น  14,380,731.68  บาท 
     - ภาษีมูลค่าเพ่ิม  9,987,083.81  บาท 
     - ภาษีสุรา  1,139,157.92  บาท  
     - ภาษีสรรพสามิต  1,549,480.56  บาท 
     - ภาษีธุรกิจเฉพาะ,ค่าภาคเหมืองแร่,ปิโตรเลี่ยม,นิติกรรมท่ีดิน  1,705,009.39  บาท 
 3) รายได้หมวดอ่ืน รวมท้ังสิ้น  842,066.50  บาท 
     - ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและค่าปรับ  32,442.80  บาท 
     - รายได้จากทรัพย์สิน  280,941.70  บาท  
     - รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์  486,660   บาท 
     - รายได้เบ็ดเตล็ด รวม  42,022  บาท 
 4) รายได้หมวดเงินอุดหนุน รวมท้ังสิ้น  20,377,889  บาท 
     - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  11,412,225  บาท 
     - เงินอุดหนุนท่ัวไป  8,965,664  บาท  
 5) รายได้อ่ืน  
     - เงินกู้        -        บาท 
 เงินสะสมรวมท้ังสิ้น  11,180,912.23   บาท 
     - เงินสะสมเก็บรักษาไว้เอง  11,180,912.23  บาท 
 รายจ่ายรวมท้ังสิ้น  32,477,319.68   บาท 
     - งบกลาง  11,329,997  บาท 
     - รายจ่ายประจําปี  19,629,137.01  บาท 
     - รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 1,518,185.67   บาท 
 รายจ่ายเพ่ือกิจการเฉพาะการและกิจการพาณิชย์ 
     - เพ่ือกิจการประปา  576,541.84  บาท 
 
 ท่ีมาของข้อมูล: กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
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 บทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองและการบริหาร 
 องค์กรชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองและการบริหาร 
1. อาสาสมัครสาธารณสุข 
2.   กรรมการชุมชน 
3.   แม่บ้าน 
4.   ศูนย์เยาวชน 
5.   คณะกรรมการท่ีปรึกษาต่างๆ 
6.   คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 ลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองและการบริหาร 
1.  การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. 
2.  การมีส่วนร่วมในการจัดทํางบประมาณ 
3.  การให้ข้อมูลและรับทราบข่าวสารต่อ อบต. 
4.  การเสนอโครงการและคัดค้านโครงการของอบต. 
5.  การเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ 
6.  การเข้าร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ยาเสพติด และการพัฒนาคน 
7.  การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
8.  การเข้าร่วมติดตามประเมินผล 
9.  การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ข้อมูลพ้ืนฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.  การระบายน้ํา 

1.1  ทางระบายนํ้าธรรมชาติ 
คลองสายหลัก 
- คลองชะอวด – แพรกเมือง  
- คลองแหลม 
- คลองเอียด 
- คลองอาทิตย์ 

1.2  ทางระบายนํ้าท่ีสร้างข้ึน ระยะทาง 79.629 กม. มีลักษณะเป็นคูดิน ท่อกลม ท่อเหลี่ยม มีขนาดต้ังแต่ 
0.30 เมตร  ถึง 1.50 เมตร   

ลักษณะส่ิงแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
ประเด็นศักยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม 
1.  ทรวดทรงทางธรณีสัณฐาน 
สภาพภูมิประเทศโดยรวมมีทรวดทรงทางธรณีสัณฐานเป็นท่ีราบชายฝั่งทะเล  ความลาดเทของพ้ืนอยู่ในช่วง 1-4 

เปอร์เซ็นต์ ลาดเทลงสู่อ่าวไทย เป็นศักยภาพท่ีเอ้ืออํานวยต่อระบบระบายนํ้าโดยแรงโน้มถ่วง 
2.  วัตถุต้นกําเนิดดินและคุณลักษณะดิน 
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วัตถุต้นกําเนิดท่ีเป็นสันหาดเก่า และหาดทรายเก่า ท่ีมีเน้ือดินบนและดินล่างเป็นดินทรายและดินร่วนปนทราย ท่ี

มีอัตราการซึมผ่านของนํ้าลงสู่ชั้นดินค่อนข้างสูง เป็นศักยภาพท่ีเอ้ืออํานวยต่อการบําบัดนํ้าเสียโดยวิธีธรรมชาติในแนว
ระนาบและแนวด่ิง  ในตอนกลางของตําบลแหลม 
2.  พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา 

พ้ืนท่ีด้านตะวันตกของศูนย์กลางชุมชน  เป็นพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าท่วมขังหรือพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า ท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอน
นํ้ากร่อย  ในบริเวณท่ีป่าพรุ  มีความลาดเทน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์  จึงทําหน้าท่ีเป็นพ้ืนท่ี 
ชะลอนํ้าหลากในช่วงฤดูฝน พ้ืนท่ีปกคลุมด้วยพืชนํ้า 
 
3.  โครงข่ายของแหล่งน้ําผิวดินหรือคลองต่าง ๆ 

-  พ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม และพ้ืนท่ีใกล้เคียง มีคลองสายหลัก และคลองสายย่อยท้ังคลอง
ธรรมชาติและคลองขุดในอดีต ท่ีมีคลองชะอวด – แพรกเมือง  ทําหน้าท่ีผันนํ้าหลากจากชุมชนระบายลงสู่อ่าวไทย 
บริเวณปากนํ้าแพรกเมือง 

-  ในส่วนระบบคลองในเขตชุมชน ประกอบด้วย โครงข่ายของคลองต่าง ๆ ท่ีวางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ ได้แก่ 
คลองเอียด คลองอาทิตย์   ท่ีมีแนวคลองในแนวทิศตะวันตก – ทิศตะวันออก ได้แก่ คลองชะอวด – แพรกเมืองและคลอง
แหลม เป็นต้น 

 เขตอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม อยู่ในเขตอิทธิพลร่องมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ท่ีเป็นศักยภาพเอ้ืออํานวยต่อระบบบําบัดนํ้าเสีย ในด้านผลกระทบจากกลิ่นและการเจือจางสิ่งสกปรก 
 ประเด็นปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม 
                  3 ลักษณะทางธรณีสันฐานและคุณลักษณะเดิม 

      วัตถุดิบและต้นกําเนิดดินและคุณลักษณะดิน  ท่ีเป็นสันหาดเก่าและหาดทรายเก่า ท่ีมีเน้ือท่ีดินบนและดิน
ล่างเป็นดินทรายและดินร่วนปนทราย ท่ีมีศักยภาพเพ่ือพิจารณาในแง่ของการบําบัดนํ้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ แต่มีข้อเสีย
ของโครงสร้างของดินท่ีง่ายต่อการพังทลาย 

4 ความเสื่อมโทรมของแหล่งนํ้าผิวดินทางกายภาพ 
คลองสายหลักและคลองสายย่อยท้ังคลองธรรมชาติและคลองขุด  ดังเช่น คลองแหลม คลองเอียด คลอง

อาทิตย์  อยู่ในสภาพท่ีเสื่อมโทรมและถดถอย ท่ีก่อให้เกิดการต้ืนเขินการรุกล้ําลํานํ้าปกคลุมด้วยวัชพืชและวัสดุตกค้าง 
5 การใช้ท่ีดินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 

การใช้ท่ีดินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมมีอัตราส่วนการใช้ท่ีดินค่อนข้างหนาแน่นอยู่บริเวณถนนทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข 4150  และทางหลวงชนบท หมายเลข นศ 3053 ทอดผ่านศูนย์กลางชุมชน ก่อให้เกิดการใช้
ท่ีดินท่ีมีรูปแบบแถบขยาย (Ribbon Pattern) การพัฒนาท่ีดินในรูปแบบต่าง ๆ จึงเกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง การปรับปรุง
ท่ีดินโดยการถมดินเป็นการเบ่ียงเบนทิศทางการระบายนํ้าธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดนํ้าเอ่อและนํ้าท่วมท่ีติดตาม
มา 

     6 โครงข่ายระบบถนน 
โครงข่ายระบบถนนองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม ท้ังถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนซอยส่วนใหญ่มี

ขนาดเขตทางและทางเท้าค่อนข้างคับแคบ และมีปริมาณการจราจรค่อนข้างสูงในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงตาม
แนวถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4150  และถนนทางหลวงชนบท นศ 3053   ท่ีทําหน้าท่ีเป็นถนนสายประธาน
ของชุมชน   
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7 ระบบระบายน้ํา 

      ระบบระบายนํ้าโดยขุดเป็นคูดิน  และใช้ระบบท่อท่ีมีขนาด 0.40 – 1.50 เมตร ตัดขวางไปกับถนนสาย
ต่าง ๆ  

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 
1.  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  ได้จัดโครงสร้างเพ่ือการบริหารงานออกเป็น  3  ส่วน  ดังน้ี 
1 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
2 กองคลัง 
3 กองช่าง 

2.  การบริหารงานบุคคล 
มีบุคลากรท่ีเป็นฝ่ายประจําปฏิบัติงานท้ังหมด  จํานวน  32  คน 
-  ตําแหน่งในสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 20   คน 
-  ตําแหน่งในกองคลัง    จํานวน  6 คน 
-  ตําแหน่งในกองช่าง    จํานวน  6 คน 
ระดับการศึกษาของบุคลากร 
-  ประถมศึกษา     จํานวน  - คน 
-  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา    จํานวน        11 คน 
-  ปริญญาตรี     จํานวน        16 คน 
-  สูงกว่าปริญญาตรี     จํานวน         6 คน 

 
3.  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  มีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานประจํา  ภายในสํานักงาน  
ดังน้ี 

- เครื่อง  PCคอมพิวเตอร์   จํานวน  16 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย   จํานวน  2  เครื่อง 
- เครื่องถ่ายเอกสาร    จํานวน  2  เครื่อง 
- รถยนต์ส่วนกลาง    จํานวน  1  คัน      

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม 

อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(พ.ศ.2561 - 2565) 

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา 
“ ชุมชนเข้มแข็ง      แหล่งน้ําสมบูรณ์ 

                                 เพ่ิมพูนผลผลิต      ชีวิตเรียนรู้    
                                 เชิดชูวัฒนธรรม      นําสู่สากล” 
พันธกิจการพัฒนาท้องถ่ิน 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2.  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบตรวจสอบ และการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ

ขององค์กร 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
4.  พัฒนาให้มีแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
5.  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับและต้องการของตลาด 
7.  ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนเก่ียวกับการเรียนรู้ ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทคโนโลยี 
8.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
9.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่า

วัฒนธรรม 
10. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2.  ดําเนินการจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การ 
3.  พัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
4.  พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร ให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ 
5.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
6.  พัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานให้เป็นท่ียอมรับและต้องการของตลาด 
7.  พัฒนาประชาชนเก่ียวกับการเรียนรู้ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยี 
8.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างท่ัวถึง 
9.  พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม 
10. พัฒนาฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
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4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

  -  พัฒนาและปรับปรุงงานโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอ่ืนๆ ให้กับ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
  -  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ส่งเสริมการสร้างงานในหมู่บ้าน/ชุมชน  

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 

-  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนและมีสุข 
ภาพกายและสุขภาพจิตดี 

 -  พัฒนาการให้บริการสวัสดิการสังคม 
 -  เพ่ิมประสิทธิภาพชุมชนและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
  -  จัดสวัสดิการให้แก่คนจน สงเคราะห์คนพิการ  เด็ก  ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า 
แนวทางการพัฒนา 

  -  พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 

  -  พัฒนาสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน 
 -  คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย     
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

 แนวทางการพัฒนา 
 -  ยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถาน 

ศึกษา 
 -  ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา  และการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  -  พัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา 
  -  สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเท่ียว 

 -  พัฒนาระบบการจัดการขยะ 
 -  พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  8   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 แนวทางการพัฒนา 
 -  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 -  เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 -  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
 -  พัฒนาระบบงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและแรงจูงใจในการทํางาน 
 -  พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติท่ีดีและมีใจรักในการรักบริการ 
 -  เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 -  เลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บริหารท้องถ่ิน 
 -  รองรับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ  
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
วิสัยทัศน์ สู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศน์มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซ่ึง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แบ่งได้ 6 ด้าน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสมารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 ประเด็นดังนี้ 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
5. ด้านความม่ันคง 
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
10. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือบ้าน และภูมิภาค  
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4.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 วิสัยทัศน์ “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2561 - 
2564) ได้กําหนดข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนว
พระราชดําริฯ  โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 
ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมท้ัง ได้
ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับปี พ.ศ.2560-2562 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
และพันธกิจและเป้าหมายการพัฒนา  ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     1.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้องค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายเกษตรกร 
     1.2 พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ ฯลฯ 
     1.3 ส่งเสริมการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรท้ังท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
     1.4 สนับสนุนการจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     1.5 จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
     1.6 ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเท่ียว ท้ังแหล่งท่องเท่ียว บุคลากร  ภาคการตลาด  ประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว  เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของจังหวัด 
    1.7 ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว 
    1.8 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ินกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน  การวิจัย
และพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสําคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  ภาคเศรษฐกิจ
ชุมชน 
              1.9 พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
               * เป้าหมายการพัฒนา 
               1. รายได้ของชุมชนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี  
               2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างเป็นธรรม ท่ีดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากข้ึน 
               3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเท่ียวติดอันดับของภาคใต้ 
               4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความสําคัญกับการเพ่ิมมูลค่า การค้า
การลงทุนของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

              *พันธกิจ 
    2.1 ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
    2.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนท่ีต้นนํ้าและลุ่มนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจใน
การบริหารจัดการนํ้า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยนํ้าแล้งและนํ้าท่วม รวมท้ังส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ้ําเสีย 
    2.3 ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่           ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
 2.4 ส่งเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและย่ังยืน       การสร้าง
เครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
    2.5 ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ีจะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกําเนิด สนับสนุน
การสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกําจัดขยะแบบรวมศูนย์ 
     2.6 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ท้ังด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตสํานึกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
     2.7 ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
     2.8 สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทําแผนท่ี เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
     2.9 ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ความ
หลากหลายของพันธุกรรมท้องถ่ิน เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
เป้าหมายการพัฒนา 
             1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยังยืน ประชาชนมีการดํารงชีวิตอยู่อย่างมี
ความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
             2. ประชาชนมีจิตสึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงานและมีพลังใช้อย่างเพียงพอ 
             4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

               * พันธกิจ  
  3.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนา ในทุกด้าน 
     3.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาท้ังในและ  นอกระบบ 
สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรท้องถ่ิน ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์
อย่างฉลาดเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 

    3.3 สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีขาดแคลน 
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     3.4 พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้ถูกสุขลักษณะ     
3.5 พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ท้ังใน
ชุมชนและสถานพยาบาล 
     3.6 ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดรณรงค์ เพ่ือลดจํานวนผู้เสพและผู้เก่ียวข้องให้น้อยลง  
     3.7 ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรค  เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วย
และตายด้วยโรคอุบัติใหม่  
              3.8 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
              3.9 พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกําลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานท่ีจัด
กิจกรรมออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างท่ัวถึง 
              3.10 ส่งเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พัฒนา ฟ้ืนฟู ต่อ
ยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
 3.11 สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงพาตนเองได้ 
                3.12 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน การจัดทําแผน
แม่บทชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน เกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน  
                *เป้าหมายการพัฒนา 
                 1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตได้อย่างปกติ  
                 2.ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมท้ังอนามัย การเจริญพันธุ์ท่ี
เหมาะสมในทุกช่วงวัย  
                 4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพเพ่ิมข้ึน และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง  

 * ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

             *พันธกิจ 
     4.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างท่ัวถึง 
     4.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
     4.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

             *เป้าหมายการพัฒนา 

                   1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ ระบบ
ขนส่งอ่ืน รวมท้ังเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

                   2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน  ท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี  
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  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

   * พันธกิจ   
    5.1 รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสํานึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน 
ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
    5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน  ให้ใช้
ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดข้ันตอน  การทํางานเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
    5.3 พัฒนาและส่งเสริมการจัดทําแท้องถ่ินท่ีตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
    5.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ  ในการ
ปฏิบัติราชการ 

             * เป้าหมายการพัฒนา 
               1. ประชาชนมีจิตสึกท่ีดี มีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถ่ิน  
               2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหา และให้บริการประชาชน  
               3. มีการบริหารจัดการท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา  
4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ “ นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเท่ียว การเกษตรและอุตสาหกรรมย่ังยืน ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 – 2565 มี 5 ประเด็น ดังน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 
 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2563-2565)  

2. นโยบายรัฐบาล  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,ชุมพร และพัทลุง) โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

3.1 การผลิตและแปรรูปสินค้ายางพารา 
3.2 การผลิตและแปรรูปสินค้าปาล์มนํ้ามัน 
3.3 ยกระดับการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
3.4 พัฒนาการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวิสัยทัศน์ คือ “ นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเท่ียว 

การเกษตรและอุตสาหกรรมย่ังยืน ” 
              4.1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
              กลยุทธ์ 
                         เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
                         1. รายได้เพ่ิมจากการผลิตทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียวเกษตร 
                         2. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม และเกษตร
อุตสาหกรรมสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 
                         1. พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรท่ีได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในตลาดสากล 
                         2. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิต(นํ้า ท่ีดิน พันธุ์ ปุ๋ย) ท่ีพอเพียง 
                         3. พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น
เกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ  
                         4. สร้างเครือข่ายร่วมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต 
การตลาด และการกระจายสิค้าทางการเกษตร         
                         5. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้าทาง
การเกษตร  
                         6. ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว  
 

           4.2 พัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
                 1. เพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ 
                 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พ้ืนท่ี แหล่งท่องเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเท่ียวท่ี

ได้มาตรฐาน 
                 2. พัฒนาสินค้าและการให้บริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาส

และศักยภาพการแข่งขันในตลาดการท่องเท่ียว 
                 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการละสื่อสารการตลาดท่องเท่ียวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ “นครแห่งธรรม”  
                 4. พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการ ของบุคลากรท่องเท่ียว ท่ีมีมาตรฐานเกิด

ความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
          4.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
                เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
                1. ทรัพยากรธรรมชาติ นํา สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างย่ังยืน  
                2. การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 
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                    กลยุทธ์ 
                    1. พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นํ้า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุก

ภาคส่วน 
                    2. อนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีจังหวัด 
                    3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการนํ้า และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    4. ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน  
           4.4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                    เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
                    1. ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความสุข  
                    2. ประชาชนได้รับความม่ันคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
                    3. การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
                    4. ชนชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
          กลยุทธ์  
                    1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชนอย่าง

ถ่ัวถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
                    2. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
                    3. สร้างความปรองดองสมาฉันท์ เสริมความม่ันคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน 

สังคม เป็น “นครน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
                    4. ยกระดับการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 
                    5. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน  

4.5  นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1  พัฒนาระบบโครงข่ายถนนให้ท่ัวถึง  บํารุงรักษา  ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพใช้การได้ 
 1.2  ประสานความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตําบล  กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
องค์กรราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนอ่ืนเพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  
ถนน  สะพาน  ประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์  ให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 
 1.3  จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
 1.4  ส่งเสริมและสนับสนุน การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือใช้การเกษตร อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
 1.5  ส่งเสริมและสนับสนุน การก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
 

2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.1  ส่งเสริมสนับสนุนด้านเงินทุน วัสดุ อุปกรณ์  และปัจจัยท่ีใช้ในการผลิต แก่กลุ่มอาชีพ และเกษตรกร  
 2.2  ส่งเสริมและสนับสนุน หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้านแบบย่ังยืน 
 2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้านการเกษตรชีวภาพและลดเคมีเกษตร 
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 2.4  ส่งเสริมและสนับสนุน การอบรม เพ่ิมความรู้ทักษะให้กับประชาชนเก่ียวกับการเรียนด้านอาชีพภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและเทคโนโลยี ในการผลิตทางเกษตรและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
 2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ผู้ว่างงาน  ผู้ด้อยโอกาส  ด้วยการจัดกองทุนเศรษฐกิจชุมชนเป็นทุน
หมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ 
 2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพสู่การพัฒนาการผลิต  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับและต้องการของตลาด ตลอดจนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.7  ตอบรับและส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี 
 2.8  สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในตําบล 
 

3.  การพัฒนาด้านสังคม 
 3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการอย่างท่ัวถึง 
 3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการแก่เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
 3.3  พัฒนาระบบการสื่อสารให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสาร 
 3.4  สํารวจข้อมูลหมู่บ้าน  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ให้ถูกต้องและชัดเจนเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
 3.5  ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน 
 3.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  ระดับหมู่บ้าน  ตําบลให้เพียงพอ 
 3.7  ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3.8  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อปพร. 
 3.9  ส่งเสริมและสนับสนุน การดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
 4.1  ส่งเสริมและสนับสนุน การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือใช้ในการเกษตร  อย่างเพียงพอ  และมี
ประสิทธิภาพ 
 4.2  ส่งเสริมและสนับสนุน การก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
          4.3  พัฒนาแหล่งนํ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบ 
 

5.  การจัดการด้านสาธารณสุข 
 5.1  ส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคไข้เลือดออก และ
โรคติดต่ออ่ืนๆ 
 5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข  รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เท่าท่ีมีความจําเป็น  แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล   
 

6.  การจัดการด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และการกีฬา 
 6.1  ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนอย่างเพียงพอและท่ัวถึงทุกโรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล 
 6.2  ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องเขียน  แก่เด็กนักเรียนอย่างเพียงพอและท่ัวถึงทุกโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
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 6.3  ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน  ทุกโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
 6.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 6.5  ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬาแกเด็กนักเรียน  เยาวชน  และประชาชน ท้ังระดับหมู่บ้าน  ตําบลและ
อําเภอ 
 6.6  ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีสถานท่ีออกกําลังกาย  สนามกีฬา  และอุปกรณ์ในการออกกําลังกายของชุมชน
และโรงเรียน 
 6.7  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินอันมีคุณค่า 
 6.8  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
 6.9  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนสร้างความตระหนักและ
อนุรักษ์คุณค่าจริยธรรม 
 6.10 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 
 6.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีหรือภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

7.  การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
 7.1  ส่งเสริมและสนับสนุน  บํารุงรักษาแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
 7.2  ส่งเสริมและสนับสนุน จัดระบบการแก้ปัญหาขาดแคลนนํ้า และป้องกันนํ้าท่วม 
 7.3  ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของชุมชนด้านเกษตรชีวภาพและลดเคมีการเกษตร 
 7.4  ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 7.5  ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู  อนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 7.6  ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาระบบจัดการนํ้าเสียและปริมาณขยะมูลฝอยของเสียอันตรายให้มี
ประสิทธิภาพ 
 7.7  ออกข้อบังคับ  ข้อบัญญัติตําบล ตามท่ีกฎหมายเก่ียวข้อง 

8.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 8.1  พัฒนาบุคลากร  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  ให้มี
พลานามัยท่ีสมบูรณ์  ท้ังร่างกาย จิตใจ  มีความรู้  ความสามารถ  พร้อมสําหรับการบริหาร และการบริการประชาชน 
 8.2  พัฒนาระบบบริหารองค์กรโดยเฉพาะเครื่องมือเครื่องใช้ในสํานักงานให้ทันสมัย  รวดเร็ว และเกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด  กับการบริการประชาชน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  หลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีความรับผิดชอบ  และประชาชนมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน 
 8.3  พัฒนาเครือข่าย และประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล กับองค์กรราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถ่ินอ่ืนและองค์กรเอกชน 
 8.4  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาคมหมู่บ้าน ตําบล  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้มีความ
เข้มแข็ง 
 8.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 8.6  ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนของประชาชน ระบบตรวจสอบ การประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการ
ขององค์กร 

*************************** 
 

 
 
 



 
                                                                                             ส่วนที่ 3                                                                                            ผ.01 

การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

     
 

120 

 
 

93,788,100 

 
 

20 

 
 

5,424,600 

 
 

6 

 
 

2,111,600 

 
 

146 

 
 

101,324,300 
รวม     120 93,788,100 20 5,424,600 6 2,111,600 146 101,324,300 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

     
 
 

11 

 
 
 

8,220,000 

 
 
 

3 

 
 
 

600,000 

 
 
 

1 

 
 
 

500,000 

 
 
 

15 

 
 
 

9,320,000 
รวม     11 8,220,000 3 600,000 1 500,000 15 9,320,000 
3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
สังคม 
   แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   แผนงานงบกลาง 

     
 
 

9 
3 
4 

 
 
 

450,000 
120,000 

11,482,000 

 
 
 

10 
3 
4 

 
 
 

480,000 
120,000 

11,482,000 

 
 
 

9 
3 
4 

 
 
 

450,000 
120,000 

11,482,000 

 
 
 

28 
9 

12 

 
 
 

1,380,000 
360,000 

34,446,000 
รวม     16 12,052,000 17 12,082,000 16 12,052,000 49 36,186,000 
4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
แหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

     
 

82 
 

 
 
170,243,000 

 
 

1 

 
 
150,000,000 

 
 

1 

 
 

150,000,000 

 
 

84 

 
 

470,243,000 

รวม     82 170,243,000 1 150,000,000 1 150,000,000 84 470,243,000 
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การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
    แผนงานสาธารณสุข 

     
 

20 

 
 

1,639,600 

 
 

3 

 
 

139,600 

 
 

3 

 
 

139,600 

 
 

26 

 
 

1,918,800 
รวม     20 1,639,600 3 139,600 3 139,600 26 1,918,800 
6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา     
วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 แผนงานการศกึษา 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

     
 
 

20 
 

17 

 
 
 

5,560,000 
 

940,000 

 
 
 

20 
 

18 

 
 
 

5,560,000 
 

1,440,000 

 
 
 

20 
 

17 

 
 
 

5,560,000 
 

940,000 

 
 
 

60 
 

52 

 
 
 

16,680,000 
 

3,320,000 
รวม     37 6,500,000 38 7,000,000 37 6,500,000 112 20,000,000 
7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ     
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
     แผนงานการเกษตร  
     แผนงานการเกษตร (งาน
อนรุักษแ์หล่งน้ําและป่าไม้) 

     
 
 

2 
 

16 

 
 
 

500,000 
 

2,190,000 

 
 
 

3 
 

14 

 
 
 

800,000 
 

1,670,000 

 
 
 

2 
 

13 

 
 
 

500,000 
 

1,170,000 

 
 
 

7 
 

43 

 
 
 

1,800,000 
 

5,030,000 
รวม     18 2,690,000 17 2,470,000 15 1,670,000 50 6,830,000 
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การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการเมืองการบรหิาร 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (งานบรหิารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความ
สงบภายใน ) 
     แผนงานบรหิารงานคลัง 
     แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป(เพิ่มช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูลให้แก่ประชาชน) 
     แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป(รองรบัการถ่ายโอน 
ภารกิจต่างๆ) 

     
 

12 
 
 

4 
 

3 
 

6 
 

2 

 
 

2,550,000 
 
 

1,600,000 
 

215,000 
 

1,270,000 
 

900,000 

 
 

13 
 
 

4 
 

3 
 

5 
 

2 

 
 

5,550,000 
 
 

1,600,000 
 

215,000 
 

1,150,000 
 

900,000 

 
 

12 
 
 

4 
 

3 
 

7 
 

2 

 
 

2,550,000 
 
 

1,600,000 
 

215,000 
 

3,550,000 
 

900,000 

 
 

37 
 
 

12 
 

9 
 

18 
 

6 

 
 

10,650,000 
 
 

4,800,000 
 

645,000 
 

5,970,000 
 

2,700,000 

รวม     27 6,535,000 27 9,415,000 28 8,815,000 82 24,765,000 
รวมทั้งสิ้น     331 301,667,700 126 187,131,200 107 181,788,200 564 670,587,100 
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                                                                                                                                                                                                                                     ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบ้านนางฉวี-เขตตําบล
เขาพังไกร  หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน ลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 4,500 
เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  1,193,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านนายฉ้ง-เครื่องสูบ
น้ํา  หมู่ที่ 1 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  397,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                     ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 
3 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านแหลมออก หมู่ที่ 1 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางตาม
สภาพ 

  254,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านนายครื้น ชุมทอง-
ซอยนางแก้ว-บ้านนายรุ่น 
รอดเมืองหมู่ที่ 1  
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,700 
เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  530,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                     ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
5 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน

โคกข่อย-บ้านนาโพธิ์หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,800 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางตามสภาพ 

  7,000,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายซอยบ้านนายลอย -ถนน 
คสล.บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  185,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังสาย
บ้านนายสําราญ มณีเพชร-
บ้านนายมนัช หัสจํานงค์  
หมู่ที่ 1 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  344,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 



39 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
8 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายซอยบ้านนางเหลื่อมชู
เชิด- ถนนทางหลวง ๔๑๕๐
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  79,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านนางกลับ-ถนนทาง
หลวง 4150 หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 550 เมตร 
หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  145,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                     ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายนาสนั่น-ถนนคสล.บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  79,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นาโพธิ์-โคกสูง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนคสล.ลูกรัง กว้าง 
4 เมตร ยาว 3,000  
เมตร หนา 0.5 เมตร
ไหล่ทางตามสภาพ 

  8,000,000  
งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                 ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 
 

12 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน
แหลมกลาง หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.5 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  1,800,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนคสล 
ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง 4 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.5 
เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  720,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนคสล. 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทาง
ตามสภาพ 

   487, 000 
(งบ อบต.) 

 ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                     ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายวัดแหลม-บ้าน
ตกป่า หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางตามสภาพ 

  795,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยนางแก้ว-ถนน คสล. 
บ้านโคกสูง(ช่วงที่ 1)    
หมู่ที่ 4,2,6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.5 เมตรไหล่ทาง
ตามสภาพ 

  498,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

17 ปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง 
ซอยนางแก้ว-ถนน คสล. 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  780,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
18 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ถนนบ้านนายกอบ 
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  217,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

19 ปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง 
สายนานายแก้ว คงแก้ว-
ถนนท่านช่วง หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  530,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

20 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านนายหีดสุดจันทร์-
ถนนบ้านนายครื้น 
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  530,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 



44 

 
                                                                                                                                                                                                                                    ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 
 

21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากถนน คสล.ซอย
ประชาร่วมใจ-ถนนบ้านนาย
หีด หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
860 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  228,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

22 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายสวนนายแดง 
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
650 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  172,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

23 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายซอยบ้านนายวิโรจน์-
คลองชลประทาน-บ้านนาง
นาง หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  487,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                  ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
24 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายซอยบ้านนายเศียร    
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  397,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

25 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายซอยบ้านนายเหลื่อม-
คลองพังการท่อม 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,700 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  716,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

26 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านแหลมสําโรง-บ้าน
ท้ายโนต หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  530,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                      ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
27 ถนน คสล.สาย

บ้านแหลมสําโรง-
ป่าช้าวัดแหลม 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว
700 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทาง
ตามสภาพ 

  1,750,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

28 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสาย
ซอยสวนผักนาย
เสนอ หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  106,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

29 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสาย
บ้านนายจรูญ 
แก้วมี-ซอย
ประชาชื่น 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 700 เมตร 
หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  185,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                    ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
30 ก่อสร้างถนนคสล. 

สายบ้านแหลมสําโรง    
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางตามสภาพ 

  1,400,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

31 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายสวนนายเศียร -เครื่อง
สูบน้ําบ้านท้ายโนต 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  397,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

32 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายซอยบ้านนายหนูขาว –
ถนนบ้านแหลมสําโรง     
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

     ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
33 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบ้านนายนอบหนูแบ 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  79,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวกต่อ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายซอยสวาท 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  265,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวกต่อ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

35 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายซอยประสาทสิน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  365,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวกต่อ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
36 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบ้านแหลมตก 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  132,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวกต่อ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

37 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายซอยเจริญสิน-บ้านควน
โถ๊ะ หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  1,657,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวกต่อ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

38 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายซอยสมกอง 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  663,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวกต่อ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                    ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
39 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบ้านพังการท่อม-ท้าย
โนต หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  795,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

40 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ซอยคงถาวร-ปลายซอยสม
กอง หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,900 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  503,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

41 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านพังการท่อม-เขา
ทะเลตัง หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
4,000 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  1,060,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                      ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 
 

42 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายเลียบคลองชลประทาน
แหลม หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
5,000 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  1,326,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

43 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากทางหลวงชนบท 
3032 –ซอยเจริญสิน-ซอย
สมกอง หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  365,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

44 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหน้าอนามัย - ซอย
ประสาทสินหมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  132,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                      ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
45 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหนองอ้ายเลน –ซอย
นายเศียร หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  530,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

46 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายพรุขี้กา-ถนนโคกสูง 
ธัมมัง หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  530,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

47 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายซอยเจริญสิน-โคก
สูงธัมมัง - เขตตําบลควนชะ
ลิก หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
3000 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  795,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                    ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
48 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายจากปลายซอยสมกอง-
บ้านสามขา 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  477,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

49 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายปลายซอยคงถาวร-ถนน
โคกสูง ธัมมัง  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  530,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาย
จรูญ  แก้วมี(ช่วงที่ 2)                
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนคสล.  4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.5 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  487,,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
51 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายคงถาวร – สามขา             
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  397,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

52 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านเกาะเรือ 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  477,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                    ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
53 

 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายศูนย์ถ่ายทอด-บ้านตก
ป่า หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,600 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  424,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

54 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านชายพรุ-เขาทะเลตัง 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,900 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  769,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                    ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
55 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบ้านชายพรุ-คลองราช
ดําริ หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  397,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

56 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายคลองราชดําริ-เขาทะเล
ตัง หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  397,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

57 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายประชาอุทิศ 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  265,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                     ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
58 ก่อสร้างถนนคสล. 

สายบ้านหนองไซร์ 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทาง
ตามสภาพ 

  7,500,000 
(งบอบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

59 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายศูนย์ถ่ายทอด-บ้านชาย
พรุ-บ้านนายจิตจันทร์เทพ 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  265,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

60 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายประชาอุทิศ 2 (สาย
กลาง) หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  344,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 



58 

 
                                                                                                                                                                                                                                    ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
61 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายคันคลองหนองโพรง   
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 
เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  556,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

62 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านนายจิน บัวทอง   
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  126,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

63 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านนายคล้อย พลาย
ด้วง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,900 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  503,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 



59 

 
                                                                                                                                                                                                                                    ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
64 ก่อสร้างถนนคสล. 

สายบ้านโคกสูง(ท่านช่วง) 
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตรไหล่ทาง
ตามสภาพ 

  7,500,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

65 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านโคกสูง-ธัมมัง     
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
6,000 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  1,591,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

66 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายซอยมีสุข  หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  79,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                     ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
67 

 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายถนนตก บ้านโคกสูง    
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  500,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

68 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายซอยมีสุข  หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  100,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

69 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายนานายสมพงษ์-คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  265,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                      ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
70 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายเหมืองตกโคกสูง-คลอง
ชลประทาน    หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  265,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

71 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายทางหลวง 3053-คลอง
ชลประทาน 
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  291,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 

 

 



62 

 
                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
72 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายซอยมีสุข-คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  265,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

73 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายซอยบ้านนายสุทิน เพ็ชร
สังข์ หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  265,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

74 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านท่าเตียน-คลองราช
ดําริ หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
4,700 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  1,245,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 



63 

 
                                                                                                                                                                                                                                      ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
75 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายโรงเรียนบ้านท่าเตียน 
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  265,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

76 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายจากหอประชุมบ้านท่า
เตียน-บ้านนายผ่อง ซอย
กันเอง หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  530,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

77 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านนายฉาย – คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  344,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 



64 

 
                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
78 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายทางหลวง 3032- 
คลองชลประทาน 
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  530,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

79 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายคันคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  530,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนนคสล. 
สายบ้านท่าเตียน – คลอง
ราชดําริ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตรไหล่ทาง
ตามสภาพ 

  700,000 
(งบอบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

 



65 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                      ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
81 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบ้านทองจันทร์-พังการ
ทราย-หัวยอ 
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
4,200 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  1,113,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

82 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านจรเข้ตาย-ถนนทาง
หลวงชนบท นศ 3032 หมู่
ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  397,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
83 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านม่วงนมสาว หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  318,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

84 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายรอบอ่างเก็บน้ําทุ่งทับใน 
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
6,000 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  1,591,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

85 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านนายฉาย- บ้าน
นายกนกพล-เขตตําบลเขา
พระบาท หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  663,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                      ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
86 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายเลียบคลองเขตอําเภอ
หัวไทร - อําเภอเชียรใหญ่
(บ้านนายเสริม) หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  265,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

87 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านถนนท่าเตียนคลอง
ราชดําริ-อ่างเก็บน้ําทุ่งทับใน  
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  477,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

88 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านท้ายโนต-บ้านเกาะ
สุด หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  477,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                     ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
89 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบ้านนายทวี-บ้านตกป่า 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  663,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

90 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านนายปรีดา-เขต ม.3 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  212,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                     ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
91 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบ้านนายทวี-เครื่องสูบน้ํา
ไฟฟ้าบ้านท้ายโนต   หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 
เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  663,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

92 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านท้ายโนต-ชายพรุ หมู่
ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  318,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

93 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ท้ายโนต-อ่างเก็บน้ําทุ่งทับใน 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คส
ล.กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,500 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  8,750,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                     ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
94 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบ้านนายเล็ก แก้วช่วย 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  291,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

95 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านนางแต้ม-ปากอ่าว 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  397,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

96 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านนายไม หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,700 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  400,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                      ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
97 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบ้านตกป่า-ประปาท้าย
โนต-บ้านนายผล หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  132,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

98 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหลังโรงเรียนบ้านท้าย
โนต-ประปา ม.9 หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  212,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

99 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายนายจิน บัวทอง หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  212,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                    ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
100 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบ้านในป่า-สถานีสูบน้ําฯ 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  212,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

101 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านท่าเตียน-ควนโถะ-
ธัมมัง หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,800 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  742,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                     ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
102 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน

ท่าเตียน-ควนโถะ-ธัมมัง 
(ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 10 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคสล กว้าง 
4 เมตร ยาว 350 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางตามสภาพ 

  928,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

103 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ้านควนโถะ-หนองแตง 
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  795,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

104 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายตะวันตกควนโถะ      
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  397,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                     ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
105 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายบ้านผู้ใหญ่เล็ก - 
บ้านนายเริ่มคงเย็น หมู่ที่ 
10 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว1,800 
เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  477,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

106 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านธัมมัง-บ้าน
นายเริ่ม ทองบุญชู        
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  397,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

107 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านนางผิน  -
พรุบัว  หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตามสภาพ 

  265,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                    ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
108 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายจากทางหลวง 
นศ 3032-บ้านสามขา 
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว1,100 
เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่
ทางตามสภาพ 

  132,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

109 บุกเบิกถนนดินโดยการถม
ลูกรังสายคลองหนองโพรง
ฝั่งตะวันตกจากบ้านนาย
สมใจ-คลองชะอวดแพรก
เมือง หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

บุกเบิกถนนดินโดยการถม
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา0.15 
เมตร ไหล่ทางตามสภาพ 

  265,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                                                      ผ 02 
                                                                                                                                                                                                      76 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
110 

 
ฝังท่อระบายน้ํา คสล.  
บริเวณบ้านนายสมปอง
หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน  

ฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 
1.00 เมตร จํานวน 20 ท่อน 2 
แถว พร้อมถมลูกรังหลังท่อ
ระบายน้ํา 

    126,000 
(งบ อบต.)  

 
 

ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการ
เกิดน้ําท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 

กองช่าง 

111 
 

ฝังท่อระบายน้ํา คสล.            
(บริเวณหน้าที่ทําการ 
อบต.แหลม) 
หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน  

ฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 
1.00 เมตร จํานวน 32 ท่อน 2 
แถว และฝังท่อระบายน้ํา คสล. 
ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร 
จํานวน 21 ท่อน พร้อมถมลูกรัง
หลังท่อระบายน้ํา 

    310,000 
(งบ อบต.)  

 
 

ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการ
เกิดน้ําท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
112 โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง

พร้อมปรับเกลี่ย  
เพื่อซ่อมแซมถนนในส่วน
ที่ชํารุดเสียหายเป็นหลุม
เป็นบ่อ และให้ประชาชน
มีการคมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,300 
ลบ.ม.ถนนดินโดยการถมลูกรัง  

  494,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

113 บุกเบิกถนนดินโดยการถม
ลูกรังสายถนนธัมมัง-
เหมืองธัมมัง  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

บุกเบิกถนนดินโดยการถมลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตาม
สภาพ 

  100,000 
(งบอบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
114 บุกเบิกถนนดินโดยการถม

ลูกรังสายคลองหนองแตง-
เหมืองธัมมัง 
 หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

บุกเบิกถนนดินโดยการถมลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ตามสภาพ 

  795,600 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยนายสมพงศ์ (ช่วงที่ 
2) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางตามสภาพ 

   795,600 
(งบ อบต.) 

 ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

116 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหัวควนโถะ-บ้าน
นายชอบ หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
กว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร 
หนา 0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  397,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 



 

79 

 

 

 

 

   
                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
117 ก่อสร้างฝายน้ําล้นบริเวณ

บ้านนายเสริม ด้วงเขียว –
เขตหมู่ที่ 9 ต.เขาพังไกร หมู่
ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝาย จํานวน 
1 จุด 

   1,300,000 
 (งบ อบต./
หน่วยงาน

อื่น) 

 ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อุปโภค-
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

118 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายจากบ้านนางแอบ  เรือง
สังข์ – บ้านนายแดง  แดง
นวล หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 
1,700 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

   105,600 
(งบ อบต.) 

 ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 90 
ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
119 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

สายทางหลวง 4150 ช่วง
เขต ม.1 ตําบลแหลม – 
เขต ม. 3 ต.ควนชะลิก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 
1,800 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

   107,600 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

120 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายจากบ้านนายวิลัย – 
บ้านนายรุ่น  รอดเมือง  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 
700 เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

   43,000 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

121 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายซอยบ้านนายวิโรจน์ – 
คลองชลประทาน   
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน  

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 
700 เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 
 

  43,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 



81 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
122 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

สายบ้านหนองไซร์  หมู่ที่ 5 
เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 700 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. กําหนด 

  89,800 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

123 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายจากบ้านนายชม  จันทร์
แก้ว –  บ้านนางเหวียน นุ่ม
นุ้ย หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 1,700 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. กําหนด 

   105,600 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

124 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายจากทางหลวงชนบท – 
บ้านนายไตรภพ  เงินเลี่ยม   
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน  

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 1,700 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. กําหนด 

    105,600 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
125 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

สายจากบ้านนายกล่ํา  บัว
ทอง – บ้าน เกาะเรือ   
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 
1,700 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

  105,600 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

126 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
สายตกโคกสูง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง  
2,000 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

   120,000 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

127 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายจากบ้านท่าเตียน – 
อ่างเก็บน้ํา  ทุ่งทับใน   
หมู่ที่ 7   

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน  

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง  
4,700 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

  279,700 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
128 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

จากหอประชุม – บ้าน
นายผ่อง ทองเทียบ – ทาง
หลวงชนบท 3032     
หมู่ที่ 7   

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง  
4,700 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

   279,700 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

129 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายจากบ้านนายเจริญ  
แย้มเกิด – คลองราชดําริ  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง  
2,000 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

  120,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

130 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายซอยประชาชื่น – 
แหลมสําโรง หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน  

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง  
1,000 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

  200,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
131 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

จากหอประชุม – บ้านนาย
ผ่อง ทองเทียบ – ทางหลวง
ชนบท 3032  หมู่ที่ 7   

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง  
4,700 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

   279,700 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตําบลแหลมมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

132 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายจากบ้านนายเจริญ  
แย้มเกิด – คลองราชดําริ  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง  
2,000 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

    120,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตําบลแหลมมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

133 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายจาก เขต ม.7 – คลอง
ราชดําริ – ม.9 ต.เขาพระ
บาท  หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน  

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง  
1,000 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

  200,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ตําบลแหลมมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
134 ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะสายจาก
บ้านนายสมบูรณ์ – 
สามแยก  สามขา  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง  
2,500 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

    550,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

135 บุกเบิกถนนดินโดย
การถมลูกรังสายบ้าน
นายจิตร เกิดเขียว-
โรงสูบน้ําไฟฟ้าชาย
คลองราชดําริ หมู่ที่5  

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

บุกเบิกถนนดินโดย
การถมลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,800 
เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  477,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวก
ต่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
136 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร  สายป่าช้าวัด
แหลม – สามแยกบ้านนา
องทอง  แท่นสุวรรณ และ
จากบ้านนางเปี่ยม  เสน
เอี่ยม – เขต ม.1  หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชน
ในตําบลแหลมมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง  
1,200 เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

   300,000 
(งบอบต. /

ไฟฟ้า) 

 ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนในตําบลแหลมมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

137 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร สายเลียบ
คลองหนองโพรง – คลอง
ราชดําริ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ในตําบลแหลมมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ระยะทาง  
1,500 เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

 
 
 
 
 

 89,800 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนในตําบลแหลมมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

138 ขยายเขตไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือนสายบ้านนายรุ่น  
รอดเมือง – บ้านนางทอง  
แท่นสุวรรณ  หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชน
ในตําบลแหลมมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน  

ขยายเขตไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน ระยะทาง 
1,000 เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

   250,000 
(งบ อบต.) 

 ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนในตําบลแหลมมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
139 ขยายเขตไฟฟ้าใช้ใน

ครัวเรือนสายบ้านนางเข็ม  
ดํามาก   
หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 
ระยะทาง  1,000 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. กําหนด 

   250,000 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

140 ขยายเขตไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือนสายจากบ้าน 
นางแต้ม – ส่วนนายณรงค์  
นาคสงฆ์  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 
ระยะทาง  600  เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. กําหนด 

  127,500 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

141 ขยายเขตไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน 
สายจากบ้านนางจิต – 
บ้านนายอนันต์   บัวทอง  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน  

ขยายเขตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 
ระยะทาง  800  เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. กําหนด 

  170,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                      ผ.05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
142 ขยายเขตไฟฟ้าใช้ใน

ครัวเรือนสายจากบ้านนาย
ทวี – โรงสูบน้ําไฟฟ้า – 
นานายสมพงศ์ – บ้าน
นายสมพร  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน ระยะทาง  
2,500  เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

   527,000 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชน
ในตําบลแหลมมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

143 ขยายเขตไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือนสายบ้านนาย
ณรงค์  ปิดชิด หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน ระยะทาง  
1,000 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

   212,500 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชน
ในตําบลแหลมมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

144 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายบ้านท้ายโนต-เกาะสุด 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน  

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง  
1,000 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

  212,500 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชน
ในตําบลแหลมมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                      ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
145 ขยายเขตไฟฟ้าใช้ใน

ครัวเรือนสายจากทาง
หลวงชนบท 3053 – 
บ้านป่าตก   หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน ระยะทาง  
1,000 เมตร ตาม
แบบมาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

   212,500 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

146 ขยายเขตไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือนสายซอยคง
ถาวร-บ้านนายอํานวย 
อารมณ์   หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน ระยะทาง  
250 เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน กฟภ. 
กําหนด 

   50,000 
(งบ อบต./
การไฟฟ้า) 

 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

147 ก่อสร้างถนนคสล. 
สายบ้านบ้านหนองไซร์-
เขาทะเลตัง หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทาง
ตามสภาพ 

  5,500,0
00 

(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 ส่งเสริมการปลูกมะนาวใน

ปล้องบ่อซีเมนต์ 
เพื่อให้ได้ผลผลิตไว้บริโภค
และจําหน่ายเสริมรายได้ 

ส่งเสริมการปลูกมะนาว
ในปล้องบ่อซีเมนต์ ไว้
บริโภคและจําหน่าย
เสริมรายได้ 

  50,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ประชาชนมีรายได้และ
อาชีพเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
แหลม 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
พร้อมในการประกอบอาชีพ 

ส่งเสริมและสนับสนุน               
ปีละ 1 ครั้ง 

  100,000 
   (งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีรายได้และ
อาชีพเพิ่มขึ้น  

สํานักปลัดฯ 

3 โครงการจัดทําและบูรณา
การแผนแม่บทชุมชน 

เพื่อจัดทําและปรับปรุงแผน
แม่บทชุมชน 

จัดทําและบูรณาการ
แผนแม่บทชุมชนปีละ 1 
ครั้ง 

   50,000 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

แผนแม่บทชุมชนได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา 

สํานักปลัดฯ 

4 โครงการป้องกันกําจัด
ศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

เพื่อป้องกันกําจัดศัตรูพืช
และโรคระบาดสัตว์ 

ป้องกันกําจัดศัตรูพืช ปี
ละ 1 ครั้ง 

  20,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันโรคที่เกิด
จากสัตว์มากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
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    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
5 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพพันธุ์

ข้าวชุมชนและกลุ่มทําปุ๋ย
หมักภายในตําบล 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพันธุ์
ข้าวชุมชนและกลุ่มทํา
ปุ๋ยหมัก จํานวน        
1 ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้และ
อาชีพเพิ่มขึ้น  

กองช่าง 

6 โครงการสนับสนุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงให้กลุ่มผู้ใช้น้ํา
เพื่อการเกษตร        หมู่ที่ 
1 - 10 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

สนับสนุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงให้กลุ่มผู้ใช้น้ํา  
จํานวน 1 ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ประชาชนมีรายได้และ
อาชีพเพิ่มขึ้น  

สํานักปลัดฯ 

7 สนับสนุนการปลูกผัก
ปลอดสารพิษในพื้นที่
ตําบลแหลม 

เพื่อส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษให้กับ
ประชาชน 

สนับสนุนการปลูกผัก
ปลอดสารพิษให้
เกษตรกรปีละ 1 ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้และ
อาชีพเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
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    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
8 สนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิง

แก่หน่วยงานอื่นที่เข้ามา
ดําเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลแหลม 

เพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถ
เข้ามาดําเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
แหลมได้ 

สนับสนุนน้ํามัน
เชื้อเพลิง  จํานวน  
3 ครั้ง 

  500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

หน่วยงานอื่นสามารถ
เข้ามาดําเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ตําบลแหลมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 

9 ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระ
เกียรติเพื่อดําเนินการกลุ่ม
ปุ๋ยหมักบ้านทองจันทร์ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้กลุ่มปุ๋ยหมักมีสถานที่
ดําเนินการของกลุ่ม 

ปรับปรุงอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ
จํานวน 1 ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้และ
อาชีพเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

10 ก่อสร้างอาคารโรงเรือน
ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  
หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมการเกษตร
อินทรีย์ปลอดสารพิษ 

ก่อสร้างอาคาร 
จํานวน 1 หลัง 

  350,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้และ
อาชีพเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
11 ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วย

ระบบไฟฟ้า หมู่ที่  10 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําอย่าง
เพียงพอในการทํา
การเกษตร 

ก่อสร้างสถานสูบน้ําด้วย
ระบบไฟฟ้า  จํานวน 1 
แห่ง 

  3,500,000 
(งบ อบต./
หน่วยงานอื่น) 

  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ประชาชนมีน้ําอย่างเพียงพอ
ในการทําการเกษตร 

กองช่าง 

12 ติดตั้งเครื่องสูบน้ําด้วย
ระบบไฟฟ้า  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําอย่าง
เพียงพอในการทํา
การเกษตร 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําด้วย
ระบบไฟฟ้า  จํานวน 1 
แห่ง 

  3,500,000 
(งบ อบต./
หน่วยงานอื่น) 

  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ประชาชนมีน้ําอย่างเพียงพอ
ในการทําการเกษตร 

กองช่าง 

13 โครงการกําจัดหนูนาในนา
ข้าวเกษตรกร 

เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 

จัดอบรมให้ความรู้การ
กําจัดหนูในนาข้าว 
จํานวน 1 ครั้ง 

   50,000 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

พัฒนาสังคม 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับความรู้และนํามาปรับ
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 

จัดกิจกรรมพัฒนา
สังคม  จํานวน 1 
ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

2 ส่งเสริมกิจกรรมการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน  

เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัว
อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 

ส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน  
จํานวน 1 ครั้ง 

  20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง 

สํานักปลัดฯ 

3 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์พลัง
แผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด
ตําบลแหลม 

เพื่อให้การดําเนินงานของ
ศูนย์ฯ  มีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนการ
ดําเนินการของศูนย์
จํานวน 3 ครั้ง 

  60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนและ
เยาวชนมีความรู้
และห่างไกลยา
เสพติด  

สํานักปลัดฯ 

4 โครงการประชุมราษฎรกลุ่ม
เครือข่ายและราษฎรกลุ่ม
เสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใน
การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด 

เพื่อสร้างความเข้าใจความ
เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวัง การป้องกัน  
ปราบปราม  การหาข่าว
และการประสานการ
ปฏิบัติตามนโยบายทุก
รูปแบบ 

ประชุมราษฎรกลุ่ม
เครือข่าย และกลุ่ม
เสี่ยง  จํานวน 1 
ครั้ง 

  10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนและ

เยาวชนมีความรู้

และห่างไกลยา

เสพติด  

สาํนกัปลดัฯ 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
5 
 
 
 
 

โครงการ อบต.สัญจร
พบประชาชน 

เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ 
อบต.สัญจร
พบประชาชน 
ปีละ 1 ครั้ง 

  20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รับการบริการอย่าง
ทั่วถึง  

สํานักปลัดฯ 

6 จัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน
เพื่อ  ประสิทธิภาพใน
การวางแผน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
จริงและเพื่อนําข้อมูล
ที่ได้มาวางแผนและ
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

จัดเก็บข้อมูล
หมู่บ้านปีละ 
1 ครั้ง 

  30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 60 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีข้อมูลที่เป็นจริงและ
เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวางแผนและ
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

สํานักปลัดฯ 

7 พัฒนาศักยภาพให้แก่ 
ผู้นําชุมชน
คณะกรรมการกลุ่ม
ต่างๆ ในพื้นที่ตําบล
แหลม 

เพื่อให้ผู้นําชุมชน 
คณะกรรมการกลุ่ม
ต่างๆ ได้รับมีความรู้ 
และประสบการณ์เพิ่ม
มากขึ้น 

ฝึกอบรม  
ทัศนศึกษาดู
งาน  จํานวน 
1 ครั้ง 

  100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 60 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้นําชุมชน คณะกรรมการกลุ่ม
ต่างๆ ได้รับมีความรู้ และ
ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

8 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนไดรู้้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจําวัน 

ฝึกอบรมปี
ละ 1 ครั้ง 

   30,000 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ 
60 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดรู้้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน 

สํานักปลดัฯ 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
9 ส่งเสริมสนับสนุน

การดําเนินงาน
ของศูนย์พลัง
แผ่นดินเอาชนะ 
ยาเสพติดตําบล
แหลม 

เพื่อให้การ
ดําเนินงานของ
ศูนย์ฯ  มี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนการ
ดําเนินการของ
ศูนย์จํานวน 3 
ครั้ง 

  60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนและเยาวชนมีความรู้และห่างไกลยา
เสพติด  

สํานักปลัดฯ 

10 โครงการจัดซื้อ
โทรทัศน์วงจรปิด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
-เพื่อการเฝ้าระวัง
การก่ออาชญากรรม
และเป็นหลักฐาน
ทางกฎหมาย 

จัดซื้อโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อม
ติดตั้งที่อบต.
แหลมและจุด
เสี่ยงต่างๆ 

  100,000 
(งบอบต.) 

100,000 
(งบอบต.) 

100,000 
(งบอบต.) 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-เพื่อการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมและเป็น
หลักฐานทางกฎหมาย 

สํานักปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการรณรงค์ป้องกัน

โรคเอดส์ 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับโรค
เอดส์ 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์  
จํานวน 1 ครั้ง 

  10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์ 

สํานักปลัดฯ 

2 โครงการอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
และผู้พิการที่ถูก
ทอดทิ้งให้ได้รับการ
ดูแล 

คัดเลือกตัวแทน
อาสาสมัคร   หมู่บ้าน
ละ 1 คน 

  10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ผู้สูงอายุและผู้พิการที่
ถูกทอดทิ้งได้รับการดูแล 

สํานักปลัดฯ 

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้
พิการ  เด็กผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ และ  ผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อให้ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดสวัสดิการให้แก่ คน
ยากจน  ผู้พิการ  เด็ก 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยเอดส์  
จํานวน 1 ครั้ง 

  100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต. 

100,000 
(งบ อบต). 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตาม
ขั้นบันได 

  9,800,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

9,800,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

9,800,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

ความพึงพอใจของประชาชนร้อย
ละ 70 ของผู้เข้ารับบริการ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ความพิการ 

เพื่อให้ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการตาม
ขั้นบันได 

  1,500,000 
 (งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

1,500,000 
 (งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

1,500,000 
 (งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

ความพึงพอใจของประชาชนร้อย
ละ 70 ของผู้เข้ารับบริการ 

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อให้ผู้ป่วย
เอดส์มีคุณภาพ
ชีวิต  ที่ดีขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  
จํานวน 500 
บาท/เดือน 

  80,000 
(งบ อบต.) 

80,000 
(งบ อบต.) 

80,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจของประชาชนร้อย
ละ 70 ของผู้เข้ารับบริการ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิต  ที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

4 เงินสบทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อสมทบทุน
ประกันสังคม
ให้แก่พนักงาน
จ้าง 

จ่ายเบี้ยสมทบ
ทุน
ประกันสังคม 

  102,000 
(งบอบต.) 

102,000 
(งบอบต.) 

102,000 
(งบอบต.) 

ความพึงพอใจของประชาชน
ร้อยละ 70 ของผูเ้ข้ารับบริการ 

พนักงานจ้างมี
สวัสดิการเพิ่มขึ้น 

สํานักปลดัฯ 
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                                                                                                                                                                                                                                      ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 วางท่อระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 
4,5,6,7,8,9,10  

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีน้ําใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ  

ก่อสร้างประปาผิวดิน
ขนาด   ใหญ่มาก 
จํานวน  1  แห่ง 

  2,600,000 
 (งบ อบต./

หน่วยงานอื่น) 
 

  ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีมีน้ําใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ถั่วถึงและพียงพอ 

กองช่าง 

2 ขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีมีน้ําใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างถั่วถึงและพียงพอ  

ขยายเขตประปา  
ยาว  2,000 เมตร 

  300,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีมีน้ําใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ถั่วถึงและพียงพอ 

กองช่าง 

3 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
ทะเลตัง  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีมีน้ําใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างถั่วถึงและพียงพอ  

ขยายเขตประปา  
ยาว  1,500 เมตร 

  200,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีมีน้ําใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ถั่วถึงและพียงพอ 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                      ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
4 โครงการขุดเจาะบ่อ

น้ําบาดาลหมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10 

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีน้ําใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ  

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล   800,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
70 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชน
ในตําบลแหลมมีมี
น้ําใช้อุปโภค-
บริโภคอย่างถั่วถึง
และพียงพอ 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงระบบท่อเมน
จ่ายน้ําประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
แหลมมีมีน้ําใช้อุปโภค-บริโภค
อย่างถั่วถึงและพียงพอ  

ขยายเขตระบบท่อ
เมนจ่ายน้ําประปา 
ยาว 2,000 เมตร   

  200,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
70 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชน
ในตําบลแหลมมีมี
น้ําใช้อุปโภค-
บริโภคอย่างถั่วถึง
และพียงพอ 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
6 ขุดลอกคลองสายบ้าน

นางฉวี-เขตตําบลเขา
พังไกร-เขตตําบลควน
ชะลิก- หมู่ที่ 1  
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 4,500 เมตร 
กว้าง 5 เมตร สูง 2 เมตร ท้อง
กว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 454,000 
 (งบ อบต.)      

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

7 ขยายท่อเมนจ่าย
น้ําประปา หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีมีน้ําใช้
อุปโภค-บริโภคอย่างถั่ว
ถึงและพียงพอ  

ขยายเขตประปา  ยาว  350 
เมตร 

  40,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลแหลมมีมีน้ําใช้
อุปโภค-บริโภคอย่างถั่ว
ถึงและพียงพอ 

กองช่าง 

8 ขุดลอกคลองสายบ้าน
นายฉ้ง-คลองอาทิตย์- 
หมู่ที่ 1  
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 5 เมตร สูง 2 เมตร ท้อง
กว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 154,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                      ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
9 ขุดลอกคลองสายบ้าน

นายสําราญ มณีเพ็ชร-
บ้านนายมนัส หัสจํานง 
หมู่ที่ 1  
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,500 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร ท้อง
กว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 154,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการ
เกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

10 ขุดลอกคลองสายบ้าน
แหลมออก-ถนนกรม
ทางหลวง 4150  
หมู่ที่ 1  
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
2,000 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร ท้อง
กว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 254,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการ
เกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

11 ขุดลอกคลองสายบ้าน
นายคลื้น ชุมทอง –ซอย
นางแก้ว-บ้านนายรุ่น 
รอดเมือง หมู่ที่ 1  
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
2,000 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร ท้อง
กว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 254,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการ
เกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
12 ขุดลอกคลองสายบ้านโคก

ข่อย-บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1  
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
2,800 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 300,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการ
เกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

13 ขุดลอกคลองสายซอยบ้าน
นายลอย-ถนนคสล.บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 1  
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
7,000 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 700,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการ
เกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

14 ขุดลอกคลองสายซอยนา
นายสนั่น-ถนนคสล.บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 1  
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
7,000 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 700,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการ
เกิดน้ําท่วมขังและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 
 

15 ขุดลอกคลองสายบ้าน
แหลมกลาง-บ้านนายรุ่น 
รอดเมือง หมู่ที่ 2  
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,300 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 150,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการ
เกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

16 ขุดลอกคลองสายวัด
แหลม-บ้านตกป่า หมู่ที่ 2  
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
3,000 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 350,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการ
เกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

17 ขุดลอกคลองสายซอยนาง
แก้ว – ถนนคสล.บ้านโคก
สูง หมู่ที่ 2  
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
2,500 เมตร กว้าง 6 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 250,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการ
เกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 
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  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
18 ขุดเจาะบ่อบาดาล     

หมู่ที่ 4  
เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดเจาะบ่อบาดาลความ
ลึก 80-200 เมตร 
ท่อพีวีซีคุณภาพ 13.5 
เส้นผ่าศูนย์กลาง  6 นิ้ว 

 
 

 686,000 
 (งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้เส้นทาง 

มีน้ําใช้อุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

19 ขุดลอกคลองสายบ้านนาย
หีด  สุดจันทร์ –ถนนบ้าน
นายครื้น หมู่ที่ 2  
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 2,000 
เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 
เมตร  

 
 
 

 200,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการ
เกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

20 ขุดลอกคลองสายบ้านนาย
ฉ้ง-เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า
คลองหนองโพรง  หมู่ที่ 1 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 1,300 
เมตร กว้าง 4 เมตร ลึก 1 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 
เมตร  

 
 
 

 133,000 
 (งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการ
เกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                      ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
21 ขุดลอกคลองสายบ้าน

นายวิโรจน์-คลอง
ชลประทาน -บ้านนาง
นาง  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 1,500 
เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 154,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

 
22 

ขุดลอกคลองสายบ้าน
นายเศียร หมู่ที่ 3 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 1,500 
เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 164,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

23 ขุดลอกคลองสายบ้าน
นายเหลี่ยม-คลองพังการ
ท่อม หมู่ที่ 3 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 2,700 
เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 310,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
24 ขุดลอกคลองสายบ้าน

แหลมสําโรง-บ้านท้ายโนต 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
2,000 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 200,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

25 ขุดลอกคลองสายบ้านนาย
จรูญ แก้วมี-ซอยประชา
ชื่น หมู่ที่ 3 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
700 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 70,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

26 ขุดลอกคลองสายถนน  
คสล.บ้านแหลมสําโรง   
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,000 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 154,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
27 ขุดลอกคลองสายสวนนาย

เศียร – เครื่องสูบน้ําบ้าน
ท้ายโนต หมู่ที่ 3 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,500 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 164,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

28 ขุดลอกคลองสายบ้าน
แหลมตก หมู่ที่ 4 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
500 เมตร กว้าง 5
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 40,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

29 ขุดลอกคลองสายซอย
ประสาทสิน หมู่ที่ 4 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,500 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 164,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

30 
 

ขุดลอกคลองสายซอยสม
กอง หมู่ที่ 4 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
2,500 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 250,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
31 ขุดลอกคลองสายซอยคง

ถาวร –ปลายซอยสมกอง  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,900 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 174,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

32 ขุดลอกคลองบ้านพังการ
ท่อม- ท้ายโนต  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
3,000 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 300,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

 
33 

ขุดลอกคลองบ้านพังการ
ท่อม- ทะเลตัง  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
4,000 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 400,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

34 ขุดลอกคลองสายเลียบ
คลองชลประทานแหลม 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
5,000 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 500,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

256
4 

(บาท) 
 

2565 
(บาท) 

 

35 ขุดลอกคลองสาย
หนองอ้ายเลน-ซอย
นายเศียร หมู่ที่ 4 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 2,000 
เมตร กว้าง 5 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 200,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

36 ขุดลอกคลองสาย
ปลายซอยสมกอง-
บ้านสามขา หมู่ที่ 4 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 1,800 
เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 180,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

37 ขุดลอกคลองสาย
บ้านเกาะเรือ หมู่ที่ 
5 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 1,800 
เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 

 180,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

38 ขุดลอกคลองสาย
ศูนย์ ถ่ายทอด-บ้าน
ตกป่า     หมู่ที่ 5 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 1,600 
เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 160,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังและมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปีในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
39 ขุดลอกคลองสายบ้านชาย

พรุ-เขาทะเลตัง หมู่ที่ 5 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 3,000 
เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 
เมตร  

 
 
 

 300,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

40 ขุดลอกคลองสายคลอง
ราชดําริ-เขาทะเลตัง     
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 1,500 
เมตร กว้าง 8 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 
เมตร  

 
 
 

 150,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

41 ขุดลอกคลองประชาอุทิศ 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 1,000 
เมตร กว้าง 5 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 
เมตร  

 
 
 

 100,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

42 ขุดลอกคลองบ้านหนอง
ไซร์ หมู่ที่ 5 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 300 
เมตร กว้าง 5 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 
เมตร  

 
 
 

 30,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
43 ขุดลอกคลองสายศูนย์

ถ่ายทอด-บ้านชายพรุ-
บ้านนายจิต  จันทร์เทพ 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 300 
เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 
2 เมตร ท้องกว้าง 
0.50 เมตร  

 
 
 

 10,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝนและมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

44 ขุดลอกคลองสายประชา
อุทิศ 2 (สายกลาง)      
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
2,000 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร ท้อง
กว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 200,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝนและมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

45 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายชายคลองราช
ดําริบริเวณโรงเครื่องสูบ
น้ําไฟฟ้า หมู่ที่ 5-หมู่ที่8  
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางตาม
สภาพ 

  477,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

46 ขุดลอกคลองสายถนน
คอนกรีตบ้านโคกสูง(ท่าน
ช่วง)-ซอยแคล้วเสริม ม.1 
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
2,000 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร ท้อง
กว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 200,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝนและมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                    ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
47 ขุดลอกคลองสายถนน

คอนกรีตบ้านโคกสูง(ท่าน
ช่วง) หมู่ที่ 6 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน และมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 2,000 
เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 
เมตร  

 
 
 

 200,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝนและมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

48 ขุดลอกคลองสายบ้านนาย
คล้อย  พลายด้วง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน และมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 1,000 
เมตร กว้าง 5 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 
เมตร  

 
 
 

 100,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝนและมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

49 ขุดลอกคลองสายตกบ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน และมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 2,000 
เมตร กว้าง 5 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 
เมตร  

 
 
 

 200,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝนและมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

50 ขุดลอกคลองสายบ้านโคก
สูง-ธัมมัง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน และมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 6,000 
เมตร กว้าง 5 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 
เมตร  

 
 
 

 600,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ําท่วม
ขังในช่วงฤดูฝนและมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 
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                                                                                                               ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
51 ขุดลอกคลองสาย:ซอยมี

สุข หมู่ที่ 6 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน และ
มีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 30,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

52 ขุดลอกคลองสายนานาย
สมพงษ์ –คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 6 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน และ
มีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 1,000 
เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 100,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

53 ขุดลอกคลองสายเหมือง
ตกโคกสูง-คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 6 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน และ
มีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 1,000 
เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 100,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 

54 ขุดลอกคลองสายทาง
หลวง3053-คลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 6 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน และ
มีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 1,100 
เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 2 
เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 110,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิด
น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
55 ขุดลอกคลองสายซอยมี

สุข-คลองชลประทาน หมู่
ที่ 6 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,000 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 100,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

56 ขุดลอกคลองสายบ้านท่า
เตียน-อ่างเก็บน้ํา หมู่ที่ 7 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
4,700 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 470,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

57 ขุดลอกคลองสายบ้านทอง
จันทร์-พังการทราย-หัวยอ  
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
4,200 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 420,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

58 ขุดลอกคลองสายบ้าน
จระเข้ตาย-ทางหลวง
ชนบท 3032  หมู่ที่ 8 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
และมีน้ําใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,500 เมตร กว้าง 
10 เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 150,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
59 ขุดลอกคลองสายบ้านม่วง

นมสาว หมู่ที่ 8 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,200 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 120,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

60 ขุดลอกคลองสายบ้านนาย
ฉาย-บ้านนายกนกพล-เขต
ตําบลเขาพระบาท      
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
2,500 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 250,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

61 ขุดลอกคลองสายบ้าน
ท้าย-บ้านเกาะสุด หมู่ที่ 9 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
2,000 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 200,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
62 ขุดลอกคลองสายบ้านนาย

ปรีดา-เขตหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
800 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 80,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

63 ขุดลอกคลองสายบ้านท้าย
โนต-ชายพรุ หมู่ที่ 9 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,200 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 120,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

64 ขุดลอกคลองสายบ้านท้าย
โนต-อ่างเก็บน้ําทุ่งทับใน 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
3,500 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 350,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
65 ขุดลอกคลองสายบ้านนาย

เล็ก  แก้วช่วย หมู่ที่ 9 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,500 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 150,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

66 ขุดลอกคลองสายรอบ
คลองเขาทะเลตัง หมู่ที่ 9 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,000 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 100,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

67 ขุดลอกคลองสายบ้านนาย
ไม หมู่ที่ 9 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,200 เมตร กว้าง 8 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 120,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
68 ขุดลอกคลองสายบ้านใน

ป่า-สถานีสูบน้ําฯ หมู่ที่ 9 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
500 เมตร กว้าง 4 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 50,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

69 ขุดลอกคลองสายบ้านท่า
เตียน-ควนโถ๊ะ-ธัมมัง  
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
3,200 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 320,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

70 ขุดลอกคลองสายบ้านสาม
ขา หมู่ที่ 10 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
600 เมตร กว้าง 6
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 60,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

71 ขุดลอกคลองสายบ้านควน
โถ๊ะธัมมัง-หนองแตง  
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
3,000 เมตร กว้าง 5
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 300,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                       120 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
72 ขุดลอกคลองสายตะวันตก

ควนโถ๊ะ หมู่ที่ 10 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,500 เมตร กว้าง 6 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 150,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

73 ขุดลอกคลองสายบ้านท่า
เตียน-ควนโถ๊ะ-ธัมมัง  
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
3,200 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 320,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

74 ขุดลอกคลองสายบ้านสาม
ขา หมู่ที่ 10 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
600 เมตร กว้าง 6
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 60,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

75 ขุดลอกคลองสายบ้านควน
โถ๊ะธัมมัง-หนองแตง  
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
3,000 เมตร กว้าง 5
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 300,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                                                       121 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
76 ขุดลอกคลองสายบ้านนาย

เริ่ม คงเย็น หมู่ที่ 10 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
800 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 80,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

77 ขุดลอกคลองสาย
บ้านธัมมัง บ้านนายเริ่ม 
ทองบุญชู หมู่ที่ 10 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,500 เมตร กว้าง 
10 เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 320,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

78 ขุดลอกคลองสายบ้าน
ผู้ใหญ่เล็ก หมู่ที่ 10 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,500 เมตร กว้าง 8
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 150,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

79 ขุดลอกคลองสายบ้านนาย
ผิน – พรุบัว หมู่ที่ 10 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
1,000 เมตร กว้าง 5
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 100,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

 
 



 
    
 
  

ผ.02 
                                                                                                                                                                                                                                       122 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
   แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
80 ขุดลอกคลองสายจากทาง

หลวงชนบท3032-บ้าน
สามขา หมู่ที่ 10 
 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคตลอดปี 

ขุดลอกคลองยาว 
800 เมตร กว้าง 5 
เมตร สูง 2 เมตร 
ท้องกว้าง 0.50 เมตร  

 
 
 

 80,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน้ํา
ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมี
น้ําใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค
ตลอดปี 

กองช่าง 

81 อุดหนุนน้ํามันเชื้อเพลิงให้
กลุ่มทํานา ม.1 – 10 
ตําบลแหลม 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การอุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

อุดหนุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงให้กลุ่ม  ทํา
นา  ม. 1 - 10 

  50,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 60 
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค - บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

82 ขุดลอกแก้มลิง บ้านทุ่งทับ
ใน หมู่ที่ 4,7,8,9  ตําบล
แหลม 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
การอุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอและเพื่อปรับปรุงเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว 

ขุดลอกแก้มลิงภายใน
ตําบลแหลม เนื้อที่ 
1,200 ไร่ 

  150,000
,000 

(งบอุดหนุน
) 

150,000,0
00 

(งบอุดหนุน 

150,000
,000 

(งบอุดหนุน 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ร้อยละ 60 
ของผู้เข้ารับ
บริการ 

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค - บริโภค อย่าง
เพียงพอและมีสถานที่
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ
ฝึกอบรม อสม. 

เพื่อให้ อสม.
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การฝึกอบรม อสม. ปี
ละ 1 ครั้ง 

  100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

อสม.ได้รับการฝึกอบรม มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการสวนยา
ใกล้ตัวสวนครัว
ใกล้บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
มีและใช้ยา
สมุนไพรพื้นบ้าน 

สนับสนุนให้
ประชาชนปลูกพืช
สมุนไพร จํานวน 1 
ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนมีและใช้ยาสมุนไพร
พื้นบ้าน 

สํานักปลัด 

3 โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

เพื่อก่อสร้างและ
ปรับปรุงศูนย์  
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

ก่อสร้างและปรับปรุง        
จํานวน 1 ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต. 

50,000 
(งบ อบต. 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนมีที่จัดกิจกรรม
ร่วมกัน  

สํานักปลัด 

4 โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อให้ประชาชน
ห่างไกลจากโรค
ไข้เลือดออก 

ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อ
กําจัดยุงลายปีละ 1 
ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนมีความปลอดภัยจาก
โรคไข้เลือดออก 

สํานักปลัด 

5 โครงการจัดหา
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 
ภายในตําบล 

เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

ส่งเสริมการออกกําลัง
กาย  หมู่ที่.1 – 10 
ตําบลแหลม 

  250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

มีอุปกรณ์การออก
กําลังกายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่
เเข็งแรง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
6 โครงการจัดซื้อยา

และเวชภัณฑ์
ป้องกันโรคสัตว์ 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคสัตว์ 

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์         
จํานวน 1 ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนปลอดภัยจากโรค
สัตว์ 

สํานักปลัด 

7 ช่วยเหลือและ
บําบัดผู้ติดยาเสพ
ติด 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ติดยาเสพติดไม่ให้
กลับไปติดยาเสพ
ติดอีก 

ช่วยเหลือและบําบัดผู้
ติดยา เสพติด ปีละ 1 
ครั้ง 

  60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนปลอดภัยจากยา
เสพติด  

สํานักปลัด 

8 สนับสนุนงาน
แพทย์แผนโบราณ 

เพื่อพัฒนา
มาตรฐานด้าน
การแพทย์แผน
ไทย 

สนับสนุนงานแพทย์
แผนโบราณ 
จํานวน 1 ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้แผน
แพทย์ไทย 

สํานักปลัด 

9 โครงการสุขาน่าใช้ เพื่อบริการแก่ผู้
มารับบริการและ
ผู้พิการ 

จัดทําสุขาน่าใช้ 
จํานวน 1 ห้อง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้
สุขลักษณะ 

สํานักปลัด 

10 สนับสนุนงาน
บริการ
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมการ
บริการ
สาธารณสุขให้แก่ 
อสม.ทุกหมู่บ้าน 

สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
สาธารณสุขของ อสม.
ปีละ 1 ครั้ง 

  100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

อสม.มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการรักษาสุขภาพ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
11 ประชุมราษฎรกลุ่ม

เครือข่ายและราษฎรกลุ่ม
เสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใน
การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด 

เพื่อป้องกันยาเสพ
ติดในกลุ่มเยาวชน
และกลุ่มเสี่ยง 

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
หัวไทรปีละ 1 
ครั้ง 

  30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 

ประชาชน เยาวชน ปลอดภัย 
ห่างไกลจากยาเสพติด 

สํานักปลัด 

12 สนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนเงิน
สมทบการ
ดําเนินงานของ
กองทุน 

สนับสนุน
งบประมาณ                
ปีละ 1  ครั้ง 

  100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 

ประชาชน เยาวชน มีสุขภาพ
แข็งแรง 

สํานักปลัด 

13 โครงการรณรงค์ป้องกัน           
ยาเสพติดของตําบลแหลม 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรม
รณรงค์ ปีละ 1 
ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 

ประชาชน เยาวชน ปลอดภัย 
ห่างไกลจากยาเสพติด 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
14 โครงการสัตว์ปลอด

โรคคนปลอดภัย 
เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

สํารวจขึ้นทะเบียนสัตว์
ตัวละ 6 บาทโดย
จัดสรรตามจํานวน
สุนัข/แมว ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ
จํานวน 1,320 ตัว
สํารวจปีละ 2 ครั้ง 

  10,000 
(งบอบต.) 

10,000 
(งบอบต.) 

10,000 
(งบอบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในตําบล
แหลมปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  

สํานักปลัด 

15 เงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริ ด้าน
สาธารณสุข  

เพื่อส่งเสริมการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข  

สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข 
สนับสนุนให้ชุมชน/
หมู่บ้านละ 20,000 
บาท 

  200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
ประชาชนยึดเป็น
แนวทางปฏิบัติตาม
โครงการพระราชดําริ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
16 จัดตั้งศูนย์

การแพทย์ฉุกเฉิน  
เพื่อบริการประชาชน
ในพื้นที่ได้รับบริการ
ในกรณีเจ็บป่วย 

จัดตั้งศูนย์การแพทย์ 
ฉุกเฉิน  
-จัดอบรมบุคลากร 
-สนับสนุนเบี้ยเลี้ยง 
-จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
-จัดหายานพาหนะ 

  200,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจของ
ประชาชนร้อยละ80
ที่ได้รับบริการ 

ประชาชน ผู้ป่วยได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ได
รับการรักษาได้ทันท่วงที 

สํานักปลัด 

17 ส่งเสริมสนับสนุน
เครื่องวัด  ความดัน
ภายในตําบลแหลม 

เพื่อบริการประชาชน
ในพื้นที่ให้ได้รับการ
ตรวจสุขภาพอย่าง
สม่ําเสมอ 

จัดหาเครื่องวัดความดัน 
จํานวน 10 เครื่อง 

  100,000 
(งบ อบต.) 

  จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชน เยาวชน มี
สุขภาพแข็งแรง 

สํานักปลัด 

18 
 
 
 
 

โครงการจัดซื้อ
วัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีด 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ใน
การฉีดอัตราตัวละ 30 
บาทโดยจัดสรรตาม
จํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ
จํานวน 1,320 ตัว 

  39,600 
(งบ อบต.) 

39,600 
(งบ อบต.) 

39,600 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในตําบล
แหลมปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า  

สํานักปลัด 
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           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 

19 โครงการสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นการปลูก
จิตสํานึกในการดูแล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์ให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 1 
ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชน มีการอนุรักษ์ หวง
แหน รักษาสิ่งแวดล้อม  

สํานักปลัด 

20 โครงการตรวจและให้
ความรู้ด้านสุขาภิบาล 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีความรู้เรื่อง
สุขาภิบาล 

จัดกิจกรรมตรวจและ
ให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาล ปีละ 1 
ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชน ได้มีความรู้เรื่อง
สุขาภิบาล 

สํานักปลัด 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 ส่งเสริมกิจกรรมงานวัน

เด็กแห่งชาติ 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
กิจกรรมนันทนาการ
ร่วมกัน 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ ปีละ 1 
ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กมีกิจกรรม
นันทนาการร่วมกัน 

สํานักปลัด 

2 ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน 

เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็ก
ตําบลแหลมมี
สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ มั่นคง 
แข็งแรง 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ถมดิน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและ
โรงเรียน             
จํานวน 1 ครั้ง 

  500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ มั่นคง 
แข็งแรง 

สํานักปลัด 

3 ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาทุกระดับ 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ให้บุคลากรและ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลแหลม 

ส่งเสริมการศึกษา
ทุกระดับ ปีละ 1 
ครั้ง   

  200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

บุคคลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาการศึกษา
เพิ่มขึ้น  

สํานักปลัด 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และจัดศูนย์การเล่นทราย
พร้อมเครื่องเล่นสนามให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.แหลม 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและเพื่อให้
เด็กมีพัฒนาการที่ดี 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
และจัดหาเครื่อง
เล่นสนามให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 5 ศูนย์ 

  200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและ
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
5 โครงการมอบ

วุฒิบัตรให้เด็ก
เล็กสังกัด อบต.
แหลม 

เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจให้แก่เด็กและ
กระตุ้นให้ใส่ใจ การเรียน  

จัดกิจกรรมมอบ
วุฒิบัตรให้เด็กเล็ก
สังกัด อบต.แหลม 
จํานวน  5 ศูนย์ 

  100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กได้พัฒนาการ
เจริญเติบโตที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

สํานักปลัด 

6 ติดมุ้งลวดให้กับ
ศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็ก สังกัด อบต.
แหลม 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับความ
ปลอดภัยจากยุงและสัตว์ที่
เป็นพิษอื่นๆ 

ติดตั้งมุ้งลวดให้ศูนย์
พัฒนา  เด็กเล็ก 
จํานวน 5 ศูนย์ 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กเล็กได้รับความ
ปลอดภัยจากยุงและ
สัตว์ที่มีพิษอื่นๆ 

สํานักปลัด 

7 จัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กได้มีโอกาส
ศึกษาในสถานศึกษาที่ใกล้
บ้านและเพื่อเป็นการลด
ภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 

จัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 1 
ศูนย์   

  1,000,000 
(งบ อบต./

หน่วยงานอื่น) 

1,000,000 
(งบ อบต./
หน่วยงาน

อื่น) 

1,000,000 
(งบ อบต./

หน่วยงานอื่น) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กมีการเจริญเติบโต
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักปลัด 

8 ฝึกอบรม/ศึกษาดู
งานของครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ดูแล
เล็ก สังกัด อบต.
แหลม 

เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ดูแลเด็กทุกคนมี
ประสบการณ์จัดการ
เรียนรู้ปฐมวัยเพิ่มขึ้น 

จัดส่งครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วม
อบรม/ศึกษาดูงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ดูแลเด็กทุก
คนมีประสบการณ์
จัดการเรียนรู้ปฐมวัย
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
9 จัดศูนย์การเรียนรู้

สมุนไพรไทยให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.แหลม 

เพื่อใช้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน
ให้แก่เด็ก 

จัดศูนย์การเรียนรู้
สมุนไพรไทยให้ 
ศพด. สังกัด 
อบต.แหลม  
 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีแหล่งการเรียนรู้
นอกห้องเรียน 

สํานักปลัด 

10 นํานักเรียนไปแหล่ง
เรียนรู้  นอกสถานที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  
อบต.แหลม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

นํานักเรียนไป
แหล่งเรียนรู้         
ปีละ 1 ครั้ง   

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กนักเรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

สํานักปลัด 

11 ประชุมผู้ปกครองของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.แหลม 

เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ปกครอง, ครูผู้ดูแลเด็ก 
และ อบต. 

ประชุมผู้ปกครอง 
ทั้ง 5 ศูนย์ปีละ 
1 ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ปกครอง, ครูผู้ดูแล
เด็ก และ อบต. 

สํานักปลัด 

12 
 

ก่อสร้างต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่อม
หมู่ หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงให้ศูนย์มี
ความปลอดภัย และจัด
สภาพแวดล้อมภายนอก
ให้สวยงามและ
เหมาะสม 

ต่อเติมศูนย์เด็ก
เล็ก จํานวน 1 
ครั้ง 

  100,000 
(งบอบต.) 

100,000 
(งบอบต.) 

100,000 
(งบอบต.) 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กศูนย์มีความ
ปลอดภัย และจัด
สภาพแวดล้อม
ภายนอกให้สวยงาม
และเหมาะสม 

สํานักปลัด 
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          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
13 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
เพื่อพัฒนาให้เด็กมี
การเจริญเติบโตที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ให้
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในพื้นที่ตําบล
แหลม  จํานวน  4 
โรงเรียน 

  900,000 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

900,000 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

900,000 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีการ
เจริญเติบโตที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักปลัด 

14 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.แหลม 

เพื่อพัฒนาให้เด็กมี
การเจริญเติบโตที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 5 ศูนย์ 

  500,000 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

500,000 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

500,000 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีการ
เจริญเติบโตที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักปลัด 

15 สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ให้แก่
โรงเรียนวัดโคกสูง 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรียน
วัดโคกสูง ปีละ 1 
ครั้ง 

  120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีการ
เจริญเติบโตที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักปลัด 

16 สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ให้แก่
โรงเรียนวัดท้ายโนต 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรียน
วัดท้ายโนต ปีละ 1 
ครั้ง  

  450,000 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

450,000 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

450,000 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีการ
เจริญเติบโตที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักปลัด 
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          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
17 สนับสนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ให้แก่โรงเรียนบ้านท่า
เตียน 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรียน
บ้านท่าเตียน ปีละ 
1 ครั้ง  

  250,00 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

250,00 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

250,00 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กมีการ
เจริญเติบโตที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักปลัด 
 
 
 

18 สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ให้แก่โรงเรียนวัดแหลม 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรียน
วัดแหลม ปีละ 1 
ครั้ง  

  470,000 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

470,000 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

470,000 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กมีการ
เจริญเติบโตที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักปลัด 

19 สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.แหลม 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.แหลมจํานวน 
5 ศูนย์  

  470,000 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

470,000 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

470,000 
(งบ อบต./
อุดหนุน) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กมีการ
เจริญเติบโตที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักปลัด 

20 สนับสนุนวัสดุการศึกษาให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.แหลม 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุการศึกษาเพียงพอต่อ
การเสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กให้สมวัย 

สนับสนุนวัสดุ
การศึกษาให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.แหลม
จํานวน 5 ศูนย์ 

  150,000 
(งบ อบต. /
อุดหนุน) 

150,000 
(งบ อบต. /
อุดหนุน) 

150,000 
(งบ อบต. /
อุดหนุน) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กได้พัฒนาการ
เจริญเติบโตที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักปลัด 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                    ผ.02  
                                                                                                                                                                                                                     134 

           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 ส่งเสริมและอนุรักษ์

โบราณ
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์โบราณ
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมและอนุรักษ์
โบราณศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้อนุรักษ์โบราณ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์ 

เพื่อแสดงความรัก
ความกตัญญู รดน้ํา
ดําหัว ขอพรจาก
ผู้สูงอายุ  

ส่งเสริมและอนุรักษ์
โบราณศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  100,000 
(งบอบต.) 

100,000 
(งบอบต.) 

100,000 
(งบอบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้แสดงความรัก
ความกตัญญู รดน้ําดําหัว   
ขอพรจากผู้สูงอายุ  

สํานักปลัด 

3 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เพื่อรักษาประเพณี 
วัฒนธรรม อันดีงาม 

ส่งเสริมและอนุรักษ์
โบราณศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  120,000 
(งบอบต.) 

120,000 
(งบอบต.) 

120,000 
(งบอบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รักษาประเพณี 
วัฒนธรรม อันดีงาม 

สํานักปลัด 

4 โครงการแห่เทียน
พรรษา 

เพื่อรักษาประเพณี 
วัฒนธรรม อันดีงาม 

ส่งเสริมและอนุรักษ์
โบราณศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  20,000 
(งบอบต.) 

20,000 
(งบอบต.) 

20,000 
(งบอบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รักษาประเพณี 
วัฒนธรรม อันดีงาม 

สํานักปลัด 
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
5 ส่งเสริมการออก

กําลังกายภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
กิจกรรมการออกกําลัง
กาย 

สนับสนุนการออก
กําลังกายภายใน
หมู่บ้าน ปีละ 1 
ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้มีกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย 

สํานักปลัด 

6 สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา  
อําเภอหัวไทร 

เพื่อส่งเสริมความสามัคคี
ในชุมชนและเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา ปีละ 1 
ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนมีความสามัคคีใน
ชุมชนและเพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักปลัด 

7 จัดการแข่งขัน
กีฬา กรีฑา ตําบล
แหลม 

เพื่อส่งเสริมความสามัคคี
ในชุมชนและเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬา
ตําบล ปีละ 1 ครั้ง 

  200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความสามัคคีใน
ชุมชนและเพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักปลัด 

8 จัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล ต้าน
ภัยยาเสพติด 

ส่งเสริมความสามัคคีใน
ชุมชนและเพื่อให้เกิด
ทักษะการเล่นกีฬา 

จัดแข่งขันฟุตบอลปี
ละ 1 ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความสามัคคีใน
ชุมชนและเพื่อให้เกิดทักษะ
การเล่นกีฬา 

สํานักปลัด 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
9 จัดการแข่งขันกีฬาคน

หลวงเกมส์ 
เพื่อส่งเสริมความสามัคคี
ในชุมชนและเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

จัดการแข่งขัน
กีฬาคนหลวง
เกมส์  จํานวน 
1 ครั้ง 

  150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความสามัคคีใน
ชุมชนและเพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักปลัด 

10 
 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ พร้อม
อุปกรณ์การออกกําลังกาย 
หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกายที่
ได้มาตรฐาน 

ลานกีฬา
เอนกประสงค์  
จํานวน 1 แห่ง 

   500,000 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความสามัคคีใน
ชุมชนและเพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

สํานักปลัด 

11 ส่งเสริมการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 

เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ 

ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่างๆ 
ปีละ 1 ครั้ง 

  35,000 
(งบ อบต.) 

35,000 
(งบ อบต.) 

35,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความสามัคคีใน
ชุมชนและเพื่อให้เกิดทักษะการ
เล่นกีฬา 

สํานักปลัด 
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
12 ก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 
เพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับ
การออกกําลังกายของ
ประชาชนและใช้เป็นสถานที่
จัดกิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างลานกีฬา 
จํานวน 1 แห่ง 

    1,000,000 
(งบ อบต /
อบจ.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความ
สามัคคีในชุมชนและ
เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

สํานักปลัด 

13 วัสดุ อุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ร่างกายที่ดี 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การ
เล่นกีฬา เช่นลูกฟุตบอล 
วอลเล่ย์บอล 
ตระกร้อ ลูกเปตอง และ
อุปกรณ์อื่นๆฯลฯ 

  70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีขึ้น ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

หน่วยงาน
ที ่

ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
14 โครงการเรียนรู้ทางด้าน

วัฒนธรรมโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดกระบวนแห่
หมรับงานประเพณีเทศกาล
เดือนสิบ  

เพื่อสนับสนุนนโยบายจังหวัด
นครศรีธรรมราช 2. เพื่อเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขบวนแห่หมรับ
จํานวน  1 
ขบวน 

  10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เป็นการอนุรักษ์และ
สืบทอด
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

สํานักปลัด อําเภอ
หัวไทร 

15 โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ 

1.เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกัน
ทําบุญในวันสําคัญ  

มีเยาวชนและ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม
ประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ  

  2,500 
(งบ อบต.) 

2,500 
(งบ อบต.) 

2,500 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนและ
เยาวชนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมและมี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมประเพณีวัน
มาฆบูชา  

สํานักปลัด อําเภอ
หัวไทร 

16 สนับสนุนโครงการ การจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 
พระบรมราชินีนาถ 

1.เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และตอบแทนพระมหา
กรุณาธิคุณ 
2.เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เพื่อร่วมกัน
ปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์ 

  15,000 
(งบอบต.) 

15,000 
(งบอบต.) 

15,000 
(งบอบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พสกนิกรชาวไทย
ทุกหมู่เหล่าได้แสดง
ความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณโดย
พร้อมเพรียงกัน 

สํานักปลัด อําเภอ
หัวไทร 
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           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 
 

หน่วยงาน
ที ่

ขอรบัเงิน
อุดหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
17 สนับสนุนโครงการจัด

งานวันปิยมหาราช  
1.เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
2.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณขององค์พระ
บาทสมเด็จพระปิยมหาราช 

จัดกิจกรรมวันปิย
มหาราชโดยมี
ข้าราชการพนักงาน
รัฐวิสาหกิจกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชน จํานวน 
500 คน เข้าร่วม
กิจกรรม  

  2,500 
(งบ อบต.) 

2,500 
(งบ อบต.) 

2,500 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนและประชาชนสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปิย
มหาราช  

สํานักปลัด อําเภอหัว
ไทร 

18 โครงการจัดจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 67 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2562 

1.เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และตอบแทนพระมหา
กรุณาธิคุณ 
2.เพื่อร่วมกันปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

เพื่อร่วมกันปกป้อง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

  15,000 
(งบ อบต.) 

15,000 
(งบ อบต.) 

15,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ได้แสดงความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยพร้อมเพรียงกัน 

สํานักปลัด อําเภอหัว
ไทร 

19 สนับสนุนโครงการ การ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
3 มิถุนายน  
พระบรมราชินีนาถ 

1.เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และตอบแทนพระมหา
กรุณาธิคุณ 
2.เพื่อร่วมกันปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

เพื่อร่วมกันปกป้อง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

  15,000 
(งบอบต.) 

15,000 
(งบอบต.) 

15,000 
(งบอบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ได้แสดงความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยพร้อมเพรียงกัน 

สํานักปลัด อําเภอหัว
ไทร 
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
     แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม)้ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 รณรงค์ปลูกจิตสํานึกการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
น้ํา คลอง บึง 

เพื่อสร้างจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งน้ํา  คลอง บึง 

รณรงค์ปลูก
จิตสํานึก ปีละ 1 
ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งน้ํา  คลอง บึง 

สํานักปลัด 

2 รณรงค์การนําจุลินทรีย์              
มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ เพื่อลดการใช้
สารเคมี 

เพื่อให้ประชาชนหัน
มาใช้จุลินทรีย์แทน
สารเคมี 

รณรงค์ปีละ 1 ครั้ง   20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนหันมาใช้
จุลินทรีย์แทน
สารเคมี 

สํานักปลัด 

3 ให้ความรู้ที่ในด้านการ
กําจัดขยะที่ถูกต้องให้กับ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการกําจัด
ขยะที่ถูกวิธี 

ประชาสัมพันธ์ / 
อบรม ปีละ 1 ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องการกําจัดขยะ
ที่ถูกวิธี 

สํานักปลัด 

4 ออกข้อบัญญัติตําบลใน
การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อคุ้มครองและให้
การปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบ 

ออกข้อบัญญัติ
ตําบลในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  

  10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม

ประชาชนมีมี
ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สํานักปลัด 



จํานวน 1 ครั้ง โครงการ 
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
     แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม)้ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
5 ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จัดฝึกอบรมปี
ละ 1 ครั้ง 

  10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งน้ํา  คลอง บึง 

สํานักปลัด 

6 จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

จัดหาสถานที่
พักผ่อนหย่อน
ใจ จํานวน 1 
แห่ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

สํานักปลัด 

7 1 คน 1 ต้น 1 ฝน เพื่อปวง
ชนชาวไทย 

เพื่อเป็นแนวในการปฏิบัติ
ตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและเพื่อให้มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องใน
วโรกาสสําคัญ 
จํานวน 1 ครั้ง 

  30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้การ
ปฏิบัติตามพระราช
ดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและเพื่อให้มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

สํานักปลัด 
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
     แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม)้ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
8 ก่อสร้างสวนสาธารณหลัง

สถานีอนามัยตําบลแหลม  
ม.4 

เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของราษฎร 

ก่อสร้าง
สวนสาธารณะ 
จํานวน 1 แห่ง 

  200,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจร้อย
ละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

สํานักปลัด 

9 สนับสนุนการดําเนินงานของ
ธนาคารต้นไม้สาขาแหลม
ทอง 

เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม
อาสาสมัครมีกิจกรรม
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนการ
ดําเนินการของ
กลุ่ม จํานวน 1 
ครั้ง 

  20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจร้อย
ละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน  

สํานักปลัด 

10 ปรับปรุงจัดภูมิทัศน์บริเวณ
อ่างเก็บน้ําทุ่งทับใน หมู่ที่ 8 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
จํานวน 1 ครั้ง 

  500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

สํานักปลัด 

11 ขุดลอกคูกันแนวเขตป่าพรุ
ควนเคร็ง หมู่ที่ 7,8,10 

เพื่อป้องกันควบคุมการ
เกิดไฟป่า 

ขุดลอกคู จํานวน 
1 ครั้ง 

  500,000 
(งบ อบต.) 

  ความพึงพอใจร้อย
ละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีการป้องกัน
ควบคุมการเกิดไฟ
ป่า 

สํานักปลัด 
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               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
     แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม)้ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
12 ส่งเสริมการจัดการดูแล

ความสะอาดเรียบร้อยริม
ถนนภายในตําบลแหลม 

เพื่อความปลอดภัยจากสิ่งต่างๆ 
รวมถึงความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในตําบลแหลม 

จัดหน่วยทําความ
สะอาด เดือนละ 1 
ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย มีระเบียบ
เรียบร้อย 

สํานักปลัด 

13 รังวัดที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์(กรณีที่ดินที่เกิด
ข้อพิพาทในตําบลแหลม) 

เพื่อไม่มีการบุกรุกในที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ 

รังวัดที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์  ในตําบล
แหลม จํานวน 3 ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ในตําบล
แหลมไม่มีผู้บุกรุก 

สํานักปลัด 

14 โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติ ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้ํา จํานวน  3 
ครั้ง 

  500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

แหล่งน้ําธรรมชาติ
ในตําบลได้รับการ
พัฒนาดูแลรักษา 

สํานักปลัด 

15 โครงการปรับปรุงสภาพที่
นาและสภาพดินให้
สามารถเพาะปลูกและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 

เพื่อพัฒนาสภาพที่ดินให้สามารถ 
ใช้งานได้อย่างเต็มที่ 

ปรับปรุงที่นา และดิน  
จํานวน 1 ครั้งต่อปี 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากที่ดิน
ได้อย่างเต็มที่ 

สํานักปลัด 

16 อุดหนุนกลุ่มผู้บริหารการ
ใช้น้ําชลประทานแหลม
ทองพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ  

ปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภคปี
ละ 1 ครั้ง 

  100,000 
งบอบต. 

100,000 
งบอบต. 

100,000 
งบอบต. 

มีแหความพึง
พอใจร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัด 
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             รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
     แผนงานการเกษตร  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1  โครงการจัดหา

สถานที่ทิ้งขยะ 
เพื่อให้มีสถานที่ทิ้งขยะ
ที่ถูกสุขลักษณะ 

จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ  
จํานวน 1 แห่ง 

  300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนมีสถานที่ทิ้ง
ขยะที่ถูกสุขลักษณะ 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดหา
รถบรรทุกขยะ 

เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ           
จํานวน 1 คัน 

   300,000 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการถเก็บ
ขยะมากขึ้น 

ชุมชนมีรถสําหรับการ
บรรทุกขยะ 

สํานักปลัด 

3 โครงการรณรงค์ทิ้ง
ขยะภายในตําบล
แหลม 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดล้อมให้
สะอาด 

รณรงค์การทิ้งขยะ 
จํานวน 3 ครั้ง 

  200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการรักษา
สภาพแวดล้อมให้
สะอาด 

สํานักปลัด 
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            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการจัดหาและปรับปรุง

เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดหาและปรับปรุง
เครื่องใช้สํานักงาน  
จํานวน 10  ครั้ง 

  100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมขึ้น 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

สํานักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่
ทําการ อบต. 

เพื่อปรับปรุง
สภาพ  อบต.ให้
น่าอยู่ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ทําการ 
อบต. จํานวน 1 
ครั้ง 

  300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

อบต.มีสภาพภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ สํานักปลัด 

3 โครงการก่อสร้างบ้านพัก
พนักงานส่วนตําบล 

เพื่อให้พนักงานที่
ไม่มีที่อยู่อาศัย มี
ความสะดวกใน
การมาปฏิบัติ
ราชการ 

ก่อสร้างบ้านพัก
พนักงาน   จํานวน 
1 หลัง 

    500,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการน 

พนักงาน อบต.มีความ
สะดวกขึ้น 

สํานักปลัด 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
หอประชุมหมู่บ้านในพื้นที่  
ตําบลแหลม 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
จัดประชุมใน
ระดับต่างๆ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
หอประชุมหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 - 10 

  100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การจัดประชุมต่างๆ 

สํานักปลัด 
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
5 โครงการปรับปรุงหรือต่อ

เติมอาคารสํานักงาน อบต. 
เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอต่อ
การให้บริการประชาชนและ
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงหรือต่อ
เติมอาคาร
สํานักงาน จํานวน 
1 ครั้ง 

  600,000 
(งบ อบต.) 

600,000 
(งบ อบต.) 

600,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

สํานักปลัด 

6 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อม
ป้ายชื่อที่ทําการ อบต. 
แหลม 

เพื่อป้องกันรักษาทรัพย์สิน        
ของ อบต. 

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ป้ายชื่อที่ทําการ 
อบต. จํานวน 1 
ป้าย 

  700,000 
(งบ อบต.) 

700,000 
(งบ อบต.) 

700,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อบต.มีสภาพภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ สํานักปลัด 

7 โครงการสนับสนุน
งบประมาณโครงการบริหาร
จัดการศูนย์ปฎิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอําเภอหัวไทร  

เพื่อให้การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและอํานวยความสะดวก
ในการช่วยเหลือประชาชน
ของอปท.ตามอํานาจหน้าที่  

สนับสนุน
หน่วยงานอื่นๆ ใน
การดําเนิน
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ ปีละ 1 
ครั้ง 

  20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก 

สํานักปลัด 
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
8 โครงการอบรม

จริยธรรมและสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากร 

ให้บุคลากรมี
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรมจริยธรรม 
ให้แก่ ผู้บริหาร  ส.
อบต.  พนักงาน       
อปพร. ฯลฯ  ปีละ 1 
ครั้ง 

  100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งใน
การดําเนินงาน 

ผู้บริหาร  ส.อบต.  
พนักงาน  อปพร. ฯลฯ  
มีจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

9 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาต้านยาเสพติด 
หมู่ที่ 4  

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนและ
เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกล
ยาเสพติด 

ก่อสร้างลานกีฬา 
ขนาดกว้าง 22 เมตร 
ยาว 42 เมตร  

   3,000,000 
(งบ อบต.) 

 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และ
ห่างไกลยาเสพติด 

สํานักปลัด 

10 โครงการจัดทําเวที
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล และ  
ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จัดทําเวทีประชาคม
เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน  
จํานวน  1 ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

สาํนกัปลดั 
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               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
11 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ ผู้บริหาร  ส.
อบต. พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ  

เพื่อให้ ผู้บริหาร  ส.
อบต. พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมการฝึกอบรม
บุคลากรจํานวน  10 
ครั้ง/ปี 

  150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร  ส.อบต. 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

12 อบรมสัมมนาและ
ทัศนะศึกษาดู 

เพื่อให้ ผู้บริหาร  ส.
อบต. พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

อบรมสัมมนาและทัศนะ
ศึกษาดูงานของผู้บริหาร  
ส.อบต. พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง    ผู้นํา
ชุมชน  ประชาคม  ผู้นํา
กลุ่มองค์กร 

  300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร  ส.อบต. 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

13 ประเมินความพึงพอใจ
จากประชาชน
ผู้รับบริการจาก อบต. 

เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการของ
เจ้าหน้าที่ 

ประเมินความพึงพอจาก
ประชาชนผู้รับบริการปี
ละ 1 ครั้ง 

  30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้างมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 
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               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
14 พัฒนาศักยภาพ

กลุ่มผู้นําชุมชน 
เพื่อให้ผู้นําชุมมีให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน 

จัดอบรมผู้นําชุมชน  
กลุ่มต่างๆเช่น ส.อบต.  
ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ    ปี
ละ 1 ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้นําชุมมีให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน 

สํานักปลัด 

15 เลือกตั้งทั่วไป/
เลือกตั้งซ่อม ส.
อบต. และ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อเลือกตั้งทั่วไป/
เลือกตั้งซ่อม 
ส.อบต.และ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

จัดให้มีการเลือกทั่วไป/
เลือกตั้งซ่อม ส.อบต./
ผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน  
1  ครั้ง 

  100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม ส.
อบต. และผู้บริหารท้องถิ่น 

สํานักปลัด 
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               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการฝึกอบรม อปพร. เพื่อให้สมาชิก อป

พร.สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่ง อปพร.
ฝึกอบรม / ฝึก
ทบทวนอปพร. 
จํานวน 2 ครั้ง 

  200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สมาชิก อปพร.มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์ อปพร. 

เพื่อให้สมาชิก อป
พร.สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ จํานวน 
2 ครั้ง 

  100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สมาชิก อปพร.มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

3 โครงการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยให้กับประชาชน
ในพื้นที่แหลม 

เพื่อป้องกันภัยต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น 

ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย   

  1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,00
0 

(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากภัยต่างๆ 

สํานักปลัด 

4 โครงการรณรงค์ส่งเสริมด้าน
ความปลอดภัยป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจรช่วง
เทศกาลต่างๆ 

เพื่อป้องกันภัยต่างๆ
ที่เกิดขึ้น 

ตั้งจุดตรวจช่วง
เทศกาลสําคัญ
ต่างๆ  

  100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากภัยต่างๆ 

สํานักปลัด 
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               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการ

ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงการ
จัดเก็บภาษี 

ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี  ปีละ 1 
ครั้ง 

  10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

10,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
รับทราบเกี่ยวกับ
การชําระภาษี
ประจําปี 

กองคลัง 

2 โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 

เพื่อให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การเสียภาษี 

บริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่   ปีละ 1 
ครั้ง 

  5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การชําระภาษี 

กองคลัง 

3 โครงการจัดทําแผน
ที่ภาษี 

เพื่อปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษีให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดทําแผนที่ภาษี 
จํานวนปีละ 1 ครั้ง 

  200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (เพิ่มช่องทางในการรับรูข้้อมลูข่าวสารให้แก่ประชาชน) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 ติดตั้งเสียงตามสาย 

หมู่ที่ 1 – 10 ตําบล
แหลม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

ติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้านจํานวน  
10  หมู่บ้าน 

  500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารระดับ
ตําบล (ศูนย์
อินเตอร์เน็ต) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว 

จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารประจําตําบล  
จํานวน 1 ศูนย์ 

  100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร เพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

3 ก่อสร้างและต่อเติม
ศาลาเอนกประสงค์
หอประชุมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 – 10 ตําบล
แหลม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว 

ก่อสร้างและต่อเติม
ศาลา  เอนกประสงค์  
จํานวน 10 หมู่บ้าน 

  500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีสถานที่
ทํากิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (เพิ่มช่องทางในการรับรูข้้อมลูข่าวสารให้แก่ประชาชน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
4 จัดทําวารสาร

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. 

เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของ อบต. 

จัดทําวารสารปีละ  1  
ครั้ง 

  50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

5 
 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
หอประชุมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
หอประชุมหมู่บ้าน 
จํานวน 1 หลัง 
 

    1,000,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรม ร่วมกัน 

สํานักปลัด 

6 
 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
หอประชุมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
หอประชุมหมู่บ้าน 
จํานวน 1 หลัง 

    1,000,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรม ร่วมกัน 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงอาคาร
ประปาและห้องเก็บ
พัสดุ หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกในการ
ทํางานของพนักงานส่วน
ตําบล และอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

ปรับปรุงอาคาร
ประปาและห้องเก็บ
พัสดุ โดยการปู
กระเบื้อง 12x 12 
พื้นที่ 194 ตร.ม. 

  120,000 
งบอบต. 

  ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีสถานที่เก็บ
เอกสารและที่
ทํางานเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (รองรับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 รองรับการถ่ายโอน

ภารกิจต่างๆให้แก่
องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

เพื่อรองรับการถ่าย
โอนภารกิจต่างๆ 
ให้แก่ อบต. 

รอบรับการถ่ายโอน
ภารกิจต่างๆจาก
หน่วยอื่นๆ  จํานวน 
1 ครั้ง 

  300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ภารกิจถ่ายโอนต่างๆ  สํานักปลัด 

2 โครงการจ้างเหมา
อาสาสมัคร  ปศุสัตว์
ตําบล 

เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเรื่องการดู
สัตว์เลี้ยงของ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลแหลม 

จ้างเหมา
อาสาสมัครปศุสัตว์  
จํานวน 1 คน 

  600,000 
(งบ อบต.) 

600,000 
(งบ อบต.) 

600,000 
(งบ อบต.) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ลดปัญหาการเกิด
โรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
     แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม)้ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการค่ายเยาวชนคนรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
เพื่อสนับสนุน
ให้กับสมาคม
ธนาคารจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
สาขาแหลมทอง  

สนับสนุนการสมาคม
ธนาคารจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
สาขาแหลมทอง 
ในการดําเนินการค่าย
เยาวชนคนรักษ์
สิ่งแวดล้อม จํานวน 1 
ครั้ง 

  20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ความพึง
พอใจร้อยละ 
70 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนมีความรู้เรื่องการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน  

สํานักปลัด 
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (เพิ่มช่องทางในการรับรูข้้อมลูข่าวสารให้แก่ประชาชน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของ อปท. 

เพื่อให้มีสถานที่
กลางในการจัดซื้อ
จัดจ้างของ อปท. 

สนับสนุนการปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อปท. ปีละ 1 
ครั้ง 

  20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ความพึง
พอใจร้อยละ 
60 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 
2. 

สนับสนุนตามโครงการบริหาร
จัดการศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองอําเภอหัวไทร 

เพื่อให้มีสถานที่
กลางในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
อําเภอหัวไทร 

สนับสนุนการปรับปรุง
ศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองอําเภอหัว
ไทร ปีละ 1 ครั้ง 

  20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

ความพึง
พอใจร้อยละ 
60 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน

ท่าเตียน หมู่ที่ 7 –คลองราช
ดําริ หมู่ที่ 8 (เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 
ตําบลเขาพระบาท อ.เชียร
ใหญ่)  

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
4,700 เมตร หนา 
0.20 เมตร 

  14,000,000 
งบหน่วยงานอืน่ 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง
หลวงชนบท นศ 3032 –บ้าน
จรเข้ตาย-บ้านพังการทราย 
หมู่ที่ 8 (เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 
ตําบลเขาพระบาท อ.เชียร
ใหญ่) 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
และสะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
4,700 เมตร หนา 
0.20 เมตร 

  14,000,000 
งบหน่วยงานอืน่ 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ท่าเตียน-ควนโถ๊ะ-ธัมมัง (ช่วง
ที่ 2)หมู่ที่ 10 (เชื่อมต่อตําบล
ควนชะลิกและอําเภอชะอวด) 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,800 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

  10,000,000 
งบหน่วยงานอืน่ 

  ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - -  - 38,000,000 -  - - - 
 

(โครงการประสานแผน)  



                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                   ผ.02 
                                                                                                                                                                                                                 158 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาส
ตร์

(อปท) 

แผนง
าน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่ 
หน่วย 

งานที่ขอ
ประสาน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 

1 บรหิารจัดการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบ
วงจร และเป็น
มิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 
4 การพัฒนา
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

ยุทธศาส
ตรก์าร
พัฒนา
ด้าน
โครงสร้า
งพื้นฐาน 

เคหะ
และ
ชุมชน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
สายบ้านท่า
เตียน หมู่ที่ 7 –
คลองราชดําริ 
หมู่ที่ 8 
(เชื่อมต่อหมู่ที่ 
9 ตําบลเขาพระ
บาท อ.เชียร
ใหญ่) 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 
รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน
ลาด 
ยาง กว้าง 6 
เมตร ยาว 
4,700 เมตร 
หนา 0.20 
เมตร 

  14,000,000 
งบหน่วยงานอืน่ 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมี
ถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย และ
สะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

อําเภอหัว
ไทร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
(อปท) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์
ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่ 
หน่วย 

งานที่ขอ
ประสาน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 
 

2 บรหิารจัดการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบ
วงจร และเป็น
มิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 
4 การพัฒนา
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

เคหะและ
ชุมชน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
สายทาง
หลวงชนบท 
นศ 3032 –
บ้านจรเข้
ตาย-บ้าน
พังการทราย 
หมู่ที่ 8 
(เชื่อมต่อหมู่
ที่ 9 ตําบล
เขาพระบาท 
อ.เชียรใหญ่) 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 
รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยาง กว้าง 
6 เมตร 
ยาว 
4,700 
เมตร หนา 
0.20 
เมตร 

  14,000,00
0 

งบหน่วยงาน
อื่น 

  ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาช
นมีถนน
สําหรับ
ใช้ในการ
คมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 
และ
สะดวก
ต่อการ
ขนส่ง
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

อําเภอหัว
ไทร 

 
 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                               ผ.02   
                                                                                                                                                                                                                                 160 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
(อปท) 

แผนง
าน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่ 
หน่วย 

งานที่ขอ
ประสาน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 

3 บรหิารจัดการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบ
วงจร และเป็น
มิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 
4 การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพฒันาด้าน
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

เคหะ
และ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้าน
ท่าเตียน-ควน
โถ๊ะ-ธัมมัง (ช่วง
ที่ 2)หมู่ที่ 10 
(เชื่อมต่อตําบล
ควนชะลิกและ
อําเภอชะอวด) 

เพื่อให้
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 
รวดเร็ว และ
สะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
กว้าง 4 
เมตร ยาว 
2,800 
เมตร หนา 
0.15 
เมตร 

  10,000,000 
งบหน่วยงานอืน่ 

  ความพึง
พอใจ 
ร้อยละ 
60 ของ
ผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชนมี
ถนนสําหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมที่
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 
และสะดวก
ต่อการขนส่ง
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

อําเภอหัว
ไทร 

รวม     3 โครงการ - -  - 38,000,000 -  - - - 
ลงชื่อ                                               เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯลงชื่อ                                               เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯ 
(..............................................................)                                                                                                                (..............................................................) 

      ปลดั...........................................................                                                                                                            นายก.................................................................. 

ตรวจสอบขอ้มูลแลว้ สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.เขตจงัหวดั และกรอบการประสานโครงการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั 
ลงชื่อ                                               เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯ ลงชื่อ                                               เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯ 
(..............................................................)                                                                                                                (...................................................................) 

ทอ้งถิ/นอาํเภอ...........................................................                                                                                                นายอาํเภอ................................................................. 
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             รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
สํานักงาน 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

เพิ่มมากขึ้น  

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
-จอขนาดไม่น้อยกว่า 

18.05 นิ้ว) 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง 
cpu ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลักหรือ 8 แกนจํานวน 

3 เครื่องคุณลักษณะ
พืน้ฐานครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

  66,000 
(งบอบต.) 

66,000 
(งบอบต.) 

66,000 
(งบอบต.) 

กองคลัง 

2 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนดิ
เลเซอร์สํานักงาน 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

เพิ่มมากขึ้น  

เครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 
ชนดิ LED ขาวดําแบบ

NETWORK 
 

  16,000 
(งบอบต.) 

16,000 
(งบอบต.) 

16,000 
(งบอบต.) 

กองคลัง 

3 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนดิ
เลเซอร์สํานักงาน 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวรวดเร็ว เพิ่ม
มากขึ้น  

เครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 
ชนดิ LED สีแบบ

NETWORK 

  12,000 
(งบอบต.) 

12,000 
(งบอบต.) 

12,000 
(งบอบต.) 

สํานักปลัดฯ 

4 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนดิ
เลเซอร์สํานักงาน 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

เพิ่มมากขึ้น  

เครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 
ชนดิ LED สีแบบ

NETWORK 
 

  12,000 
(งบอบต.) 

12,000 
(งบอบต.) 

12,000 
(งบอบต.) 

กองช่าง 
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           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต

ของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร
สํานักงาน 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก 

รวดเร็ว เพิ่มมาก
ขึ้น  

เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล(ขาว-

ดํา) 
คุณลักษณะพืน้ฐาน

ตามครภุณัฑ์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

  50,000 
(งบอบต.) 

50,000 
(งบอบต.) 

50,000 
(งบอบต.) 

สํานักปลัด 

6 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โนต๊บุ๊ก 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก 

รวดเร็ว เพิ่มมาก
ขึ้น  

เครื่องคอมพิวเตอร์
โนต๊บุ๊ก 

คุณลักษณะพืน้ฐาน
ตามครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จํานวน 1 เครื่อง 

  21,000 
(งบอบต.) 

21,000 
(งบอบต.) 

21,000 
(งบอบต.) 

กองช่าง 
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                        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
สํานักงาน 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

เพิ่มมากขึ้น  

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
-จอขนาดไม่น้อยกว่า 

18.05 นิ้ว) 
-มีหน่วยประมวลผล

กลาง cpu ไม่น้อยกว่า 
4 แกนหลักหรือ 8 แกน

จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ฐาน
ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์

  66,000 
(งบอบต.) 

66,000 
(งบอบต.) 

66,000 
(งบอบต.) 

กองคลัง 

8 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนดิ
เลเซอร์สํานักงาน 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

เพิ่มมากขึ้น  

เครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 
ชนดิ LED ขาวดําแบบ

NETWORK 
 

  16,000 
(งบอบต.) 

16,000 
(งบอบต.) 

16,000 
(งบอบต.) 

กองคลัง 

9 
 

แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนดิ
เลเซอร์สํานักงาน 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

เพิ่มมากขึ้น  

เครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 
ชนดิ LED สีแบบ

NETWORK 

  12,000 
(งบอบต.) 

12,000 
(งบอบต.) 

12,000 
(งบอบต.) 

สํานักปลัดฯ 

10 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนดิ
เลเซอร์สํานักงาน 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

เพิ่มมากขึ้น  

เครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 
ชนดิ LED สีแบบ

NETWORK 
 

  12,000 
(งบอบต.) 

12,000 
(งบอบต.) 

12,000 
(งบอบต.) 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต

ของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร
สํานักงาน 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก 

รวดเร็ว เพิ่มมาก
ขึ้น  

เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล(ขาว-

ดํา) 
คุณลักษณะพืน้ฐาน

ตามครภุณัฑ์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

  50,000 
(งบอบต.) 

50,000 
(งบอบต.) 

50,000 
(งบอบต.) 

สํานักปลัด 

12 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร
สํานักงาน 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก 

รวดเร็ว เพิ่มมาก
ขึ้น  

เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล(ขาว-

ดํา) 
คุณลักษณะพืน้ฐาน

ตามครภุณัฑ์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

  50,000 
(งบอบต.) 

50,000 
(งบอบต.) 

50,000 
(งบอบต.) 

กองช่าง 

13 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โนต๊บุ๊ก 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก 

รวดเร็ว เพิ่มมาก
ขึ้น  

เครื่องคอมพิวเตอร์
โนต๊บุ๊ก 

คุณลักษณะพืน้ฐาน
ตามครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จํานวน 1 เครื่อง 

  21,000 
(งบอบต.) 

21,000 
(งบอบต.) 

21,000 
(งบอบต.) 

กองช่าง 
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          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
สํานักงาน 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

เพิ่มมากขึ้น  

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรบังาน
ประมวลผลแบบที่ 2 

-จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง cpu ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลักหรอื 8 แกน 

จํานวน 1 เครื่องคุณลักษณะ
พืน้ฐานตามครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

ราคาตามมาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

  30,000 
(งบอบต.) 

  กองคลัง 

15 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
สํานักงาน 

เพื่อให้การทํางานมี
ความสะดวก 

รวดเร็ว เพิ่มมาก
ขึ้น  

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 

-จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่องๆละ22,000 
บาท 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง cpu 
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลักหรือ 8 
คุณลักษณะพื้นฐานตามครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ราคาตามมาตรฐาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

  44,000 
(งบอบต.) 

  กองคลัง 
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          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องปรบัอากาศ เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว เพิ่มมากขึน้  

เครื่องปรบัอากาศตดิผนังจํานวน 2 
เครื่องๆละ 17,000 บาท ขนาดไม่
ต่ํากว่า 12,000 บีทียู ราคาที่
กําหนดรวมค่าตดิตั้งมีความสามารถ
ในการทําความเย็น 40,000 บีทียู 
ได้รบัมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมและฉลาก
ประหยดัไฟเบอร์ 5 มีระบบฟอก
อากาศและสามารถถอดล้างทําความ
สะอาดได ้
 

  34,000 
(งบอบต.) 

  กองช่าง 

17 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตดิบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว เพิ่มมากขึน้  

ตู้เหล็กเก็บเอกสารตดิบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ ๆละ
5,000 บาท ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
1,180มิลลิเมตร หนา 400 
มิลลิเมตร สูง 860 มิลลิเมตร 

 

  10,000 
(งบอบต.) 

  กองช่าง 
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          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตดิบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก รวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น  

ตู้เหล็กเก็บเอกสารตดิบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ ๆละ
5,000 บาท ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 1,180มิลลิเมตร หนา 400 
มิลลิเมตร สูง 860 มิลลิเมตร 

 

  10,000 
(งบอบต.) 

  กองคลัง 

19 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตดิบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก รวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น  

ตู้เหล็กเก็บเอกสารตดิบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ ๆละ
5,000 บาท ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 1,180มิลลิเมตร หนา 400 
มิลลิเมตร สูง 860 มิลลิเมตร 

 

  10,000 
(งบอบต.) 

  สํานักปลัด 
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             รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนดิ
เลเซอร์ 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

เพิ่มมากขึ้น  

เครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอรห์รอืชนดิ 
LED ขาวดําชนดิNetwork แบบที่ 
1 (27 หน้า/นาที) จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 7,900 บาท 
รายละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200 x 1,200 dpi ความเร็วใน
การพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที สามารถพิมพ์กลับหน้า
อัตโนมัติได้ มีหน่วยความจําไม่น้อย
กว่า 64 MBมีระบบเชื่อมต่อ
เครือข่าย(Network interface)
แบบ 10x100 Base-T หรอืดีกว่า
จํานวน 1 ช่อง หรือสามารถทํางาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย(wifi) ได้ 
สามารถใช้กับกระดาษ A4 โดยมี
ถาดใส่กระดาษรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 
250 แผน่ 

  15,800 
(งบอบต.) 

  กองช่าง 
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          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
สํานักงาน 

เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

เพิ่มมากขึ้น  

เครื่องคอมพิวเตอร์ สํานกังาน 
-จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 3 เครื่องๆละ 16,000 
บาท 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง cpu ไม่

น้อยกว่า 2 แกนมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พืน้ฐานไม่น้อย

กว่า 3.3 GHZ หรือดกีว่า จํานวน 
1 หน่วย มี DVD –RW หรือดกีว่า 
จํานวน 1 หน่วย มีเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย แบบ 10/100/1000 
Base-t หรือดกีว่าไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ มี
จอภาพแบบ LCD หรือดกีว่าไม่
น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1หน่วย 

ราคาตามมาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

  48,000 
(งบอบต.) 

  สํานักปลัด 
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องปรบัอากาศ เพื่อใหก้ารทํางานมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

เพิ่มมากขึ้น  

เครื่องปรบัอากาศ ชนดิตดิผนัง 
จํานวน 6 เครื่องๆละ17,000 
บาท โดยมีคุณสมบตัดิังนี ้
1.ขนาดไม่ต่ํากว่า 12,000  บีทีย ู
2.ราคาทีก่ําหนดรวมค่าตดิตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศสามารถทํา
ความเย็นไม่เกิน 40,000 บีทียู ได้
รับรองตามมาตรฐานผลิดภณัฑ์
อุตสาหกรรมและฉลากประหยดั
ไฟฟ้าเบอร์5 
4.เป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกนั 
5.มีระบบฟอกอากาศสามารถดกั
จับฝุน่ละอองและสามารถถอดล้าง
ทําความสะอาดได้ ราคาตาม
มาตรฐานครภุณัฑ์  

 

  102,000 
(งบ อบต.) 

  สํานักปลัด 
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    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 แผนงาน
บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

ตูน้้ําดื่ม เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ อบต.
และประชาชนผู้
มาตติ่อราชการ  

ตูน้้ําดื่ม จํานวน 1 เครื่องมีคุณลักษณะ
ดังนี ้
1.ตูน้้ําดื่ม น้ํารอ้น – น้ําเย็นแบบถังคว่ํา 
วัสดุแบบพลาสติก จํานวน 2 หัวกอ๊ก 
อุณหภูมิน้ําเยน็ไม่มากกว่า 3-10 
(องศา)อุณหภูมิน้ําเยน็ไม่นอ้ยกว่า 85-
95 (องศา)กําลังไฟฟ้า 610 (วัตต)์ 
2.มีน้ําร้อนน้ําเยน็ในหม้อเดียวกนั 
3.มีระบบนิรภัยทีห่ัวจ่ายน้ําร้อน โดยน้ํา
ร้อนจะไม่ไหลหากไม่กดปุ่มนิรภัย 
4.มีถาดรองแก้วพรอ้มรองน้ําทิ้ง 
(ราคาตามท้องตลาด) 

  6,000 
(งบ อบต.) 

  สํานักปลัด 
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     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า 

เพื่อให้การทํางานมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว เพิ่มมาก
ขึ้น 

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
av จํานวน 6 เครื่องๆละ 
2,500 บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้ 
1.มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 av (480 (Watte) 
2.สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที(ราคาตาม
ท้องตลาด) 

  15,000 
(งบ อบต.) 

  สํานักปลัด 

25 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะทํางานเหล็ก
พร้อมเก้าอี้ 

เพื่อให้การทํางานมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว เพิ่มมาก
ขึ้น 

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต 
พร้อมเก้าอีจํานวน 1 ชุด(ราคา
ตามท้องตลาด 

  6,000 
(งบอบต.) 

  กองคลัง 
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           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
สํานักงาน 

เพื่อให้การทํางานมี
ความสะดวก 

รวดเร็ว เพิ่มมาก
ขึ้น  

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆละ 
16,000 บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง  
(CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  
(2 core)  มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่า  3.5 
GHz  หรือดีกว่า จํานวน  1  

หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  

ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  
Drive)  ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1TB  
หรือชนิด  Solid State Disk  

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  
GB  จํานวน  1  หน่วย  

  48,000 
(งบอบต.) 

  กองช่าง 
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           รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

      - มี DVD – RW  หรือดีกว่า  
จํานวน  1  หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface)  แบบ  
10/100/1000  Base – T  หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีหว่า ไม่น้อยกว่า 3 

ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ  LED  หรือดีกว่า  มี  
Conterast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  

600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  
19 นิ้ว  จํานวน  1  หน่วย   
ราคาตามมาตรฐานกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง) 

- เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0210.5/ว 5794 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 การพาณิชย์ ครุภัณฑ ์ มอเตอร์สูบน้ํา
บาดาล 

SUBMER 

ขนาด 1.5 HP 

เพื่อให้มีน้ําใช้
เพื่อการอุปโภค-

บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ําบาดาลแบบ 
SUBMER ขนาด 1.5 HP จํานวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ขนาด 1.5 
แรงม้า ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 
พร้อมสายไฟฟ้า 50 เมตร ขนาดสาย 
3 x 1.5 ตร.ม. สวิทซ์คอนโทรล 1.5 
แรงม้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต พร้อมฝา
บ่อ 

 

  21,000 
งบอบต. 

  กองช่าง 

28 การพาณิชย์ ครุภัณฑ ์ มอเตอร์สูบน้ํา
บาดาล 

SUBMER 

ขนาด 2 HP 

เพื่อให้มีน้ําใช้
เพื่อการอุปโภค-

บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ําบาดาลแบบ 
SUBMER ขนาด 2 HP จํานวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ขนาด 2 
แรงม้า ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 
พร้อมสายไฟฟ้า 50 เมตร ขนาดสาย 
3 x 1.5 ตร.ม. สวิทซ์คอนโทรล 1.5 
แรงม้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต พร้อมฝา
บ่อ 

  29,000 
งบอบต. 

  กองช่าง 
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 การพาณิชย์ ครุภัณฑ ์ มอเตอร์สูบน้ํา
แบบหอยโข่ง 
ขนาด 2 HP 

เพื่อให้มีน้ําใช้
เพื่อการอุปโภค-

บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ําแบบหอยโข่ง 
ขนาด 2 HP จํานวน 2 ตัวๆละ 
9,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 
1.ตัวปั๊มผลิตจากเหลก็หล่อ และเพลา
ปั๊มผลิตจากสเตนเลส 
2.ใบพัดสเตนเลสแบบปิดปลอดสนิม  
และมีผิวเรียบลื่นลดแรงเสียดทานใน
การหมุน 
3.กันรั่วด้วยเม็คคานิคอลซีลแบบ
เซรามิคและกราไฟต์  
4.มอเตอร์เหนี่ยวนําชนิดกรงกระรอก
แบบปิด ระบายความร้อนด้วยพัดลม 
IP55  ใช้งานกลางแจ้งได้ ฉนวนไฟฟ้า 
Class F และเพลามอเตอร์เป็นชิน้
เดียวกับเพลาเครื่องสูบ   

  18,000 
งบอบต. 

  กองช่าง 
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             รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลม  อําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 การพาณิชย์ ครุภัณฑ ์ มอเตอร์สูบน้ํา
แบบหอยโข่ง 
ขนาด 3 HP 

เพื่อให้มีน้ําใช้
เพื่อการอุปโภค-

บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ําแบบหอยโข่ง 
ขนาด 3 HP จํานวน 2 ตัวๆละ
11,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 
1.ตัวปั๊มผลิตจากเหลก็หล่อ และเพลา
ปั๊มผลิตจากสเตนเลส 
2.ใบพัดสเตนเลสแบบปิดปลอดสนิม  
และมีผิวเรียบลื่นลดแรงเสียดทานใน
การหมุน 
3.กันรั่วด้วยเม็คคานิคอลซีลแบบ
เซรามิคและกราไฟต์  
4.มอเตอร์เหนี่ยวนําชนิดกรงกระรอก
แบบปิด ระบายความร้อนด้วยพัดลม 
IP55  ใช้งานกลางแจ้งได้ ฉนวนไฟฟ้า 
Class F และเพลามอเตอร์เป็นชิน้
เดียวกับเพลาเครื่องสูบ 

  22,000 
งบอบต. 

  กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            



                                                                                                                                                       



ส่วนที่  
การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

        ด้วยเหตุท่ีการวางแผนพัฒนามีความสําคัญ  5  ประการคือ  (1) การลดความไม่แน่นอนและปัญหา
ความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  (2) ทําให้เกิดความยอมรับในแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาองค์การ  (3) ทํา
ให้การดําเนินการขององค์การบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซํ้าซ้อน และ  
(5) ทําให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน  ดังน้ันการวางแผนจึงทําให้เกิดประโยชน์ดังน้ีคือ  ทําให้การดําเนินงาน
บรรลุจุดมุ่งหมาย  เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นนอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  ส่งเสริมให้เกิดวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์แรงจูงใจ  พัฒนาการแข่งขัน  และทําให้เกิดการประสานงานท่ีดี 

 ฉะน้ันจึงกล่าวได้ว่า  “การวางแผน คือ ความพยายามท่ีเป็นระบบ (system attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคตเพ่ือให้องค์กรบรรลุผลท่ีปรารถนา” 

 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินอยู่โดยท่ี “การ
ติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือให้เป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
เก่ียวกับการดําเนินโครงการ รวมถึงปัญหาท่ีกําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไม่มีระบบ
ติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดการล่าช้าในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าท่ีกําหนดไว้ 
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพ ระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  (cost-
effective) ดําเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ 
การระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูแลประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 
 ในส่วนของ  “การประเมิลผล”น้ันเป็นสิ่งหน่ึงท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะ
ผลท่ีได้รับจากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติ    การดําเนินการซ่ึงข้ึนอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงาน จึงเป็นสิ่งท่ีบ่งชี้ว่าแผนงานท่ีกําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  
อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลอย่างไร  นําไปสู่ความสําเร็จตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว้หรือไม่อีกท้ังการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการสํารวจดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) ท่ีสามารถนําไปปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความ
เท่ียงตรงเป็นปรนัย  เชื่อถือได้ 
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ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การวางระบบติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีฐานคิดว่าระบบติดตาม
และประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบบริหารแผนท้ังหมด  ดังน้ันระบบอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้าท่ีแผนพัฒนา
จะดําเนินการ จึงเหมือนบริบทท่ีย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผนและจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วย
เช่นกัน  ดังน้ัน ระบบติดตามและประเมินผลฯครั้งน้ี จึงมีกรอบแนวความคิดดังภาพน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและการประเมินผล 
 ระบบติดตามและการประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือในปัจจุบันเรียกว่า  
 
“แผนยุทศาสตร์”จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ท่ีได้กําหนดไว้ได้โดยปรากฏในรูปแบบของรายงาน
ในทุกช่วงยุทศาสตร์โดยข้อมูลท่ีได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมิลผล”ซ่ึงได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 
 องค์ประกอบของการติดตามและประเมินผล 
 ระบบการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถ่ินประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  3  ส่วนหลักคือ 
 1.  ส่วนปัจจัยนําเข้า  (Input) คือปัจจัยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมี เพ่ือนําเข้าสู่ระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาอันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ 
 2.  ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process)  คือช่วงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

ระบบการจดัทาํแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ทอ้งถิ/น ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ปัจจยันาํเขา้ 

-แผนการปฏิบติัการ 

-งบประมาณ 

-บุคลากร 

-ทรัพยากรอื/นๆ 

กระบวนการ 

-การใชท้รัพยากร 

-การดาํเนินการตามแผน 

-การบริหารแผน 

ผลผลิต 

-ความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

ตามแผนในรูปธรรม 

ผลลพัธ์ 

-ความสาํเร็จของการ

ดาํเนินงานตามแผนเมื/อ

เปรียบเทียบกบั

วตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

ระบบติดตาม (monitoring) 

-input monitoring 

-performance monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 

-ความสาํเร็จตาวตัถุประสงค/์แหมายของแผน 

-การเปลี/ยนแปลงของทอ้งถิ/นในภาพรวม 
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 3.  ส่วนของการประเมินผลลัพธ์  (Output ,Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การ
ประเมินยุทธศาสตร์” ซ่ึงจะได้แสดงให้เห็นว่าเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ท่ีผ่านมาในแต่ละปี ผลท่ี
เกิดข้ึนเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดหรือไม่ 

 ความเป็นระบบของการติดตามและประเมินผล 
 จากองค์ประกอบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข่างต้น สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ได้ 2 ระดับใหญ่  คือ  ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซ่ึงเป็น m�E Unit ระดับจังหวัด  และ
ระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ซ่ึงเป็นหน่วยติดตามและประเมินผลด้วยตนเอง Seif 
Assesstment Unit เพ่ือทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับ m�E Unit ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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