
  

 



      คาํนํา 

 ตามทีน่ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดอ้นุมตัแิละประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ่น      

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวนัที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมท ัง้ไดด้าํเนินการเพิ่มเติม จาํนวน ๒ คร ัง้ แกไ้ข จาํนวน      

๒ คร ัง้  โดยดาํเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบัที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

งบประมาณรายจ่ายจากเงนิสะสม และงบประมาณรายจ่ายในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และในคร ัง้น้ีองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดันครศรีธรรมราช มคีวามจาํเป็นที่จะตอ้งดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที่ เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน

โดยโครงการยงัมิไดป้รากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และบางโครงการมีความจาํเป็นที่จะตอ้ง

เปลีย่นแปลง แกไ้ข เพื่อใหส้อดคลอ้ง ถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริงในปจัจุบนั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช  

จงึไดด้าํเนินการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง แกไ้ข พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น  
   

 

การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แกไ้ข พ.ศ.๒๕๖๓      

ในคร ัง้น้ี ไดร้บัความร่วมมือดว้ยดีจากคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

นครศรีธรรมราช คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช  ประชาคมทอ้งถิ่นจงัหวดั

นครศรธีรรมราช  และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทกุๆท่าน ที่ใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร และใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันาจงัหวดันครศรธีรรมราชอย่างมปีระสทิธิภาพต่อไป 

 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช 

           ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

 



สารบญั 

                                   หนา้ 

ผ ๐๑ บญัชีสรุปโครงการแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิม่เติม (คร ัง้ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓  ๑-๒ 
 

 

ผ ๐๒ บญัชีรายละเอยีดโครงการแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิม่เตมิ (คร ัง้ที่๓) พ.ศ.๒๕๖๓  

ยุทธศาสตรด์า้นการท่องเทีย่วและกฬีา        ๓-๗ 

 ยุทธศาสตรด์า้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่         ๘-๒๘ 

ยุทธศาสตรด์า้นคุณภาพชวีติ             ๒๙-๓๗ 

ยุทธศาสตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม            ๓๘-๔๕ 

ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื้นฐาน              ๔๖-๗๕ 
 

 

ผ ๐๓ บญัชีครุภณัฑ ์                  ๗๖-๗๘ 

 

 

บญัชีแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (คร ัง้ที๑่) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ยุทธศาสตรด์า้นการบริหารจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล      ๗๙ 

 ยุทธศาสตรด์า้นการท่องเทีย่วและกฬีา                      ๘๐-๘๖

 ยุทธศาสตรด์า้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่   ๘๗ 

 ยุทธศาสตรด์า้นคุณภาพชวีติ         ๘๘ 

 ยุทธศาสตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและพลงังาน      ๘๙ 

 ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื้นฐาน              ๙๐-๙๗ 
 

บญัชีแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แกไ้ข (คร ัง้ที๒่) พ.ศ.๒๕๖๓ 

แกไ้ข               

ยุทธศาสตรด์า้นการบริหารจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล     ๙๘ 

ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื้นฐาน            ๙๙-๑๐๑

 ปรบัปรุงรูปแบบ 

 ยุทธศาสตรด์า้นการบริหารจดัการภายใตห้ลกัธรรมมาภบิาล                                         ๑๐๒-๑๐๗ 

ยุทธศาสตรด์า้นการท่องเทีย่วและกฬีา         ๑๐๘-๑๓๙ 

 ยุทธศาสตรด์า้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่    ๑๔๐-๑๖๔ 

ยุทธศาสตรด์า้นคุณภาพชวีติ          ๑๖๕-๑๗๕ 

ยุทธศาสตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและพลงังาน                ๑๗๖-๑๘๒ 

 ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื้นฐาน          ๑๘๓-๑๘๙ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

  บญัชีแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

  เพิ่มเติม (คร ัง้ที่ 3) พ.ศ.2563 

 

 

 
 



 

 

 

 

                  ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช 

    เรื่อง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ (คร ัง้ที ่3) พ.ศ.2563 

            องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช 

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

 

 ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดจ้ดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม (คร ัง้ที่ 3) พ.ศ.2563 โดยด าเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่3 พ.ศ.2561 ขอ้ 22  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 24 แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัที่ 3 พ.ศ.2561 จึงประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ่น         

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (คร ัง้ที่ 3) พ.ศ.2563 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช รายละเอียดสามารถเปิดดู

ไดท้ี ่www.nakhonsi.go.th เมนู “ นโยบายและยุทธศาสตร ์” 
   

 

จงึประกาศใหท้ราบโดยท ัว่กนั    

 

 

 

ประกาศ ณ วนัที ่ 24  เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (นายมนูญ  ศิรธิรรม) 

  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รกัษาราชการแทน 

  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏบิตัหินา้ที่ 

                                  นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

 

 

 

 

 
 



จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

 จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

1. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการองคก์รภายใต ้

หลกัธรรมาภิบาล

   (1) แผนงานบริหารงานท ัว่ไป  - - -  -  -  - - -  -  -

   (2) แผนงานรกัษาความสงบภายใน -  -  -  -  - -  -  -  -  -

   (3) แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

-  -  -  -  - -  -  -  -  -

   (4) อตุสาหกรรมและการโยธา -  -  -  -  - -  -  -  -  -

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1 -  -  -  -  - -  -  -  -  -

2. ยุทธศาสตรก์ารท่องเที่ยวและการกีฬา 

    (1) แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ  - - -  - 2        11,372,000    10 28,001,600      -  -

   (2) แผนงานเคหะและชมุชน -  -  -  -  - -  -  -  -  -

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 2 -  -  -  - 2        11,372,000     10 28,001,600     

3. ยทุธศาสตรก์ารศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น

   (1) แผนงานการศึกษา  - - -  -  -  - 34 16,570,400      -  -

   (2) แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 3 -  -  -  -  -  - 34 16,570,400     

บญัชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเตมิ (คร ัง้ที่ 3) พ.ศ.2563

องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดันครศรีธรรมราช

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางพฒันา

ผ.01 

1



จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

 จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางพฒันา

68

4. ยุทธศาสตรค์ุณภาพชีวิต

   (1) แผนงานสาธารณสุข  - - -  -  -  - 4 7,068,800       -  -

   (2) แผนงานสงัคมสงเคราะห์  - - -  -  -  - 2 552,800          -  -

   (3) แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน -  -  -  - - - 6 9,100,000       -  -

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4 -  -  -  - - - 12 16,721,600     

24

5. ยุทธศาสตรท์รพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้ม 

และพลงังาน

   (1) แผนงานการเกษตร  - - -  -  -  - 8 14,725,000      -  -

   (2) แผนงานเคหะและชมุชน -  -  -  -  - - 4 1,463,300       -  -

   (3) แผนงานสาธารณสุข  - - -  -  -  -  -  -  -  -

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 5 -  -  -  -  - - 12 16,188,300     

6. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพื้นฐาน

   (1) แผนงานเคหะและชมุชน  - - -  -  -  - - -  -  -

   (2) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  - - -  - 26      64,209,000    35 87,356,300      -  -

   (3) แผนงานสาธารณสุข -  -  -  - 1        2,043,000      8 19,130,000      -  -

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 6 -  -  -  - 27      66,252,000     43 106,486,300    

รวมทุกยุทธศาสตร ์ -  -  -  - 29      77,624,000     111 183,968,200    

2



  

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง แกไ้ข พ.ศ.2563  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช  3 

 

ผ.02 

    2. ยุทธศาสตรด์า้นการท่องเที่ยวและการกฬีา 

    (1) แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ         

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

2561 2562 2563 

 

2564 

 

2565 

1 

 

โครงการบาํรุงรกัษาและ

ปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้งของสนามกฬีา

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหส้นามกฬีามคีวาม

พรอ้มรองรบัผูม้าใชบ้รกิาร 

เชิงปริมาณ : สนาม 

จาํนวน 1 แห่ง  

เชิงคณุภาพ : ตามแบบ

มาตรฐานขององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

   950,000  เชิงปริมาณ :  

สนาม 1 แห่ง  

เชิงคณุภาพ : 

สนามได ้

มาตรฐานตาม

แบบทีก่าํหนด 

ประชาชนไดใ้ชส้ถานที่

ออกกาํลงักาย 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา/

กองช่าง 

เงนิอดุหนุน

ท ัว่ไป 

2 ปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละ

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

เขาพลายดาํ อาํเภอขนอม 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1.เพือ่ใหแ้หลง่ท่องเทีย่ว 

เขาพลายดาํ มคีวามสะดวก 

ความปลอดภยั เกดิความ

ประทบัใจแก่นกัท่องเทีย่ว 

2.เพือ่ประชาสมัพนัธแ์หลง่

ท่องเทีย่วขององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช ใหเ้ป็นที่

รูจ้กัแพร่หลายมากยิง่ขึ้น 

 

เชิงปริมาณ : ปรบัปรุง 

ภูมิทศัน์และพฒันาแหล่ง

ท่องเที่ยวเขาพลายดาํโดย

ปรบัปรุงอาคาร,ลานโลมา 

จดัทาํจดุเช็คอนิตดิต ัง้ 

แผงไฟฟ้าโซลา่เซลล ์ฯลฯ 

เชิงคณุภาพ : ตามแบบ

มาตรฐานขององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

   3,000,000  เชิงปริมาณ :  

1.มกีารปรบัปรุง

ภูมทิศันแ์หลง่

ท่องเทีย่วตาม

รูปแบบทีก่าํหนด

ปรบัปรุง 

เชิงคณุภาพ : 

ผลการประเมนิ

คุณภาพ

มาตรฐานแหลง่

ท่องเทีย่ว 

1.ประชาชนและ

นกัท่องเทีย่วมคีวาม

สะดวกปลอดภยัมคีวาม

ประทบัใจในการเดนิทาง

มาท่องเทีย่ว 

2.ประชาสมัพนัธแ์หลง่

ท่องเทีย่วเขาพลายดาํ 

ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย

มากยิง่ขึ้น  

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 

3 

 

ปรบัปรุงลานกฬีา

กลางแจง้  สนามกฬีา

จงัหวดันครศรธีรรมราช  

เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีอ่อกกาํลงั

กาย สรา้งเสรมิสุขภาพ

อนามยัของประชาชน 

เชิงปริมาณ :  

สนามบาสเกตบาล 1 สนาม 

สนามวอลเลย่บ์อล 1 สนาม 

   4,000,000  เชิงปริมาณ :  

สนามบาสเกตบอล 

สนามวอลเลย่บ์อล  

ประชาชนมสุีขภาพ

อนามยัแขง็แรงห่างไกลยา

เสพตดิ 

กองการ

ท่องเทีย่วและ

กฬีา/กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

2561 2562 2563 

 

2564 

 

2565 

ตาํบลท่าวงั อาํเภอเมอืง  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ส่งเสรมิสุขภาพ ห่างไกล 

ยาเสพตดิ 

สนามเซปกัตะกรอ้  1 สนาม 

เชิงคณุภาพ : 

สนามไดม้าตรฐาน 

ตามแบบทีก่าํหนด 

สนามเซปกัตะกรอ้ 

เชิงคณุภาพ :  

สนามได ้

มาตรฐานตาม

แบบทีก่าํหนด 

 

4 ก่อสรา้งหลงัคาสระว่ายนํา้ 

สนามกฬีาองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั 

นครศรธีรรมราช 

(ชาตติระการโกศล) 

- เพือ่แกป้ญัหาและ

อปุสรรคในการใช ้

สระว่ายนํา้ 

- เพือ่ยกมาตรฐานการ

ใหบ้รกิารสระวา่ยนํา้ 

เชิงปริมาณ :  

ก่อสรา้งหลงัคาสระว่ายนํา้ 

ขนาด 25 เมตร ณ สนาม

กฬีาองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

(ชาตติระการโกศล) 

เชิงคณุภาพ : 

นกักฬีามทีีก่นัแดดระหว่าง

การฝึกซอ้มและแข่งขนั 

 

 

 

   4,500,000  เชิงปริมาณ :  

ก่อสรา้งหลงัคา

สระว่ายนํา้ 

ขนาด 25 เมตร 

ณ สนามกฬีา

องคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั

นครศร ีฯ  

(ชาตติระการ

โกศล) จาํนวน 

1 แห่ง 

เชิงคณุภาพ : 

การก่อสรา้ง

ถกูตอ้งตาม

แบบแปลน 

ก่อสรา้งหลงัคาสระว่ายนํา้ 

ขนาด 25 เมตร ณ สนาม

กฬีาองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศร ีฯ  

(ชาตติระการโกศล) 

แลว้เสร็จ เดก็ นกัเรยีน 

และประชาชน ไดร้บั

ความสะดวกในการใช ้

บรหิารสระว่ายนํา้ 

กองการ

ท่องเทีย่วและ

กฬีา 

5 โครงการจดัซื้อเครื่อง 

ออกกาํลงักาย 

1. เพือ่จดัหาเครื่องออก

กาํลงักายสาํหรบับรกิารแก่

ประชาชนทีม่าใชบ้รกิาร

เชิงปริมาณ :  

เครื่องออกกาํลงักาย 

จาํนวน 7 รายการ ไดแ้ก่ 

  4,872,000   เชิงปริมาณ : 

จาํนวนเครื่อง

ออกกาํลงักายที่

สนามกฬีาองคก์าร 

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช  

กองการ

ท่องเทีย่ว 

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

2561 2562 2563 

 

2564 

 

2565 

สนามกฬีาองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช 

2. เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ดก็ 

เยาวชนและประชาชนได ้

ออกกาํลงักาย 

1. สถานีปัน่จกัรยาน 

จาํนวน 3 ชดุ 

2. สถานีจกัรยานกา้วเดนิ 

จาํนวน 3 ชดุ  

3. สถานีหมนุบรหิารไหล ่

จาํนวน 3 ชดุ 

4. สถานีลดหนา้ทอ้งออก

กาํลงัขา จาํนวน 3 ชดุ  

5. สถานีบรหิารเอวและ

สะโพก จาํนวน 3 ชดุ 

6. สถานีกา้วเดนิ  

จาํนวน 3 ชดุ 

7. สถานีบรหิารร่างกายรวม 

5 ดา้น จาํนวน 3 ชดุ 

เชงิคุณภาพ : เครื่องออก

กาํลงักายไดม้าตรฐาน  

มคีวามปลอดภยัต่อ

ผูใ้ชบ้รกิาร 

จดัซื้อ 

เชิงคณุภาพ : 

เครื่องออก

กาํลงักายไดร้บั

การรบัรอง

มาตรฐานจาก

หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

มเีครื่องออกกาํลงักาย

สาํหรบับรกิารแก่เดก็ 

เยาวชน และประชาชน 

6 ก่อสรา้งสนามกฬีา 

ฟตุซอล หมู่ที ่3  

ตาํบลแกว้แสน  

อาํเภอนาบอน   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

-เพือ่ป้องกนัและแกไ้ข 

ยาเสพตดิในพื้นที ่

-นกัเรยีนและเยาวชนได ้

แสดงออกถงึความสามารถ

พเิศษทางดา้นกฬีาฟตุซอล 

เชิงปริมาณ :  

สนามกฬีาฟตุซอล ขนาด

กวา้ง 22 ม. ยาว 42 ม. 

เชิงคณุภาพ : 

สนามไดม้าตรฐาน 

   2,440,000  เชิงปริมาณ :  

สนามกฬีา 

ฟตุซอล  

จาํนวน 1 แห่ง 

 

-เดก็ เยาวชนและ

ประชาชนมสีนามฟตุซอล

เพือ่ออกกาํลงักาย 

-เดก็ เยาวชนและ

ประชาชนในชมุชนมี

กองการ

ท่องเทีย่วและ

กฬีา/กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 

2561 2562 2563 

 

2564 

 

2565 

ไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ 

 

ตามแบบทีก่าํหนด 

 

 

เชิงคณุภาพ : 

สนามได ้

มาตรฐานตาม

แบบทีก่าํหนด 

ความรูแ้ละทกัษะในการ

เลน่กฬีาฟตุซอล  

7 ก่อสรา้งสนามฟตุซอล 

แบบมหีลงัคา หมู่ที ่3  

ตาํบลละอาย อาํเภอฉวาง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีอ่อก 

กาํลงักาย สรา้งเสรมิสุขภาพ

อนามยัของประชาชน 

ส่งเสรมิสุขภาพ ห่างไกล 

ยาเสพตดิ 

เชิงปริมาณ : สนามฟตุซอล  

1 แห่ง แบบมหีลงัคา   

เชิงคณุภาพ : 

ตามแบบแปลน อบจ.นศ. 

  6,500,000   เชิงปริมาณ : 

สนามฟตุซอล 

จาํนวน 1 แห่ง 

เชิงคณุภาพ : 

ไดม้าตรฐานตาม

แบบทีก่าํหนด 

-เดก็ เยาวชนและ

ประชาชนมสีนามฟตุซอล

เพือ่ออกกาํลงักาย 

-มคีวามรูแ้ละทกัษะใน

การเลน่กฬีาฟตุซอล  

กองการ

ท่องเทีย่วและ

กฬีา/กองช่าง 

8 

 

ปรบัปรุงสนามแบดมนิตนั  

ศูนยก์ฬีาในร่มองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช   

ตาํบลคลงั  อาํเภอเมอืง  

จงัหวดันครศรธีรรมราช  

เพือ่ใชเ้ป็นสถานที ่

ออกกาํลงักาย สรา้งเสรมิ

สุขภาพอนามยัของ

ประชาชน  ส่งเสรมิสุขภาพ 

ห่างไกลยาเสพตดิ 

เชิงปริมาณ :  

สนามแบดมนิตนั  1 แห่ง 

เชิงคณุภาพ : 

ตามแบบแปลน อบจ.นศ. 

   4,000,000  เชิงปริมาณ : 

สนามแบดมนิตนั  

จาํนวน 1 แห่ง 

เชิงคณุภาพ :

ไดม้าตรฐาน

ตามแบบที่

กาํหนด 

ประชาชนมสุีขภาพ

อนามยัแขง็แรงห่างไกลยา

เสพตดิ 

 

กองการ

ท่องเทีย่วและ

กฬีา/กองช่าง 

9 ก่อสรา้งสนามฟตุซอล 

แบบมหีลงัคา  หมู่ที ่1 

ตาํบลบางรูป อาํเภอทุ่งใหญ่   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีอ่อกกาํลงั

กาย สถานทีพ่กัผ่อนและ

สรา้งเสรมิสุขภาพอนามยั

ของชนุชนในพื้นที ่ 

อ.ทุ่งใหญ่ และอาํเภอ

ใกลเ้คยีง  

เชิงปริมาณ :  

สนามฟตุซอล 1 แห่ง   

แบบมหีลงัคา  

ขนาด 22.00 x 42.00 ม. 

เชิงคณุภาพ :  

ตามแบบแปลน อบจ.นศ. 

   6,500,000  เชิงปริมาณ : 

สนามฟตุซอล 

จาํนวน 1 แห่ง 

เชิงคณุภาพ :ได ้

มาตรฐานตามแบบ

กาํหนด 

ประชาชนมสุีขภาพ

อนามยัแขง็แรงห่างไกลยา

เสพตดิ 

 

กองการ

ท่องเทีย่วและ

กฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
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2564 

 

2565 

10 

 

ก่อสรา้งลานจอดรถสนาม

กฬีาองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

อาํเภอหวัไทร   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่รองรบัผูม้าใชบ้รกิาร

สนามกฬีา 

เชิงปริมาณ : ลานจอดรถ 

ขนาดกวา้ง 23 ม.ยาว 60 ม. 

หนา 0.15 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่

นอ้ยกว่า 1,380 ตร.ม. 

เชิงคณุภาพ :  

ตามแบบแปลน อบจ.นศ. 

   714,600  เชิงปริมาณ : 

ลานจอดรถ 

จาํนวน 1 แห่ง 

เชิงคณุภาพ :ได ้

มาตรฐานตามแบบ

กาํหนด 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการใชบ้รกิาร

สนามกฬีา ไม่นอ้ยกว่า 

85 ครวัเรอืน 

กองการ

ท่องเทีย่วและ

กฬีา/กองช่าง 

11 

 

พฒันาสนามกฬีาจงัหวดั

นครศรธีรรมราช/ปรบัปรุง 

ซ่อมแซมทาสรี ัว้และ

อฒัจนัทรฝ์ ัง่กระถางคบเพลงิ 

ตดิต ัง้เกา้อี้อฒัจนัทรอ์าคาร

ยมิเนเซีย่ม สนามกฬีา

จงัหวดันครศรธีรรมราช  

ตาํบลท่าวงั  อาํเภอเมอืง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหส้นามกฬีามคีวาม

พรอ้มรองรบัผูม้าใชบ้รกิาร 

เชิงปริมาณ : ซ่อมแซมทาสี

ร ัว้และอฒัจนัทรฝ์ ัง่กระถาง

คบเพลงิ ตดิต ัง้เกา้อี้

อฒัจนัทรอ์าคารยมิเนเซีย่ม 

เชิงคณุภาพ :  

ตามแบบแปลน อบจ.นศ. 

 

   1,397,000  เชิงปริมาณ :

ซ่อมแซมทาสรี ัว้

และอฒัจนัทรฝ์ ัง่

กระถางคบเพลงิ 

ตดิต ัง้เกา้อี้

อฒัจนัทรอ์าคาร

ยมิเนเซีย่ม 

เชิงคณุภาพ : ได ้

มาตรฐานตามแบบ

ทีก่าํหนด 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการใชบ้รกิาร

สนามกฬีา 

กองการ

ท่องเทีย่วและ

กฬีา/กองช่าง 

12 

 

ปรบัปรุงสนามมวย  

สนามกฬีาจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหส้นามกฬีามคีวาม

พรอ้มรองรบัผูม้าใชบ้รกิาร 

เชิงปริมาณ : สนามมวย

ทาสภีายนอก  

เชิงคณุภาพ :  

ตามแบบแปลน อบจ.นศ. 

 

   500,000  เชิงปริมาณ สนาม

มวยทาสภีายนอก 

เชิงคณุภาพ : 

มาตรฐานตามแบบ

ทีก่าํหนด 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการใชบ้รกิาร

สนามกฬีา 

กองการ

ท่องเทีย่วและ

กฬีา/กองช่าง 

รวมท ัง้สิ้น 
- - 11,372,000 28,001,600 -  

โครงการ โครงการ 2 โครงการ 10 โครงการ โครงการ 
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ผ.02 

3. ยุทธศาสตรด์า้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมิูปญัญาทอ้งถิน่  

    (1) แผนงานการศึกษา    

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ค่าใชจ่้ายในการ

ส่งเสรมิการจดัหา 

สือ่การเรยีนการสอน

ตามหลกัสูตรสาํหรบั

โรงเรยีนขนาดเลก็และ

โรงเรยีน ตชด. สงักดั

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 

เพือ่จดัซื้อสือ่การเรยีนรู ้

ตามหลกัสูตรการศึกษา

ประถมวยั  ส่งเสรมิ

พฒันาการท ัง้ 4 ดา้น 

เชิงปริมาณ : สือ่สาํหรบันกัเรยีน

ปฐมวยั  จาํนวน 2 โรง 

เชิงคณุภาพ : รอ้ยละ 100 ของ

นกัเรยีนระดบัปฐมวยั  ไดร้บัการ

พฒันาการท ัง้ 4 ดา้น  

   200,000  เชิงปริมาณ :  

จาํนวนโรงเรยีน 

ทีจ่ดัซื้อสือ่การ

เรยีนการสอน 

เชิงคณุภาพ :  

รอ้ยละของ

นกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การพฒันาการ 

ท ัง้ 4 ดา้น 

- โรงเรยีนมสีือ่การเรยีนรู ้

ตามหลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยั 

- นกัเรยีนไดร้บัการ

พฒันาการท ัง้ 4 ดา้น 

ตามวยั  

กองการ 

ศึกษาฯ 

2 อบรมสมัมนาการ

จดัระบบประกนั

คุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา

ปฐมวยัของ 

องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่  

เพือ่ใหค้รูระดบัปฐมวยั 

มคีวามรูค้วามเขา้ใจระบบ 

และวธิกีารประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

 

เชิงปริมาณ : ครูปฐมวยัสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช จาํนวน 8 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมอบรมผ่าน

เกณฑท์ดสอบความรูห้ลงัอบรม 

 

   22,000  เชิงปริมาณ :  

ครูปฐมวยั     

เขา้ร่วมอบรม

สมัมนา 8 คน 

เชิงคณุภาพ :  

ผูเ้ขา้ร่วมการ

อบรมสมัมนา

ผ่านเกณฑ์

ทดสอบความรู ้

หลงัการอบรม

ตามทีห่ลกัสูตร 

กาํหนด 

ครูปฐมวยัมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจระบบและวธิกีาร

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 

กองการ 

ศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

3 อบรมสมัมนาการ

จดัระบบประกนั

คุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาข ัน้

พื้นฐานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เพือ่ใหค้รูข ัน้พื้นฐานและ

ขา้ราชการกองการศึกษาฯ  

มคีวามรูค้วามเขา้ใจระบบ 

และวธิกีารประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

 

เชิงปริมาณ : ครูข ัน้พื้นฐาน 

และขา้ราชการกองการศึกษาฯ 

จาํนวน 22 คน  

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมอบรม

สมัมนาผ่านเกณฑท์ดสอบความรู ้

หลงัอบรม 

   242,000  เชิงปริมาณ :  

ครูข ัน้พื้นฐาน

และขา้ราชการ

กองการศึกษาฯ 

เขา้ร่วมอบรม

สมัมนา จาํนวน 

22 คน 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม

สมัมนา      

ผ่านเกณฑ์

ทดสอบความรู ้

หลงัการอบรม

ตามทีห่ลกัสูตร

กาํหนด 

ครูข ัน้พื้นฐานและ

ขา้ราชการกองการศึกษาฯ 

มคีวามรูค้วามเขา้ใจระบบ

และวธิกีารประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

กองการ 

ศึกษาฯ 

4 

ข63 

พฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาตาม

มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละ

ตวัชี้วดั (ฉบบัปรบัปรุง 

พ.ศ.2560) 

เพือ่พฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาตาม

มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละ

ตวัชี้วดั  

(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.

2560)  

เชิงปริมาณ : ครูข ัน้พื้นฐานและ

ขา้ราชการกองการศึกษา  

จาํนวน 6 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมอบรมผ่าน

เกณฑท์ดสอบความรูห้ลงัอบรม 

   66,000  เชิงปริมาณ :  

ครูข ัน้พื้นฐาน

และขา้ราชการ

กองการศึกษา 

เขา้ร่วมอบรม 

จาํนวน 6 คน 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม

ผ่านเกณฑ์

ครูข ัน้พื้นฐานและ

ขา้ราชการกองการศึกษาฯ 

สามารถพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาตามมาตรฐาน

การเรยีนรูแ้ละตวัชี้วดั 

(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560) 

กองการ 

ศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ทดสอบความรู ้

ตามทีห่ลกัสูตร

กาํหนด 

5 

ข63 

อบรมเชงิปฏบิตักิาร 

เพือ่จดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษาตาม

หลกัสูตรการศึกษา 

ข ัน้พื้นฐานปรบัปรุงใหม ่

เพือ่ใหค้รูข ัน้พื้นฐานและ

ขา้ราชการกองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม

สามารถจดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษาตามหลกัสูตร

การศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ปรบัปรุงใหม่ได ้

เชิงปริมาณ :  ครูข ัน้พื้นฐานและ

ขา้ราชการกองการศึกษา  

จาํนวน 12 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเชงิ

ปฏบิตักิาร  ผ่านเกณฑท์ดสอบ

ความรูห้ลงัการอบรม 

   120,000  เชิงปริมาณ :  

ครูข ัน้พื้นฐาน

และขา้ราชการ

การศึกษาเขา้

ร่วมอบรม 

เชงิปฏบิตักิาร 

จาํนวน 12 คน 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม

เชงิปฏบิตักิาร

ผ่านเกณฑ์

ทดสอบความรู ้

หลงัการอบรม

ตามทีห่ลกัสูตร

กาํหนด  

ครูข ัน้พื้นฐานและ

ขา้ราชการกองการศึกษา

สามารถจดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษาตามหลกัสูตร

การศึกษา    ข ัน้พื้นฐาน

ปรบัปรุงใหม่ได ้

กองการ 

ศึกษาฯ 

6 

ข63 

อบรมเชงิปฏบิตักิารการ

จดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษาตาม

หลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยั พ.ศ.2560 

เพือ่ใหค้รูระดบัปฐมวยั

สามารถจดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษาตามหลกัสูตร

การศึกษาปฐมวยั พ.ศ.

2560 

เชิงปริมาณ :  ครูปฐมวยั 

จาํนวน 4 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารผ่านเกณฑท์ดสอบ

ความรูห้ลงัการอบรม 

   40,000  เชิงปริมาณ :  

ครูปฐมวยั     

เขา้ร่วมอบรม 

เชงิปฏบิตักิาร

จาํนวน 4 คน  

 

ครูระดบัปฐมวยัสามารถ

จดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษา 

ตามหลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยั พ.ศ.2560 ได ้

กองการ 

ศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้ขา้ร่วม

อบรมเชงิ

ปฏบิตักิารผ่าน

เกณฑท์ดสอบ

ความรูห้ลงั

การอบรม

ตามที่

หลกัสูตร

กาํหนด  

7. สมทบงบประมาณ

ก่อสรา้งอาคารเรยีน  

4 ช ัน้ 12 หอ้งเรยีน  

แบบฐานแผ่ โรงเรยีน 

ไมเ้รยีงประชาสรรค ์ 

ตาํบลไมเ้รยีง   

อาํเภอฉวาง   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหน้กัเรยีนมอีาคาร

เรยีนเพยีงพอ 

เชิงปริมาณ : อาคารเรยีน จาํนวน 

1 แห่ง  

เชิงคณุภาพ : ตามแบบแปลน  

อบจ.นศ. 

 

   1,098,100  เชิงปริมาณ : 

อาคารเรยีน 

จาํนวน 1 แห่ง 

เชิงคณุภาพ : 

มาตรฐานตาม

แบบทีก่าํหนด 

นกัเรยีนมอีาคารเรยีน

เพยีงพอ 

กองการ 

ศึกษา 

สมทบ

อดุหนุน

เฉพาะกจิ 

8 สมทบงบประมาณ

ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 

ช ัน้ 12 หอ้งเรยีน  

แบบตอกเสาเขม็ 

โรงเรยีนสาธติองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั 1  

เพือ่ใหน้กัเรยีนมอีาคาร

เรยีนเพยีงพอ 

เชิงปริมาณ :  

อาคารเรยีน จาํนวน 1 แห่ง  

เชิงคณุภาพ :  

ตามแบบแปลน อบจ.นศ. 

 

   1,238,100  เชิงปริมาณ : 

อาคารเรยีน 

จาํนวน 1 แห่ง 

เชิงคณุภาพ : 

มาตรฐานตาม

แบบทีก่าํหนด 

นกัเรยีนมอีาคารเรยีน

เพยีงพอ 

กองการ 

ศึกษา 

สมทบ

อดุหนุน

เฉพาะกจิ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

(บา้นท่าเรอืมติรภาพที ่

30) ตาํบลท่าเรอื   

อาํเภอเมอืง   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

9 จดังานแข่งขนัทกัษะทาง

วชิาการระดบัภาคใต ้

เพือ่ส่งเสรมิความเป็นเลศิ

ทางดา้นวชิากรของนกัเรยีน

สงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ระดบัภาคใต ้ 

คดัเลอืกเป็นตวัแทนระดบั

ภาคใต ้

เชิงปริมาณ  : โรงเรยีนในสงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ภาคใต ้

ท ัง้ 14 จงัหวดั 

เชิงคณุภาพ : รอ้ยละ 80 โรงเรยีน

ในสงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ

ทางวชิาการระดบัภาคใต ้

   1,500,000  เชิงปริมาณ  :

จาํนวน

โรงเรยีนทีเ่ขา้

ร่วมการแข่งขนั

ทกัษะทาง

วชิาการระดบั

ภาคใต ้ 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละ 70 ของ

ผูเ้ขา้ร่วมการ

แขง่ขนัทกัษะ

ทางวชิาการ

ระดบัภาคใต ้ 

ไดเ้ป็นตวัแทน

ไปแข่งขนัใน

ระดบัประเทศ 

 

 

 

 

นกัเรยีนและครูโรงเรยีนใน

สงักดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ไดเ้ป็นตวัแทน 

เขา้ร่วมการแข่งขนัระดบั 

ประเทศต่อไป 

กอง 

การศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

10 ส่งเสรมิและพฒันา

อจัฉรยิภาพทางดนตร ี

โรงเรยีนละอาย 

พทิยานุสรณ ์

1.เพือ่ส่งเสรมิและ

พฒันาการจดัการเรยีนรู ้

ตามสาระการเรยีนรู ้

ศิลปะของผูเ้รยีน 

2.เพือ่สรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอ

การเรยีนรูก้ลุม่สาระการ

เรยีนรูศิ้ลปะของผูเ้รยีน 

3.เพือ่เนน้ใหผู้เ้รยีนมกีาร 

ฝึกปฏบิตัจิรงิในกลุม่

สาระการเรยีนรูศิ้ลปะ 

4.เพือ่เนน้ใหผู้เ้รยีนเกดิ

ทกัษะและกระบวนการ

ทาํงานเป็นทมี 

5.เพือ่ใหผู้เ้รยีนมรีายได ้

เสรมิระหว่างเรยีน 

เชิงปริมาณ : วงโยธวาทติและวง

สตรงิทีไ่ดม้าตรฐาน อย่างละ 1 วง 

เชิงคณุภาพ : วงโยธวาทติและวง

สตรงิมคีุณภาพตามมาตรฐาน

กาํหนด 

      500,000  เชิงปริมาณ :   

จาํนวนเครื่อง

ดนตรขีอง 

วงโยธวาทติและ 

วงสตรงิ 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้รยีนเกดิ

ความบนัเทงิ

ทางจติใจ      

มคีวามรกั 

ความสามคัคี

ในหมู่คณะ 

และมกีาร

พฒันาทกัษะ

ทางดนตรทีี่

ถกูตอ้ง 

1.ผูเ้รยีนมเีจตคตทิีด่ ี

ต่อการเรยีนรู ้

2.ผูเ้รยีนมคีวามเป็นเลศิ 

ดา้นดนตรเีกดิทกัษะ

กระบวนการทาํงานเป็นทมี 

3.ผูเ้รยีนมรีายไดเ้สรมิ

ระหว่างเรยีนจากการ 

ฝึกปฏบิตัดินตร ี

กอง 

การศึกษาฯ 

11 ส่งเสรมิและพฒันา

อจัฉรยิภาพทางดา้น

ดนตรโีรงเรยีนปากพนงั 

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีนดา้น

ดนตร ี

2.เพือ่การสรา้งเจตคตทิีด่ี

ต่อการเรยีนรูด้า้นดนตร ี

เชิงปริมาณ : วงโยธวาทติทีไ่ด ้

มาตรฐาน จาํนวน 1 วง 

เชิงคณุภาพ : วงโยธวาทติมคีณุภาพ

ตามมาตรฐานกาํหนด 

   1,000,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวน 

เครื่องดนตร ี

วงโยธวาทติทีไ่ด ้

มาตรฐาน 

เชิงคณุภาพ : 

นกัเรยีนมี

อารมณแ์จ่มใส   

1. นกัเรยีนมสุีนทรยีภาพ

ทางดา้นดนตร ี 

2. นกัเรยีนมคีวามเป็นเลศิ

ทางดา้นดนตร ี 

3. นกัเรยีนใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชนโ์ดยการเลน่ดนตร ี 

4. ปญัหายาเสพตดิใน

สถานศึกษาลดลง  

กอง 

การศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

มคีวามสามคัคี

ในหมู่คณะ 

โรงเรยีนมกีาร

บรกิารชมุชน

อย่างท ัว่ถงึ 

 

12 พฒันาศกัยภาพสู่ความ

เป็นเลศิดา้นดนตรี

โรงเรยีนอนิทรธ์านี

วทิยาคม  

1.เพือ่ส่งเสรมิและพฒันา

ทกัษะดา้นดนตรวีง

ดนตรสีากล (วงสตรงิ) 

ของนกัเรยีนในโรงเรยีน

อนิทรธ์านวีทิยาคม  

2.เพือ่เปิดโอกาสให ้

นกัเรยีนไดแ้สดงออกถงึ

ความรู ้ความสามคัค ี

และทกัษะดา้นดนตร ี 

วงดนตรสีากล (วงสตรงิ) 

3.เพือ่สรา้งลกัษณะนิสยั

ทีพ่งึประสงค ์ใหแ้ก่

นกัเรยีนทีม่คีวาม 

สามารถพเิศษทางดา้น

ดนตรสีากล ใหม้รีะเบยีบ

วนิยั มคีวามรบัผดิชอบ    

มคีวามสามคัค ีและการ

เป็นผูน้าํและผูต้ามทีด่ ี

4. เพือ่ส่งเสรมิและ

เชิงปริมาณ : โรงเรยีนมวีงโยธวาทติ

ทีไ่ดม้าตรฐาน จาํนวน 1 วง 

เชิงคณุภาพ : วงโยธวาทติมคีณุภาพ

ตามมาตรฐานกาํหนด 

   224,500  เชิงปริมาณ : 

จาํนวน 

วงโยธวาทติ 

เชิงคณุภาพ : 

นกัเรยีนมี

ความรู ้

ความสามารถ

และทกัษะดา้น

ดนตรสีากล     

วงดนตรสีากล  

(วงสตรงิ)      

มากยิง่ขึ้น 

1.นกัเรยีนมวีงดนตรี

สากลทีไ่ดม้าตรฐาน 

2.นกัเรยีนมคีวามสามารถ

พเิศษดา้นดนตร ี

3.นกัเรยีนใชเ้วลาว่างให ้

เกดิประโยชนโ์ดยการเลน่

ดนตร ี

4.ปญัหายาเสพตดิใน

สถานศึกษาลดลง 

กอง

การศึกษา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

พฒันาใหน้กัเรยีนใชเ้วลา

ว่างใหเ้กดิประโยชนต่์อ

การพฒันาทกัษะดา้น

ดนตรสีากลอย่างเตม็

ศกัยภาพ และห่างไกลยา

เสพตดิ 

13 จดัหาเครื่องดนตรเีพือ่

จดัทาํวงดุรยิางค์

โรงเรยีนบา้นบนควน 

1.เพือ่พฒันา

ความสามารถทางดนตรี

แก่นกัเรยีน 

2.เพือ่สรา้งวงโยธวาทติที่

สามารถใหบ้รกิารแก่

ชมุชนไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

3.เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์

อนัดรีะหว่างโรงเรยีนและ

ชมุชน 

เชิงปริมาณ : โรงเรยีนมวีงดรุยิางค ์

ทีไ่ดม้าตรฐาน 1 วง 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีนไดร้บัการ

พฒันาทางดนตร ี

 

   500,000  เชิงปริมาณ :

จาํนวนเครื่อง

ดนตรทีีจ่ดัหา 

เชิงคณุภาพ : 

นกัเรยีน

สามารถเลน่

ดนตรไีดอ้ย่างมี

คุณภาพ  

 

2.นกัเรยีนมคีวามสามารถ

ในการเลน่ดนตร ี

2.มวีงดรุยิางคใ์หบ้รกิาร

แก่ชมุชนในทอ้งถิน่ได ้

สมบูรณ ์

3.โรงเรยีนและชมุชนมี

ความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั 

กอง

การศึกษา 

14 ส่งเสรมิและปรบัปรุง 

วงโยธวาทติโรงเรยีน 

ทุ่งสงสหประชาสรรค ์

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีนดา้น

ดนตร ี

2.เพือ่การสรา้งเจตคตทิีด่ี

ต่อการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีนดา้นดนตร ี

เชิงปริมาณ : วงโยธวาทติ 

ทีไ่ดม้าตรฐาน 1 วง 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีนไดร้บัการ

พฒันาทางดนตร ี

   500,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนเครื่อง

ดนตร ี

วงโยธวาทติ 

เชิงคณุภาพ : 

นกัเรยีน

สามารถเลน่

ดนตรไีด ้

1.นกัเรยีนมสุีนทรยีภาพ

ทางดา้นดนตร ี

2.นกัเรยีนมคีวามเป็นเลศิ

ทางดา้นดนตร ี

3.นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ

การเรยีนดา้นดนตร ี

 

กอง

การศึกษา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

15 พฒันาศกัยภาพดา้น

ดนตร ีโรงเรยีน 

ฆงัคะทวศิีลป์  

ในพระราชูปถมัภ ์

สมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุาร ี 

1.เพือ่จดัซื้อเครื่องดนตรี

ต ัง้เป็นวงโยธวาทติใชใ้น

การเรยีนการสอน 

2.เพือ่ส่งเสรมิความเป็น

เลศิดา้นดนตรแีก่

นกัเรยีน 

3.เพือ่บรกิารชมุชนใน

เขตบรกิารและพื้นที่

ใกลเ้คยีง 

เชิงปริมาณ : เครื่องดนตร ี

วงโยธวาทติ 1 วง 

เชิงคณุภาพ : เครื่องดนตร ี

ไดม้าตรฐานตามกาํหนด 

   500,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนเครื่อง

ดนตร ี

วงโยธวาทติ 

เชิงคณุภาพ : 

เครื่องดนตรี

สามารถใชง้าน

ได ้ไม่ชาํรดุ

เสยีหาย 

1.โรงเรยีนมวีงโยธวาทติ

เพือ่ใชใ้นการเรยีนการ

สอน 

2.โรงเรยีนมวีงโยธวาทติ

ไวส้าํหรบักจิกรรมของ

โรงเรยีนและชมุชน 

กองการศึกษา 

16 พฒันางานดนตรแีละ 

วงโยธวาทติโรงเรยีน

ฉวางรชัดาภเิษก 

1.เพือ่พฒันางานดนตรี

โรงเรยีนฉวางรชัดาภเิษก 

2.เพือ่ปรบัปรุงและ

พฒันาวงโยธวาทติของ

โรงเรยีนฉวางรชัดาภเิษก

ใหม้คีวามพรอ้มในการ

บรกิารชมุชน ท ัง้ในและ

นอกพื้นทีบ่รกิาร 

เชิงปริมาณ : วงโยธวาทติ 1 วง  

เชิงคณุภาพ : เครื่องดนตร ี

ไดม้าตรฐานตามกาํหนด 

   500,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนเครื่อง

ดนตร ี

วงโยธวาทติ 

เชิงคณุภาพ :

เครื่องดนตรมีี

คุณภาพใชง้าน 

ไดจ้รงิ ไม่เป็น

อปุสรรคในการ

บรรเลง มคีวาม

ทนทาน มอีายุ

การใชง้านที่

ยาวนาน 

 

 

1.โรงเรยีนมวีงโยธวาทติที่

สมบูรณพ์รอ้ม สามารถ

ใหบ้รกิารชมุชนไดท้ ัง้ใน

และนอกพื้นทีบ่รกิาร 

2.นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วม

กจิกรรมไดใ้ชเ้วลาว่างให ้

เป็นประโยชน ์สรา้งความ

มรีะเบยีบวนิยั ความ

สามคัคพีรอ้มเพรยีงของ

หมู่คณะ  

มคีวามเสยีสละอดทน 

กอง 

การศึกษา 



  

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง แกไ้ข พ.ศ.2563  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช  17 

 

ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

17 จดัหาเครื่องดนตรสีากล

วงโยธวาทติโรงเรยีน

บา้นหว้ยทรายขาว 

1.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดม้ี

เครื่องดนตรแีละสือ่การ

เรยีนการสอนทางดนตรี

ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2.เพือ่ใหน้กัเรยีนมี

พฒันาการทาง

สุนทรยีภาพทางดนตรี

มากขึ้น 

เชิงปริมาณ : เครื่องดนตร ี

วงโยธวาทติ 1 วง 

เชิงคณุภาพ : 1.นกัเรยีนมเีครื่อง

ดนตรทีีม่คีุณภาพในการเรยีนการ

สอน 

2.นกัเรยีนมสุีนทรยีภาพทางดนตร ี

คอืเหน็คุณค่ามทีกัษะ นาํไป

ประยุกตใ์ชอ้ย่างสรา้งสรรค ์

   296,700  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนเครื่อง

ดนตร ี

วงโยธวาทติ 

เชิงคณุภาพ : 

นกัเรยีน

สามารถเลน่

ดนตรไีดอ้ย่างมี

คุณภาพ 

1.นกัเรยีนไดม้เีครื่อง

ดนตรแีละสือ่การเรยีน

การสอนทางดนตรทีีม่ ี

ประสทิธภิาพ 

2.นกัเรยีนมพีฒันาการ

ทางสุนทรยีภาพทางดนตรี

มากขึ้น 

กอง 

การศึกษา 

18 ส่งเสรมิความเป็นเลศิ

ทางดา้นดนตรโีรงเรยีน

บา้นชะอวด 

1.เพือ่ใหผู้เ้รยีนได ้

ฝึกทกัษะทางดา้นดนตรี

ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

2.เพือ่ใหผู้เ้รยีนได ้

พฒันาการเรยีนการสอน

ดนตรตีรงตามความ

สนใจของนกัเรยีน 

3.เพือ่ใหผู้เ้รยีนทีไ่ด ้

เรยีนรูด้า้นดนตร ีไดรู้ ้

คุณค่าทางดา้นประโยชน์

ใชส้อย และทางดา้น

จติใจ 

4.เพือ่พฒันาศกัยภาพ 

วงโยธวาทติ ทาํให ้

สามารถใหบ้รกิารชมุชน 

เชิงปริมาณ : วงโยธวาทติได ้

มาตรฐานทีไ่ดม้าตรฐาน 1 วง 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรยีนอยู่ใน

ระดบัผ่านเกณฑร์อ้ยละ 90 

2.นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูท้ี่

หลากหลาย รูแ้ละเหน็คุณค่าดา้น

ดนตร ีมคีวามพงึพอใจรอ้ยละ 90 

3.ชมุชนระดบัต่างๆ มคีวามพงึพอใจ

ต่อการใหบ้รกิาร 

   429,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวน 

เครื่องดนตร ี

ทีป่ระกอบ 

วงโยธวาทติ 

เชิงคณุภาพ : 

1.รอ้ยละของ

ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีน

ของนกัเรยีนอยู่

ในระดบัผ่าน

เกณฑ ์

2.รอ้ยละความ

พงึพอใจของ

นกัเรยีนต่อการ

1.ผูเ้รยีนไดฝึ้กทกัษะ

ทางดา้นดนตรไีดเ้ตม็

ศกัยภาพ 

2.ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาการ

เรยีนการสอนดนตรตีรง

ตามความสนใจของ

นกัเรยีน 

3.ผูเ้รยีนทีไ่ดเ้รยีนรูด้า้น

ดนตร ีไดรู้คุ้ณค่าทางดา้น

ประโยชน ์ 

ใชส้อย และทางดา้นจติใจ 

 

กอง 

การศึกษา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ในระดบัต่างๆ ไดอ้ย่าง

เตม็ศกัยภาพ 

เรยีนรูด้า้น

ดนตร ี 

3.ชมุชนระดบั

ต่างๆ มคีวาม

พงึพอใจต่อการ

ใหบ้รกิาร 

19 ส่งเสรมิและพฒันา

อจัฉรยิภาพทางดา้น

ดนตรโีรงเรยีนทุ่งใหญ่

เฉลมิราชอนุสรณ ์

รชัมงัคลาภเิษก 

1.เพือ่ส่งเสรมิและ

พฒันาการจดัการเรยีนรู ้

ตามสาระการเรยีนรู ้

ศิลปะ 

2.เพือ่พฒันาคุณภาพการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีนดา้น

ดนตร ี

3.เพือ่สรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอ

การเรยีนรูก้ลุม่สาระการ

เรยีนรูศิ้ลปะของผูเ้รยีน 

4.เพือ่เนน้ใหผู้เ้รยีนเกดิ

ทกัษะและกระบวนการ

ทาํงานเป็นทมี 

5.เพือ่ใหผู้เ้รยีนมรีายได ้

เสรมิระหว่างเรยีน 

6.เพือ่ใหบ้รกิารชมุชนใน

การเปิดงานต่างๆ  

7.เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์

เชิงปริมาณ : วงโยธวาทติ 

ทีไ่ดม้าตรฐาน 1 วง 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีนมี

สุนทรยีภาพดา้นดนตร ี

   500,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนเครื่อง

ดนตรทีี่

ประกอบ 

วงโยธวาทติ 

เชิงคณุภาพ : . 

นกัเรยีนมี

อารมณแ์จ่มใส  

มคีวามสามคัคี

ในหมู่คณะ มี

การฝึกปฏบิตัิ

จรงิทกัษะการ

ทาํงานเป็นทมี 

บรกิารชมุชน

อย่างท ัว่ถงึ  

มกีารสรา้ง

ความสมัพนัธ์

อนัดรีะหว่าง

1.โรงเรยีนมวีงโยธวาทติที่

ไดม้าตรฐาน 

2.ผูเ้รยีนมสุีนทรยีภาพ

ดา้นดนตร ี

3.มคีวามเป็นเลศิดา้น

ดนตร ี

4.นกัเรยีนใชเ้วลาว่างให ้

เกดิประโยชนโ์ดยการเลน่

ดนตร ี

5.ปญัหายาเสพตดิใน

สถานศึกษาลดลง 

กอง 

การศึกษา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

อนัดรีะหว่างโรงเรยีนและ

ชมุชน 

 

โรงเรยีนและ

ชมุชน และ

นกัเรยีนมี

รายไดร้ะหวา่ง

เรยีน 

20 ส่งเสรมิความเป็นเลศิ

ดา้นดนตรโีรงเรยีน 

บา้นบางตะเภา 

1.เพือ่ส่งเสรมิและ

พฒันาการจดัการเรยีนรู ้

ตามสาระการเรยีนรู ้

ศิลปะของผูเ้รยีน 

2.เพือ่สรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอ

การเรยีนรูก้ลุม่สาระการ

เรยีนรูศิ้ลปะของผูเ้รยีน 

3.เพือ่เนน้ใหผู้เ้รยีนมกีาร

ฝึกปฏบิตัจิรงิในกลุม่

สาระการเรยีนรูศิ้ลปะ 

4.เพือ่เนน้ใหผู้เ้รยีนเกดิ

ทกัษะและกระบวนการ

ทาํงานเป็นทมี 

5.เพือ่ใหผู้เ้รยีนมรีายได ้

เสรมิระหว่างเรยีน 

เชิงปริมาณ : วงโยธวาทติทีไ่ด ้

มาตรฐาน 1 วง 

เชิงคณุภาพ : มกีารฝึกปฏบิตัจิรงิ

ทางดา้นดนตร ี 

   500,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนเครื่อง

ดนตรทีี่

ประกอบ 

วงโยธวาทติ 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้รยีนเกดิ

ทกัษะและ

กระบวนการ

ทาํงานเป็นทมี 

1.โรงเรยีนมวีงโยธวาทติที่

ไดม้าตรฐาน 

2.ผูเ้รยีนมสุีนทรยีภาพใน

การเรยีนรูก้ลุม่สาระการ

เรยีนรูศิ้ลปะ 

3.มคีวามเป็นเลศิดา้น

ดนตร ี

4.มกีารปฏบิตัจิรงิดา้น

ดนตร ี

5.มรีายไดเ้สรมิระหว่าง

เรยีนจากการฝึกปฏบิตัิ

ดนตร ี

กองการศึกษา 

21 ส่งเสรมิและพฒันา

อจัฉรยิภาพทางดา้น

ดนตรโีรงเรยีน 

เชยีรใหญ่ 

1.เพือ่ส่งเสรมิและพฒันา

ทกัษะดา้นดนตร ี

วงโยธวาทติ และวงสตรงิ 

2.เพือ่สรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอ

เชิงปริมาณ : วงโยธวาทติและวง

สตรงิทีไ่ดม้าตรฐาน อย่างละ 1 วง 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีน 

มสุีนทรยีภาพดา้นดนตร ี

   1,500,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนเครื่อง

ดนตรทีี่

ประกอบวงโยธ

1.นกัเรยีนมคีวามเป็นเลศิ

ดา้นดนตร ี

2.นกัเรยีนเกดิความ

สามคัค ีความรบัผดิชอบ 

กอง

การศึกษา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

การเรยีนดนตร ี

3.เพือ่เปิดโอกาสให ้

นกัเรยีนไดแ้สดงออกถงึ

ความรู ้ความสามารถ

และทกัษะดา้นดนตร ี

4.เพือ่สรา้งลกัษณะนิสยั

ทีพ่งึประสงคใ์หแ้ก่

นกัเรยีนทีม่ ี

ความสามารถพเิศษ

ทางดา้นดนตรใีหม้ี

ระเบยีบวนิยั  

มคีวามรบัผดิชอบ มี

ความสามคัค ีและการ

เป็นผูน้าํและผูต้ามทีด่ ี

5.เพือ่ส่งเสรมิและพฒันา

ใหน้กัเรยีนใชเ้วลาว่างให ้

เกดิประโยชนต่์อการ

พฒันาทกัษะดา้นดนตรี

อย่างเตม็ศกัยภาพ และ

ห่างไกลยาเสพตดิ 

วาทติและ 

วงสตรงิ 

เชิงคณุภาพ : 

1. นกัเรยีน 

มอีารมณ์

แจ่มใส มี

ความสามคัคี

ในหมู่คณะ  

2.นกัเรยีนมี

ลกัษณะนิสยั 

มรีะเบยีบวนิยั 

รบัผดิชอบ 

สามคัค ีเป็น

ผูน้าํและผูต้าม 

ทีด่ ี

ความมรีะเบยีบวนิยัและ

การเป็นผูน้าํ 

3.นกัเรยีนไดแ้สดงดนตรี

ตามสถานทีต่่างๆ และ

ห่างไกลยาเสพตดิ 

22 วงดุรยิางคเ์ดก็นอ้ย 

เพือ่ชมุชนโรงเรยีน

ชมุชนบา้นสีแ่ยก 

1.เพือ่จดัการเรยีนรูด้า้น

ดนตรวีงดุรยิางคใ์หก้บั

นกัเรยีน 

2.เพือ่นาํวงดรุยิางคเ์ขา้

เชิงปริมาณ : เครื่องดนตรปีระกอบ

วงดุรยิางค ์ 

เชิงคณุภาพ : เครื่องดนตรไีด ้

มาตรฐานตามกาํหนด 

   500,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนเครื่อง

ดนตรปีระกอบ

วงดุรยิางค ์  

1.จดัการเรยีนรูว้ชิาดนตรี

ประกอบวงดรุยิางค ์

2.นาํวงดรุยิางคเ์ขา้ร่วม

กจิกรรมของชมุชนและ

กอง

การศึกษา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ร่วมกจิกรรมของหมู่บา้น 

หน่วยงาน และชมุชนใน

โอกาสต่างๆ และ

กจิกรรมของโรงเรยีน 

เชิงคณุภาพ : 

เครื่องดนตรมีี

คุณภาพใชง้าน

ไดจ้รงิ ไม่เป็น

อปุสรรคในการ

บรรเลง  

กจิกรรมหนา้เสาธงอย่าง

ต่อเนื่องและสมํา่เสมอ 

23 ส่งเสรมิความเป็นเลศิ

ดา้นดนตร ีโรงเรยีน 

ทุ่งสงวทิยา 

1.เพือ่ส่งเสรมินกัเรยีน

และเยาวชน หนัมาเลน่

ดนตร ีลดปญัหายาเสพตดิ

และอาชญากรรม 

2.เพือ่พฒันาดา้นสมาธ ิ

จติใจ อารมณ ์ซึง่เป็น

ผลดต่ีอการเรยีนใน 

ช ัน้เรยีน 

3.เพือ่ใหน้กัเรยีนได ้

พฒันาดา้นทกัษะดนตรี

ใหเ้กดิความชาํนาญสู่

ความเป็นเลศิ 

4.เพือ่ใหน้กัเรยีนสรา้ง

เสรมิประสบการณช์วีติ  

ซึง่สามารถใชใ้นการ

ประกอบอาชพีและสรา้ง

รายไดใ้หก้บัตนเองและ

ครอบครวัได ้

เชิงปริมาณ : วงโยธวาทติทีไ่ด ้

มาตรฐาน 1 วง 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีนมี

สุนทรยีภาพดา้นดนตร ี

 

   1,044,000  เชิงปริมาณ : .

จาํนวน 

วงโยธวาทติ 

ทีไ่ดม้าตรฐาน 

เชิงคณุภาพ :  

1.นกัเรยีนมี

ความเป็นเลศิ

ดา้นดนตร ี 

2.นกัเรยีน 

ใชเ้วลาว่าง 

ทีเ่กดิประโยชน ์

1.โรงเรยีนมวีงโยธวาทติที่

ไดม้าตรฐาน 

2.นกัเรยีนใชเ้วลาว่างให ้

เกดิประโยชน ์

3.ปญัหายาเสพตดิใน

สถานศึกษาลดลง 

กอง

การศึกษา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

5.เพือ่ใชใ้นกจิกรรม

โรงเรยีนและบรกิาร

ใหก้บัชมุชน 

24 ส่งเสรมิและพฒันา

อจัฉรยิภาพทางดา้น

ดนตรโีรงเรยีนพปูิน 

สงัฆรกัษป์ระชาอทุศิ 

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีนดา้น

ดนตร ี

2.เพือ่สรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอ

การเรยีนดนตร ี

เชิงปริมาณ : วงโยธวาทติทีไ่ด ้

มาตรฐาน 1 วง 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีนมี

สุนทรยีภาพดา้นดนตร ี

   500,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวน 

วงโยธวาทติ 

เชิงคณุภาพ : 

นกัเรยีนมี

อารมณ์

แจ่มใส มี

ความสามคัคี

ในหมู่คณะ  

 โรงเรยีนมกีาร

บรกิารชมุชน

อย่างท ัว่ถงึ  

มกีารสรา้ง

ความสมัพนัธ์

อนัดรีะหว่าง

โรงเรยีนและ

ชมุชน 

1.โรงเรยีนมวีงโยธวาทติ 

ทีไ่ดม้าตรฐาน 

2.นกัเรยีนมสุีนทรยีภาพ

ทางดา้นดนตร ี

3.นกัเรยีนมคีวามเป็นเลศิ

ดา้นดนตร ี

2.นกัเรยีนใชเ้วลาว่าง 

ใหเ้กดิประโยชน ์

3.ปญัหายาเสพตดิใน

สถานศึกษาลดลง 

กอง

การศึกษา 

25 ส่งเสรมิและพฒันา

อจัฉรยิภาพทาง 

ดา้นดนตรโีรงเรยีน 

บา้นปากเชยีร 

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีนดา้น

ดนตร ี

2.เพือ่สรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอ

เชิงปริมาณ : เครื่องดนตร ี1 วง 

เชิงคณุภาพ : เครื่องดนตรไีด ้

มาตรฐานตามกาํหนด 

   500,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนเครื่อง

ดนตร ี 

เชิงคณุภาพ : 

1.โรงเรยีนมวีงโยธวาทติ 

ทีไ่ดม้าตรฐาน 

2.นกัเรยีนมสุีนทรยีภาพ

ทางดา้นดนตร ี

กอง

การศึกษา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

การเรยีนดนตร ี เครื่องดนตรมีี

คุณภาพใชง้าน

ไดจ้รงิ ไม่เป็น

อปุสรรคในการ

บรรเลง 

 

26 ส่งเสรมิและพฒันา

อจัฉรยิภาพทางดา้น

ดนตรโีรงเรยีนบา้น

บางพระ 

1.เพือ่พฒันาคุณภาพการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีนดา้น

ดนตร ี

2.เพือ่สรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอ

การเรยีนดนตร ี

เชิงปริมาณ : เครื่องดนตร ี1 วง 

เชิงคณุภาพ : เครื่องดนตรไีด ้

มาตรฐานตามกาํหนด 

   500,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนเครื่อง

ดนตร ี 

เชิงคณุภาพ : 

เครื่องดนตรมีี

คุณภาพใชง้าน

ไดจ้รงิ ไม่เป็น

อปุสรรคในการ

บรรเลง 

1.โรงเรยีนมวีงโยธวาทติ 

ทีไ่ดม้าตรฐาน 

2.นกัเรยีนมสุีนทรยีภาพ

ทางดา้นดนตร ี

 

กอง

การศึกษา 

27 พฒันาทกัษะ

ภาษาต่างประเทศ

โรงเรยีนชะอวดวทิยาคาร 

1.เพือ่เสรมิสรา้งเจตคตทิี่

ดต่ีอภาษาต่างประเทศ

ใหแ้ก่นกัเรยีนและ

บคุลากร 

2.เพือ่พฒันานกัเรยีน 

ใหม้คีวามเป็นเลศิดา้น 

วชิาการและสามารถ

สือ่สารได ้2 ภาษา 

3.จดักจิกรรมการเรยีนรู ้

ภาษาต่างประเทศรูปแบบ

เชิงปริมาณ : นกัเรยีนรอ้ยละ 100 

ไดเ้รยีนภาษาต่างประเทศกบัครู

ต่างชาต ิ

เชิงคณุภาพ :  

1.นกัเรยีนมทีกัษะการฟงัและการ

พูดภาษาต่างประเทศ 

2.นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา

ทกัษะภาษาต่างประเทศ 

   300,000  เชิงปรมิาณ : 

รอ้ยละของ

นกัเรยีนทีไ่ด ้

เรยีน

ภาษาต่างประเทศ

กบัครู

ชาวต่างชาต ิ

เชิงคณุภาพ : 

นกัเรยีนสามารถ

ใชภ้าษาองักฤษ

1.นกัเรยีนมคีวามเป็นเลศิ

ทางดา้นวชิาการและ

ภาษาต่างประเทศสามารถ

สือ่สารไดอ้ย่างนอ้ย 2 

ภาษา 

2.เกดิบรรยากาศสงัคม

แห่งการเรยีนรูม้กีาร

เตรยีมความพรอ้มใน

ทกัษะทางวชิาการสู่

ประชาคม 

กอง

การศึกษา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ต่างๆ ใหน้กัเรยีน

สามารถสือ่สาร

ภาษาต่างประเทศได ้

 

เพือ่การสือ่สารใน

ชวีติประจาํวนัได ้

3.นกัเรยีนช ัน้ ม.1-6 

จาํนวน 1,454 คน ได ้

เรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษ

จากเจา้ของภาษา 

4.นกัเรยีนสามารถใช ้

ภาษาองักฤษสือ่สารใน

ชวีติประจาํวนัทีเ่นน้ทกัษะ

การฟงัและการพูด 

28 พฒันาทกัษะ

ภาษาต่างประเทศของ

โรงเรยีนบา้นหว้ย

ทรายขาว 

1. เพือ่จดัจา้งครู 

ชาวต่างประเทศ ทาํการ

สอนในวชิาภาษาองักฤษ

ใหก้บันกัเรยีน 

2. เพือ่ใหค้รูชาว

ต่างประเทศจดักจิกรรม

การเรยีนการสอน

เกี่ยวกบัการสนทนา

ภาษาองักฤษใน

ชวีติประจาํวนัใหก้บั

นกัเรยีน 

เชิงปริมาณ : นกัเรยีนระดบัประถม

ศึกษาปีที ่1-6 ทกุคน 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีนทกุคนได ้

เรยีนการสนทนาภาษาองักฤษกบัครู

ชาวต่างประเทศ 

   250,000  เชิงปรมิาณ : 

จาํนวนนกัเรยีน

ระดบัช ัน้

ประถมศึกษา 

ปีที ่1-6 ทกุคน 

เชิงคณุภาพ : 

นกัเรยีน ครู 

ผูป้กครองใช ้

ภาษาต่างประเทศ

เพือ่การสือ่สารใน

ชวีติประจาํวนัได ้

1.นกัเรยีนทกุคนไดเ้รยีน

ภาษาองักฤษกบัครูชาว

ต่างประเทศ 

2.นกัเรยีนทกุคนไดเ้รยีนรู ้

เกี่ยวกบัการสนทนา

ภาษาองักฤษใน

ชวีติประจาํวนักบัครูชาว

ต่างประเทศ 

3.ครูและนกัเรยีนนาํผลที่

ไดจ้ากการวดัผลและ

ประเมนิผล มาปรบัปรุง

และพฒันาในดา้นการ

จดัการเรยีนการสอนใหม้ี

ประสทิธภิาพต่อไป  

 

 

กอง

การศึกษา 
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29 พฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษเพือ่การ

สือ่สารโรงเรยีนวดั

ชนสงัขรณพจิติร  

1.เพือ่ใหน้กัเรยีน ครูและ

บคุลากรทางการศึกษา

ไดร้บัการพฒันาทกัษะ

การใชภ้าษาองักฤษเพือ่

การสือ่สารกบัครูชาว

ต่างประเทศ 

2.เพือ่ใหน้กัเรยีน ครูและ

บคุลากรทางการศึกษา  

มคีวามรู ้ความสามารถ

และมทีกัษะในการใช ้

ภาษาองักฤษเพือ่การ

สือ่สารไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

เชิงปริมาณ : นกัเรยีน ครู และ

บคุลากรทางการศึกษา 204 คน 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีน ครู และ

บคุลากรทางการศึกษาไดใ้ช ้

ภาษาองักฤษสือ่สารกบัครูชาว

ต่างประเทศ 

   250,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนนกัเรยีน 

ครู และ

บคุลากรทางการ

ศึกษา  

เชิงคณุภาพ :  

1.นกัเรยีน

สามารถใช ้

ภาษาองักฤษได ้

เหมาะสมตาม

ช่วงวยั  

2.ครู และ

บคุลากรทางการ

ศึกษาสามารถ

ใชภ้าษาองักฤษ

ในการสือ่สารได ้

1.นกัเรยีนทกุระดบัช ัน้ได ้

ฝึกฝนพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษเพือ่การ

สือ่สารกบัครูชาว

ต่างประเทศ  

2.นกัเรยีนสามารถใช ้

ภาษาองักฤษเพือ่การ

สือ่สารเหมาะสมกบัวยั

และระดบัช ัน้ 

3.ไดแ้ลกเปลีย่น

วฒันธรรมทางภาษากบั

ครูชาวต่างประเทศ 

4.นกัเรยีนสามารถใช ้

ภาษาองักฤษเพือ่การ

สือ่สารในชวีติประจาํวนั

ไดด้ขีึ้น 

 

 

กอง

การศึกษา 

30 พฒันาทกัษะ

ภาษาต่างประเทศสู่

ประชาคมอาเซยีน 

โรงเรยีนวดัพงัยอม 

1.เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจต

คตทิีด่ต่ีอการเรยีน และ

การใชภ้าษาองักฤษบน

พื้นฐานความเป็นไทย 

2.เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวาม

ม ัน่ใจในการใช ้

เชิงปริมาณ : นกัเรยีนช ัน้ปฐมวยัถงึ

ช ัน้ประถมศึกษา 150 คน  

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีนไดพ้ฒันา

ทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

ชวีติประจาํวนั 

   250,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนนกัเรยีน

ในระดบัช ัน้

ปฐมวยั  

เชิงคณุภาพ : 

นกัเรยีน

1.นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ

การเรยีนและใช ้

ภาษาองักฤษพื้นฐานของ

ความเป็นไทย 

2.นกัเรยีนมคีวามม ัน่ใจใน

ตนเองและสามารถใช ้

กอง

การศึกษา 
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ภาษาองักฤษเพือ่สือ่สาร

ในชวีติประจาํวนั 

3.เพือ่สนองความ

ตอ้งการของผูป้กครองที่

ตอ้งการใหบ้ตุรหลานได ้

ศึกษาเลา่เรยีนเพือ่

ยกระดบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีน

ภาษาองักฤษใหสู้งขึ้น 

สามารถใช ้

ภาษาองักฤษ

เพือ่การสือ่สาร

ใน

ชวีติประจาํวนั

ได ้

ภาษาองักฤษเพือ่การ

สือ่สารในชวีติประจาํวนัได ้

 

31 พฒันาทกัษะ

ภาษาต่างประเทศ

โรงเรยีนอนิทรธ์านี

วทิยาคม 

เพือ่ใหม้กีจิกรรมการ

เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ

ในรูปแบบต่างๆ ให ้

นกัเรยีนสามารถสือ่สาร

ภาษาต่างประเทศได ้

เชิงปริมาณ : ครูต่างชาต ิ 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีนไดฝึ้กและ

เพิม่พูนทกัษะภาษาองักฤษ 

   250,000  เชิงปริมาณ :

จาํนวนครู

ชาวต่างชาตทิี่

จดัหา 

เชิงคณุภาพ :

นกัเรยีน

สามารถใช ้

ภาษาองักฤษ

เพือ่การสือ่สาร

ในชวีติประจาํวนั 

1.นกัเรยีนมคีวามเป็นเลศิ

ทางวชิาการและพฒันา

ทกัษะภาษาต่างประเทศ

และสามารถสือ่สารได ้

อย่างนอ้ย 2 ภาษา 

2.เกดิบรรยากาศสงัคม

แห่งการเรยีนรูเ้พือ่เตรยีม

ความพรอ้มสู่ประชาคม

อาเซยีน 

กอง

การศึกษา 

32 พฒันาทกัษะ

ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรยีนนาบอน 

1. เพือ่ใหม้กีารจดัการ

เรยีนการสอน

ภาษาต่างประเทศโดยครู

ต่างชาตเิจา้ของภาษา 

2. เพือ่ใหม้กีจิกรรมการ

เชิงปริมาณ : ครูต่างชาตทิีจ่ดัหา 

เชิงคณุภาพ : : นกัเรยีนไดฝึ้กและ

เพิม่พูนทกัษะภาษาองักฤษ 

   300,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนครู

ชาวต่างชาตทิี่

จดัหา 

 

1.นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ

การเรยีนและใช ้

ภาษาองักฤษพื้นฐานของ

ความเป็นไทย 

 

กอง

การศึกษา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ

ในรูปแบบต่าง ๆ ให ้

นกัเรยีนสามารถสือ่สาร

ภาษาต่างประเทศได ้

เชิงคณุภาพ : 

นกัเรยีน

สามารถใช ้

ภาษาองักฤษ

เพือ่การ 

สือ่สารใน

ชวีติประจาํวนั 

2.นกัเรยีนมคีวามม ัน่ใจใน

ตนเองและสามารถใช ้

ภาษาองักฤษเพือ่การ

สือ่สารในชวีติประจาํวนัได ้

 

33 พฒันาทกัษะ

ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรยีนเฉลมิพระ

เกยีรตสิมเดจ็พระ 

ศรนีครนิทร ์

นครศรธีรรมราช 

1. เพือ่ใหม้กีารจดัการ

เรยีนการสอน

ภาษาต่างประเทศโดยครู

ต่างชาตเิจา้ของภาษา 

2. เพือ่ใหม้กีจิกรรมการ

เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ

ในรูปแบบต่าง ๆ ให ้

นกัเรยีนสามารถสือ่สาร

ภาษาต่างประเทศได ้ 

เชิงปริมาณ : ครูต่างชาตทิีจ่ดัหา 

เชิงคณุภาพ : : นกัเรยีนไดฝึ้กและ

เพิม่พูนทกัษะภาษาองักฤษ 

   250,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนครู

ชาวต่างชาตทิี่

จดัหา 

เชิงคณุภาพ : 

นกัเรยีน

สามารถใช ้

ภาษาองักฤษ

เพือ่การ 

สือ่สารใน

ชวีติประจาํวนั 

1.นกัเรยีนมคีวามเป็นเลศิ

ทางวชิาการและพฒันา

ทกัษะภาษาต่างประเทศ

และสามารถสือ่สารได ้

อย่างนอ้ย 2 ภาษา 

2.เกดิบรรยากาศสงัคม

แห่งการเรยีนรูเ้พือ่เตรยีม

ความพรอ้มสู่ประชาคม

อาเซยีน 

กอง

การศึกษา 

34 ฝึกอบรมมารยาทไทย 

งามอย่างไทย จติใจ

งดงาม จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1.เพือ่ใหป้ระชาชน ผูท้ี่

ผ่านการอบรม มคีวามรู ้

ความเขา้ใจในมารยาท

ไทย สามารถปฏบิตัไิด ้

ถกูตอ้งเหมาะสมและ

ถ่ายทอดมารยาทใหแ้ก่

เชิงปริมาณ :  ประชาชนเขา้ร่วม

โครงการ 60 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจต่อ

โครงการไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 70  

   200,000  เชิงปริมาณ :  

จาํนวนผูเ้ขา้

อบรม 60 คน 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

ความพงึพอใจ

1.ประชาชนทีผ่่านการ

อบรมมคีวามรู ้ความ

เขา้ใจในมารยาทไทย 

สามารถปฏบิตัไิดถ้กูตอ้ง

เหมาะสมและถ่ายทอด

มารยาทใหแ้ก่ผูอ้ืน่ได ้

กอง 

การศึกษา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
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ผูอ้ืน่ได ้

2.เพือ่ใหป้ระชาชนได ้

อนุรกัษแ์ละรกัษา

วฒันธรรมไทยอนัดงีามที่

สบืทอดและปฏบิตักินัมา

แต่โบราณใหค้งอยู่

ตลอดไป 

ทีม่ต่ีอการเขา้

รบัการอบรม 

2.ประชาชนผูท้ีผ่่านการ

ฝึกอบรม ไดอ้นุรกัษแ์ละ

รกัษาวฒันธรรมไทยอนัดี

งามทีส่บืทอดและปฏบิตัิ

กนัมาแต่โบราณใหค้งอยู่

ตลอดไป 

รวมท ัง้สิ้น 
- - - 16,570,400 -  

โครงการ โครงการ โครงการ 34 โครงการ โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง แกไ้ข พ.ศ.2563  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช  29 

 

ผ.02 

  4. ยทุธศาสตรด์า้นคณุภาพชีวิต   

    (1) แผนงานสาธารณสุข    

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 พฒันาศกัยภาพ

บคุลากรดา้นอนามยั

สิง่แวดลอ้ม สาํหรบั

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 

1. เพือ่ใหบ้คุลากร 

มคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

2. เพือ่ใหบ้คุลากรมทีกัษะ

และความสามารถทาง

วชิาการ สามารถแกไ้ข

ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีม่ี

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนและชมุชนได ้ 

เชิงปริมาณ  : บคุลากรสงักดั 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน

จงัหวดันครศรธีรรมราช จาํนวน 

368 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้อบรมผ่าน

เกณฑท์ดสอบความรูด้า้นอนามยั

สิง่แวดลอ้ม รอ้ยละ 80  

   218,800  เชิงปริมาณ  : 

จาํนวนผูเ้ขา้

อบรมรอ้ยละ 80 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของผูเ้ขา้

อบรมทีผ่่าน

เกณฑท์ดสอบ

ความรู ้

บคุลากรมทีกัษะและ

ความสามารถทางวชิาการ 

และสามารถแกไ้ขปญัหา

สิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบ

ต่อสุขภาพประชาชนและ

ชมุชนได ้ซึง่จะลดปญัหา

การรอ้งเรยีนของประชาชน

ลงไดร้ะดบัหนึ่ง 

กองแผนฯ 

2 จดัซื้อครภุณัฑท์างการ

แพทย ์โรงพยาบาล 

พปูิน 

1.เพือ่ใหแ้พทยแ์ละ

บคุลากรทางการแพทยไ์ด ้

นาํครภุณัฑม์าใชใ้นการ

ดูแลรกัษาผูป่้วย  

2.เพือ่ใหก้ารรกัษาทางไกล

กบัผูป่้วยกรณีออกเหตรุบั 

ณ จดุเกดิเหตหุรอืในกรณี

ตอ้งส่งต่อผูป่้วยไปยงั

โรงพยาบาลมาหาราช

นครศรธีรรมราช หรอื

โรงพยาบาลอืน่ไดร้วดเรว็ 

3.เพือ่ใหเ้กดิความแม่นยาํ

ในการวนิิจฉยัโรค  

เชิงปริมาณ : จดัซื้อครุภณัฑ์

ทางการแพทย ์ไดแ้ก่ 

 -เครื่องศูนยก์ลางการรกัษา

ทางไกลและเครื่องตดิตาม

สญัญาณชพีพรอ้มกระตกุหวัใจใน

รถพยาบาล 

-เครื่องวดัสญัญาณชพีและตดิตาม

การทาํงานของหวัใจแบบรวมศูนย ์

จาํนวน 8 เตยีง 

เชิงคณุภาพ : ครภุณัฑไ์ดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนดสามารถใชใ้น

งานวนิิจฉยัโรคและรกัษาผูป่้วยได ้

   3,000,000  เชิงปริมาณ : 

รายการ

ครุภณัฑท์ี่

จดัซื้อครบถว้น

ตามทีก่าํหนด 

เชิงคณุภาพ : 

ครุภณัฑ ์

สามารถใชง้าน

ใหบ้รกิาร

ผูป่้วยไดอ้ย่าง

ต่อเนื่อง  

ไม่มปีญัหา 

1.ผูป่้วยไดร้บัการรกัษา 

รวดเรว็และปลอดภยั  

ท ัง้ในกลุม่ระยะเฉียบพลนั

และระยะเรื้อรงั 

2.อตัราการป่วยตายลดลง 

 

กองแผนฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ความคลาดเคลือ่น

ในการวดัค่า

หรอืปญัหาใน

การใชง้านอืน่  

3 ปรบัปรุงหอ้ง Negative 

pressure  โรงพยาบาล

เฉลมิพระเกยีรต ิ

 

1.เพือ่ป้องกนัผูป่้วย

กระจายเชื้อโรคทีเ่ป็นอยู่

ออกไปตดิต่อผูอ้ืน่ 

2.เพือ่ป้องกนัผูป่้วย 

ผูป้ฏบิตังิานจากการ 

ตดิเชื้อโรคทีแ่พร่กระจาย

ทางอากาศได ้

3.เพือ่ลดการแพร่กระจาย

เชื้อจากผูป่้วยทีม่โีรคที่

แพร่กระจายทางอากาศ

ไปสู่ผูป่้วยอืน่ 

เชิงปริมาณ :  ปรบัปรุงหอ้ง 

Negative pressure จาํนวน 1 หอ้ง 

เชิงคณุภาพ : ไดห้อ้งทีม่คีณุภาพ

ตามมาตรฐานทีแ่บบกาํหนด 

   650,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนรายการ 

ทีด่าํเนินการ

ปรบัปรุง 

เชิงคณุภาพ : 

1.สามารถ

ควบคุมการ

แพร่กระจาย

ของเชื้อโรค 

2.ประชาชน

ไดร้บัความ

สะดวกในการ

รบับรกิาร 

1.ประชาชนและผูร้บับรกิาร

ไดร้บัความสะดวก  

ลดความแออดัของผูป่้วย

ในการรบับรกิาร 

2.ลดการแพร่กระจายเชื้อ 

ลดความเสีย่งของเจา้หนา้ที่

ในการปฏบิตังิาน 

3.ประชาชน ผูร้บับรกิาร

ไดร้บับรกิารทีม่าตรฐาน 

ควบคุมท ัง้ 4 มติ ิ 

กองแผนฯ 

4 อดุหนุนโรงพยาบาล

มหาราชนครศรธีรรมราช  

เพือ่จดัซื้อเครื่องตรวจหา

สารพนัธุกรรมของเชื้อ

ไวรสัโคโรน่า 2019  

เพือ่ตรวจหาสาร 

พนัธุกรรมของเชื้อไวรสั 

โคโรน่า 2019 

เชิงปริมาณ :   

1. เครื่องเพิม่ปรมิาณ 

สารพนัธุกรรมในสภาวะจรงิ  

จาํนวน 1 เครื่อง 

2. เครื่องสกดัสารพนัธุกรรม

อตัโนมตั ิ จาํนวน 1 เครื่อง  

 

   3,200,000  เชิงปริมาณ : 

รายการ

ครุภณัฑท์ี่

จดัซื้อครบถว้น

ตามทีก่าํหนด 

เชิงคณุภาพ : 

ครุภณัฑ ์

ประชาชนไดใ้ชบ้รกิาร 

ตรวจเชื้อไวรสัโคโรน่า 

2019 ไดท้นัท่วงท ี 

กองแผนฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

เชิงคณุภาพ : เครื่องตรวจได ้

มาตรฐาน 

สามารถใชง้าน

ใหบ้รกิาร

ผูป่้วยได ้

ในการวดัค่า  

รวมท ัง้สิ้น 
   7,068,800     

โครงการ โครงการ  โครงการ 4 โครงการ  โครงการ 
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ผ.02 

 

    (2) แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 พฒันาศกัยภาพ 

ศูนยบ์รกิารคนพกิารท ัว่ไป 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1.เพือ่จดัหาอปุกรณ์

เครื่องมอืสาํหรบัใชใ้น

ศูนยบ์รกิารคนพกิารท ัว่ไป 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช  

2.เพือ่สนบัสนุน ส่งเสรมิ 

ขบัเคลือ่นโครงการ/

กจิกรรมของศูนยบ์รกิาร

คนพกิารท ัว่ไป องคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช  

3.เพือ่รองรบักจิกรรมการ

ผลติและซ่อมกายอปุกรณ ์

เครื่องช่วยความพกิารของ

คนพกิารในจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เชิงปริมาณ  :  อปุกรณเ์ครื่องมอื

สาํหรบัใชใ้นศูนยบ์รกิารคนพกิาร 

ไดแ้ก่ 

1.ตูเ้ชื่อม 

2.ปัม้ลม 

3.สว่านแท่นเจาะ 

4.สว่านมอื 

5.แท่นตดัไฟเบอร ์

6.เครื่องเจยีร 

7.เลือ่ยไฟฟ้า 

8.ใบตดั 

9.กาพ่นส ี

เชิงคณุภาพ :  อปุกรณเ์ครื่องมอื 

ไดม้าตรฐานและสามารถใชง้านได ้

 

   52,800  เชิงปริมาณ  : 

จาํนวนอปุกรณ์

เครื่องมอื 

ทีด่าํเนินการ

จดัซื้อ 

เชิงคณุภาพ : 

อปุกรณ์

เครื่องมอืใชไ้ด ้

ไมเ่กดิปญัหา

ขณะใชง้าน  

 

ศูนยบ์รกิารคนพกิารท ัว่ไป 

องคก์ารบรหิารส่วน 

จงัหวดันครศรธีรรมราช  

มอีปุกรณเ์ครื่องมอืเพือ่ใช ้

ในการผลติและซ่อมกาย

อปุกรณ ์เครื่องช่วยความ

พกิารของคนพกิารใน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

กองแผนฯ 

2 ตดิต ัง้ลฟิทบ์นัได  

ศาลาประชาคมโรงละคร   

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เพือ่อาํนวยความสะดวก 

และความปลอดภยัแก่

ผูสู้งอายุ คนพกิาร และ

ประชาชนท ัว่ไป 

เชิงปริมาณ  :  ลฟิทบ์นัได 

จาํนวน 1 ตวั 

เชิงคณุภาพ :  ลฟิทไ์ดม้าตรฐานตาม

แบบมาตรฐานทีก่าํหนด 

   500,000  เชิงปริมาณ  :  

ลฟิทท์ีต่ดิต ัง้ 

จาํนวน 1 ตวั 

เชิงคณุภาพ : 

ผูสู้งอายุ 

คนพกิารและ

ผูสู้งอายุ คนพกิารและ

ประชาชนท ัว่ไป ไดร้บั

ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการใชง้าน  

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ประชาชนท ัว่ไป

ไดร้บัความ

สะดวกและ

ปลอดภยัจาก

การใชง้าน 

รวมท ัง้สิ้น 
   552,800   

โครงการ โครงการ โครงการ 2 โครงการ โครงการ 
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ผ.02 

    (3) แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน    

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 สมชัชาคนคอน คนของพ่อ 

อยู่อย่างพอเพยีง  

เพือ่เปิดเวทกีารนาํเสนอ

ผลงานและแลกเปลีย่น

ความรูภ้ายใตห้ลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงของ

เครอืข่ายกลุม่องคก์รต่างๆ  

และสามารถนาํความรู ้

ทีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้น

ชวีติประจาํวนัได ้

เชิงปริมาณ  :  องคก์รเครอืข่ายดา้น

เศรษฐกจิและกลุม่อาชพีเขา้ร่วม  

2,000 คน 

เชิงคณุภาพ :  เกดิการนาํเสนอผลงาน

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 

   600,000  เชิงปริมาณ  : 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม  

เชิงคณุภาพ :  

ผูเ้ขา้อบรมมี

ความรูป้รชัญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีงเพิม่ขึ้น 

1.สามารถแกไ้ขปญัหา

ความยากจนโดยการ 

นาํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงมาใช ้

2.เครอืข่าย กลุม่ องคก์ร

ต่างๆ มเีวทกีารนาํเสนอ

ผลงานและแลกเปลีย่น

ความรูภ้ายใตห้ลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

กองแผนฯ 

2 ส่งเสรมิอาชพีใหแ้ก่

เกษตรกรในพื้นที ่

อาํเภอบางขนั จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1.เพือ่ส่งเสรมิอาชพี

ทางเลอืกใหก้บัประชาชน 

มรีายไดเ้พิม่ขึ้น 

2.เพือ่ใหป้ระชาชน  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ไดป้ระกอบอาชพี 

ตามแนวทางปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง  

อนัจะนาํไปสู่การปฏบิตัิ

อย่างจรงิจงั 

 

เชิงปริมาณ : ประชาชนเขา้ร่วมกจิกรรม 

1,300 คน 

เชิงคณุภาพ : ประชาชนมคีวามรู ้

สามารถนาํความรูไ้ปปรบัใชใ้นการ

ประกอบอาชพีได ้

 

   2,000,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวน

ประชาชนที ่

เขา้ร่วม

กจิกรรม 

เชิงคณุภาพ : 

ประชาชนที่

ไดร้บัการ

ส่งเสรมิอาชพี 

มคีวามรู ้

ความเขา้ใจ 

มากขึ้น 

 

 

1.ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

มอีาชพีเสรมิ สรา้งรายได ้

ใหก้บัครอบครวัเพิม่ขึ้น 

2.ผูเ้ขา้รบัการอบรม 

มคีวามรูใ้นการประกอบ

อาชพีตามแนวทางปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

เพิม่ขึ้น 

กองแผนฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

3 ส่งเสรมิอาชพีใหแ้ก่

เกษตรกรในพื้นที ่

อาํเภอจฬุาภรณ ์ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1.เพือ่เพิม่ช่องทางการ

สรา้งรายไดใ้หแ้ก่

เกษตรกร 

2.เพือ่ส่งเสรมิการปลูกพชื

ผสมผสาน ตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

เชิงปริมาณ :  

ประชาชนเขา้ร่วมกจิกรรมส่งเสรมิอาชพี

1,500 คน 

เชิงคณุภาพ : ประชาชนมคีวามรู ้

เพิม่ขึ้น สามารถนาํความรูไ้ปประกอบ

อาชพีได ้

   2,000,000  เชิงปริมาณ :  

จาํนวน

ประชาชน 

ทีเ่ขา้ร่วม

กจิกรรม 

เชิงคณุภาพ : 

ประชาชนที่

ไดร้บัการ

ส่งเสรมิอาชพี 

มคีวามรู ้

ความเขา้ใจ 

มากขึ้น 

เกษตรกรในพื้นที ่

อาํเภอจฬุาภรณไ์ด ้

มช่ีองทางการสรา้งรายได ้

ใหก้บัครวัเรอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองแผนฯ 

4 ส่งเสรมิอาชพีใหแ้ก่

เกษตรกรในพื้นที ่

อาํเภอทุ่งใหญ่   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1.เพือ่ส่งเสรมิอาชพี

ทางเลอืกใหป้ระชาชน 

มรีายไดเ้พิม่ขึ้น 

2.เพือ่ใหป้ระชาชนได ้

ประกอบอาชพีตาม

แนวทางปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง  

อนันาํไปสู่การปฏบิตั ิ

อย่างจรงิจงั 

เชิงปริมาณ : 

ประชาชนเขา้ร่วมกจิกรรม จาํนวน 650 คน 

เชิงคณุภาพ : ประชาชนมคีวามรู ้

สามารถนาํความรูไ้ปประกอบอาชพีได ้

 

   1,500,000  เชิงปริมาณ :  

จาํนวนประชาชน 

ทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม 

เชิงคณุภาพ : 

ประชาชนที่

ไดร้บัการ

ส่งเสรมิอาชพี

มคีวามรู ้

ความเขา้ใจ 

มากขึ้น 

1.ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

มอีาชพีเสรมิ สรา้งรายได ้

ใหก้บัครอบครวัเพิม่ขึ้น 

2.ผูเ้ขา้รบัการอบรม 

มคีวามรูใ้นการประกอบ

อาชพีตามแนวทางปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

เพิม่ขึ้น 

กองแผนฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 ฝึกอบรมส่งเสรมิอาชพี

เกษตรทฤษฎใีหม่ ตาม

แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง องคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1.เพือ่เป็นศูนยเ์รยีนรู ้

เกษตรทฤษฎใีหม่ตาม

แนวทางปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

2.เพือ่เป็นตน้แบบให ้

เกษตรกรปรบัเปลีย่นการ

ทาํเกษตรกรรมแบบ

เชงิเดีย่วเป็นเกษตรกรรม

แบบผสมผสานโดยนาํ

หลกัเกษตรทฤษฎใีหม่มา

ปรบัใชใ้นพื้นทีข่องตนเอง

ตามความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัภูมสิงัคม 

3.เพือ่ส่งเสรมิและ

สนบัสนุนใหเ้กษตรกร

สรา้งการผลติที่

หลากหลายสาํหรบัเป็น

แหลง่รายไดท้ีม่ ัน่คงของ

ครวัเรอืน ลดการพึง่พา

ปจัจยัจากภายนอก สู่การ

พึง่พาตนเอง อย่างย ัง่ยนื 

 

เชิงปริมาณ : เกษตรกรเขา้ร่วม

โครงการ 500 คน 

เชิงคณุภาพ : เกษตรกรไดร้บัความรู ้

เกี่ยวกบั “เกษตรทฤษฎใีหม่” 

   2,167,000  เชิงปริมาณ : 

เกษตรกร   

เขา้ร่วม

โครงการ    

รอ้ยละ 80  

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละ 60 ของ

เกษตรกรที่

ไดร้บัความรู ้

จากการเขา้ร่วม

โครงการ 

1.มแีหลง่เรยีนรูแ้ละศึกษา

ดูงานในชมุชนทีม่ี

ศกัยภาพ และสามารถ

แกไ้ขปญัหาใหก้บั

เกษตรกรในชมุชนได ้

2.เกษตรกรนาํหลกัเกษตร

ทฤษฎใีหม่มาปรบัใชใ้น

การดาํเนินกจิกรรมทาง

การเกษตรในพื้นทีข่อง

ตนเองตามความเหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัภูมิ

สงัคม 

3.เกษตรกรสามารถสรา้ง

การผลติทีห่ลากหลาย

สาํหรบัเป็นแหลง่รายไดท้ี่

ม ัน่คงของครวัเรอืนลดการ

พึง่พาจากปจัจยัภายนอก 

สู่การพึง่พาตนเอง อย่าง

ย ัง่ยนื 

กองแผนฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

6 ก่อสรา้งโรงเรอืนเกษตร

ทฤษฎใีหม่ ตามแนวทาง

ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

1.ก่อสรา้งโรงเรอืนเพือ่

สาธติการดาํเนินกจิกรรม

เกษตรทฤษฎใีหม่ สาํหรบั

เกษตรกรและบคุคลท ัว่ไป

ทีส่นใจเขา้มาศึกษาดูงาน 

2.เพือ่เป็นโรงเรอืนตน้แบบ 

ใหเ้กษตรกรมศีกัยภาพใน

การดาํเนินกจิกรรมเกษตร

ทฤษฎใีหม่ ตามแนวทาง

ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

เชิงปริมาณ : เกษตรกรและบคุคล

ท ัว่ไปเขา้ศึกษาดูงาน ณ ศูนยเ์รยีนรูฯ้ 

300 คน 

เชิงคณุภาพ : เกษตรกรและบคุคล

ท ัว่ไปทีส่นใจไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัหลกั

เกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวทางของ

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

   833,000  เชิงปริมาณ : 

รอ้ยละ 80 

ของเกษตรกร

และบคุคล

ท ัว่ไปทีเ่ขา้

ศึกษาดูงาน 

เชิงคณุภาพ : 

เกษตรกรและ

บคุคลท ัว่ไปที่

สนใจไดร้บั

ความรู ้รอ้ยละ 

60 

1.มโีรงเรอืนสาธติการ

ดาํเนินกจิกรรมเกษตร

ทฤษฎใีหม่ สาํหรบั

เกษตรกรและบคุคลท ัว่ไป

ทีส่นใจ เขา้มาศึกษาดูงาน 

2.สามารถเป็นโรงเรอืน

ตน้แบบ ใหเ้กษตรกรมี

ศกัยภาพในการดาํเนิน

กจิกรรมเกษตรทฤษฎใีหม่ 

ตามแนวทางปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

กองแผนฯ 

 - - - 9,100,000 -  

โครงการ โครงการ โครงการ 6 โครงการ โครงการ 
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ผ.02 

  5. ยุทธศาสตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

    (1) แผนงานการเกษตร   

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

ข63 

ผ

61 

ฝึกอบรมเยาวชน 

รกัษป่์าจาก 

เพือ่ใหเ้ยาวชนตระหนกัถงึ

ความสาํคญัและประโยชน์

ของตน้จาก และเพือ่

อนุรกัษร์ะบบนิเวศของ 

รมิคลองหวัตรดุ-อ่าว 

ปากนคร 

เชิงปรมิาณ :  เยาวชนจากสถานศึกษา

ทีอ่ยู่ในพื้นทีต่าํบลปากนคร 

อาํเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช

และเยาวชนทีส่นใจ จาํนวน 40 คน 

เจา้หนา้ทีโ่ครงการและผูเ้ขา้ร่วม

สงัเกตการณ ์จาํนวน 10 คน 

เชิงคณุภาพ : เยาวชนจาก

สถานศึกษา มคีวามรู ้ความเขา้ใจ

เบื้องตน้ในการอนุรกัษแ์ละใช ้

ประโยชนจ์ากตน้จาก 

 

   50,000  เชิงปริมาณ :  

จาํนวนเยาวชน

ทีเ่ขา้รบัการ

อบรมเป็นไป

ตามจาํนวนที่

กาํหนด 

เชิงคณุภาพ :

เยาวชนมี

ความรูค้วาม

เขา้ใจเบื้องตน้

ในการอนุรกัษ์

และใช ้

ประโยชนจ์าก

ตน้จาก 

เยาวชนทีเ่ขา้รบัการอบรม 

รอ้ยละ 80 

กอง

ทรพัยากรฯ 

2 

 

ปรบัปรุงฝายนํา้ลน้  

หมู่ที ่4 ตาํบลบา้นเกาะ 

อาํเภอพรหมครี ี

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่กกัเก็บนํา้ไวใ้ชใ้นช่วง 

ฤดูแลง้ และชะลอนํา้  

ลดพลงังานความเร็วนํา้ 

ในช่วงฤดูฝน 

เพือ่ป้องกนันํา้กดัเซาะตลิง่ 

ป้องกนัทรพัยส์นิของ

ประชาชนบรเิวณ ฝายนํา้ลน้ 

ไม่ใหไ้ดร้บัความเสยีหาย 

เชิงปรมิาณ :  ฝายนํา้ลน้ กวา้ง 

ขนาด 22 เมตร พนงักนัตลิง่พงั 

หวั –ทา้ยฝาย ยาวขา้งละ 21 เมตร  

เชิงคณุภาพ : มฝีายทีส่ามารถ 

กกัเก็บนํา้นํา้ไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้  

และชะลอนํา้ป้องกนันํา้กดัเซาะ 

ใตท้อ้งฝายและตลิง่ 

   2,150,000  เชิงปริมาณ :   

ฝาย 1 แห่ง 

เชิงคณุภาพ :  

กกัเก็บนํา้ 

หนา้ฝายได ้

ประมาณ 7,900 

ลบ.ม.และลด

การกดัเซาะตลิง่ 

-มฝีายทีส่ามารถกกัเก็บนํา้

ไวใ้นช่วงฤดูแลว้ และ

ชะลอนํา้ลดพลงังาน

ความเรว็นํา้ในช่วงฤดูฝน 

-ป้องกนันํา้กดัเซาะใตท้อ้ง

ฝายและตลิง่ 

กอง

ทรพัยากรฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

3 

 

ขดุลอกสระนํา้ 

บา้นหนองปรอื หมู่ที ่3 

ตาํบลทุ่งสง  

อาํเภอนาบอน    

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหร้าษฎรในพื้นที ่ม.3  

ต.ทุ่งสง มนีํา้เพือ่อปุโภค  

บรโิภคทีเ่พยีงพอ 

เชิงปรมิาณ : สระนํา้ทีข่ดุลอก  

จาํนวน 1 แห่ง  

เชิงคณุภาพ : ดาํเนนิการตามแบบ

แปลนไดถ้กูตอ้ง 

   564,000  เชิงปรมิาณ :  

สระนํา้ 1 แห่ง  

เชิงคณุภาพ : 

ดาํเนนิการตาม

แบบแปลนได ้

ถกูตอ้ง 

ราษฎรในพื้นที ่ม.3 ต.ทุ่งสง 

อ.นาบอน จ.นครศรธีรรมราช 

ไดใ้ชป้ระโยชน ์

จากการขดุสระนํา้ 

กอง

ทรพัยากรฯ 

4 

 

ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้  

คลองนํา้ตกในหนาน   

หมู่ที ่5 ตาํบลฉลอง 

อาํเภอสชิล  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

 

เพือ่เพิม่ปรมิาณนํา้ใหพ้อใช ้

ตลอดปี และใหเ้ป็นแหลง่

ท่องเทีย่วในพื้นทีเ่พือ่สรา้ง

รายได/้อาชพีใหก้บัชมุชน 

 

เชิงปรมิาณ : ช่วงที ่1 สนัฝาย 

สูง 1.00 ม. ผนงัขา้งสูง 2.50 ม. 

กวา้ง 9.00 ม. 

เชิงคณุภาพ : ดาํเนนิการตามแบบ

แปลนไดถ้กูตอ้ง 

   847,000  เชิงปรมิาณ : 

จาํนวน

นกัท่องเทีย่ว

เพิม่มากขึ้น 

เชิงคณุภาพ : 

นกัท่องเทีย่ว 

มคีวามพงึพอใจ 

มปีรมิาณนํา้เพยีงพอใช ้

ตลอดท ัง้ปี  

ชมุชนมรีายไดจ้ากการ

ท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น 

กอง

ทรพัยากรฯ 

5 

 

ขดุลอกหนองนํา้ 

ในพื้นทีอ่าํเภอฉวาง  

จงัหวดันครศรธีรรมราช  

 

-เพือ่ป้องกนัปญัหานํา้ท่วม 

ในฤดูฝน 

-เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาด

แคลนนํา้ในฤดูแลง้ อนุรกัษ์

แหลง่นํา้ 

เชิงปรมิาณ : ขดุลอกหนองนํา้ 

จาํนวน 14 แห่ง  

1. ขดุลอกหนองนํา้พงัพรุ  ม.5  

   ต.นาแว อ.ฉวาง  

2. ขดุลอกหนองนํา้นบตาคง 

   ม.7 ต.นาแว อ.ฉวาง  

3. ขดุลอกหนองนํา้นบนายเหลยีว 

   ม.8,10  ต.นาแว อ.ฉวาง   

4. ขดุลอกนบนายนอง  ม.9  

   ต.นาแว อ.ฉวาง 

 

   6,400,000 

 

 

 

 

 

 

 

 เชิงปรมิาณ :  

หนองนํา้ 

จาํนวน 14 

แห่ง 

เชิงคณุภาพ : 

สามารถ

แกป้ญัหา 

นํา้ท่วมและ

ปญัหานํา้แลง้

ในพื้นที ่

ราษฎร ประมาณ  555 

ครวัเรอืน  และพื้นที ่

ใกลเ้คยีง ไดใ้ชแ้หลง่นํา้ 

เพือ่การเกษตรประมาณ   

250 ไร่ และเพาะเลี้ยง

สตัวน์ํา้ ทาํใหม้รีายได ้

เพิม่ขึ้น 

 

กอง

ทรพัยากรฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

5. ขดุลอกหนองนบนางพุ่ม ม.6  

   ต.ละอาย  อ.ฉวาง 

6. ขดุลอกหนองละมดุ  ม.3  

   ต.ละอาย  อ.ฉวาง 

7. ขดุลอกอาคารอดันํา้คลองหนั 

   ม. 5,8  ตาํบลไสหรา้ 

8. ขดุลอกคลองลงุ ม.2,6,8  

    ต.ไสหรา้ 

9. ขดุลอกหนา้ฝายคลองลงุ ม.6 

    ต. ไสหรา้ 

10. ขดุลอกหว้ยเก็บนํา้สามพอน  

     ม.3 ต.ไสหรา้ 

11. ขดุลอกหนองพรุชงิ ม.3  

    ต.ไสหรา้ 

12. ขดุลอกคลองสาํโรง ม.1  

     ต.ไสหรา้  

13. ขดุลอกคลองรงัซ่อน ม.9  

    ต.ไมเ้รยีง 

14. ขดุลอกคลองนาหนม ม.9  

     ต.ไมเ้รยีง 

เชิงคณุภาพ : ดาํเนนิการตามแบบ

แปลนไดถ้กูตอ้ง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

6 

 

ขดุลอกสระเก็บนํา้ในพื้นที ่ 

อาํเภอหวัไทร 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

-เพือ่ฟ้ืนฟแูหลง่นํา้เดมิให ้

สามารถกกัเก็บนํา้ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

-เพือ่เป็นแหลง่กกัเก็บนํา้ไว ้

ในช่วงฤดูแลง้ 

-เพือ่เพิม่ผลผลตทิาง

การเกษตร 

เชิงปรมิาณ : สระเก็บนํา้ จาํนวน  

2 แห่ง  

1. บา้นบางนบ หมู่ที ่1  

   ตาํบลบางนบ   

2. บา้นบางแค หมู่ที ่9  

   ตาํบลบางนบ 

เชิงคณุภาพ : เพือ่ใหร้าษฎร ไดม้นีํา้

ใชเ้พือ่การอปุโภค-บรโิภค  

 

   1,004,000  เชิงปรมิาณ :  

มสีระนํา้ใชใ้น 

ฤดูแลง้ 1 แห่ง 

เชิงคณุภาพ :  

ราษฎรมคีุณภาพ

ชวีติทีด่ขี ึ้น 

-ระบบนิเวศทาง

ธรรมชาต ิอดุม

สมบูรณม์ากขึ้น 

-ราษฎรทีใ่ชป้ระโยชนจ์าก

แหลง่นํา้มคีณุภาพชวีติ 

ทีด่ขีึ้น 

-พื้นทีท่ีด่าํเนนิโครงการ  

มคีวามชุ่มชื้น ทาํใหร้ะบบ

นิเวศทางธรรมชาต ิ 

อดุมสมบูรณม์ากขึ้น 

กอง

ทรพัยากรฯ 

7 

 

ขดุลอกหนองนางไหล 

หมู่ที ่9 ตาํบลดุสติ  

อาํเภอถํา้พรรณรา  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่เป็นแหลง่กกัเก็บนํา้ใช ้

สาํหรบัการอปุโภค  

เพือ่การเกษตร และผลติ

นํา้ประปาของหมู่บา้น  

เพือ่ใหเ้พยีงพอตลอดท ัง้ปี 

เชิงปรมิาณ :  หนองนํา้ทีข่ดุลอก 

จาํนวน 1 แห่ง 

เชิงคณุภาพ : ประชาชนมนีํา้ใชใ้น

การอปุโภค การเกษตรและการ

ผลตินํา้ประปาขององคก์ารบรหิาร

ส่วนตาํบลตลอดท ัง้ปี 

 

   2,710,000  เชิงปรมิาณ :  

มหีนองนํา้

จาํนวน 1 แห่ง 

เชิงคณุภาพ : 

ดาํเนนิการตาม

แบบแปลนได ้

ถกูตอ้ง 

 

ราษฎรในพื้นที ่ม.9 จาํนวน 

167 ครวัเรอืน  ม.5 

จาํนวน 130 ครวัเรอืน  

ม.7 จาํนวน 149 ครวัเรอืน

และม. 10  จาํนวน 50 

ครวัเรอืน โดยมปีระชากร

รวมท ัง้สิ้น  จาํนวน 1,800 

คน ไดม้นีํา้ใชเ้พยีงพอ

สาํหรบัการอปุโภค บรโิภค

ตลอดปี ผลติผลสนิคา้

การเกษตรเพิม่ขึ้น  

กอง

ทรพัยากรฯ 

8 ขดุลอกเหมอืงส่งนํา้สาย

คลองทวยเทพ – คลอง

บางขรุด บา้นหวัไมไ้ผ่  

หมู่ที ่7  ตาํบลบา้นเนิน  

เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นทีม่ ี

เสน้ทางนํา้อปุโภคบรโิภค  

ใชก้ารไดท้กุฤดูกาล 

เชิงปรมิาณ :  เหมอืงส่งนํา้ทีข่ดุลอก 

จาํนวน 1 แห่ง 

เชิงคณุภาพ : ประชาชานมนีํา้ใชใ้น

การอปุโภค การเกษตรและการ

   1,000,000  เชิงปรมิาณ :  

มเีหมอืงส่งนํา้

จาํนวน  

1 แห่ง 

ประชาชนในพื้นทีไ่ดร้บั

ความสะดวกสบายในการใช ้

เสน้ทางคูส่งนํา้สายดงักลา่ว  

มรีางระบายนํา้ทีส่ามารถใช ้

กอง

ทรพัยากรฯ 



  

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง แกไ้ข พ.ศ.2563  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช  42 

 

ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

อาํเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ผลตินํา้ประปาขององคก์ารบรหิาร

ส่วนตาํบลตลอดท ัง้ปี 

 

เชิงคณุภาพ : 

ดาํเนนิการตาม

แบบแปลนได ้

ถกูตอ้ง 

 

การไดท้กุฤดูกาล 

 รวมท ัง้สิ้น - -  14,725,000 -  

โครงการ โครงการ โครงการ 8 โครงการ โครงการ 
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ผ.02 

 

(2) แผนงานเคหะและชมุชน      

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

ข63 

 

ผ61 

อบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพการ

บรหิารจดัการขยะมลูฝอย

และของเสยีอนัตรายจาก

ชมุชน 

เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

ในการบรหิารจดัการขยะมลู

ฝอยและของเสยีอนัตรายจาก

ชมุชน กบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่แลหน่วยงาน

ภาครฐั เอกชน ทีเ่ขา้ร่วม

โครงการฯ 

-เพือ่ส่งเสรมิ/สนบัสนุน 

ใหท้กุภาคส่วนเขา้มามส่ีวน

ร่วมในการคดัแยกขยะและ

ของเสยีอนัตรายจากชมุขน 

เชิงปรมิาณ : เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ ,

ทอ้งถิน่อาํเภอ เจา้หนา้ทีห่น่วยงาน

ภาครฐั เอกชนในพื้นทีจ่งัหวดั

นครศรธีรรมราช ภาคเีครอืขา่ยดา้น

สิง่แวดลอ้มตลอดจนบคุลากรสงักดั

การบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช รวม จาํนวน 400 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิาร

จดัการขยะมลูฝอยและของเสยี

อนัตรายจากชมุชน  

 

   300,000  เชิงปรมิาณ : 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

400 คน 

เชิงคณุภาพ :  

ผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมมคีวามรู ้

ความเขา้ใจในการ

บรหิารจดัการขยะ

มลูฝอยและของเสยี

อนัตรายจากชมุชน 

 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมี

ความรูค้วามเขา้ใจในการ

บรหิารจดัการขยะมลูฝอย

และของเสยีอนัตรายจาก

ชมุชน รอ้ยละ 80  

ของผูเ้ขา้อบรมท ัง้หมด 

กอง

ทรพัยากรฯ 

2 

 

 

4 

ตดิต ัง้กงัหนันํา้ชยัพฒันา

ภายในสวนสาธารณะ

เฉลมิพระเกยีรต ิร.๙ 

(นางสาวพรอ้ม ณ นคร 

อทุศิ) 

เพือ่เป็นการเตมิออกซเิจนให ้

เพยีงพอกบัการดาํรงชวีติของ

สตัวน์ํา้ทีอ่ยู่อาศยัภายในสระ 

เชิงปรมิาณ : ตดิต ัง้กงัหนันํา้ชยั

พฒันาภายในสวนสาธารณะ 

เฉลมิพระเกยีรต ิร.๙  

(นางสาวพรอ้ม ณ นคร อทุศิ) 

จาํนวน 1 ชดุ ตามแบบแปลนมลูนิธิ

ชยัพฒันา 

เชิงคณุภาพ : สามารถเตมิ

ออกซเิจนในนํา้เพือ่ใหเ้พยีงพอกบั

การดาํรงชวีติของสตัวน์ํา้ 

   500,000  เชิงปรมิาณ :  

กงัหนันํา้ชยัพฒันา 

จาํนวน 

1 ชดุ ตามแบบ

แปลนมลูนิธ ิ

ชยัพฒันา 

เชิงคณุภาพ : 

ปรมิาณออกซเิจน

ในนํา้มปีรมิาณ

เพิม่ขึ้น 

สามารถตดิต ัง้กงัหนันํา้ชยั

พฒันาภายใน

สวนสาธารณะเฉลมิพระ

เกยีรต ิร.๙ (นางสาว

พรอ้ม ณ นคร อทุศิ) 

กอง

ทรพัยากรฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

3 

ข63 

ผ

61 

จดัการของเสยีอนัตราย

จากชมุชน  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ทีร่่วมลงนามบนัทกึ

ขอ้ตกลงจดัทาํบรกิาร

สาธารณะ เรื่องการบรหิาร

จดัการของเสยีอนัตรายจาก

ชมุชน ท ัง้ 184 แห่ง คดัแยก

ของเสยีอนัตรายจากชมุชน

และเก็บรวบรวมนาํส่งให ้

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราชขนส่งไป

กาํจดัใหถ้กูตอ้งตามหลกั

วชิาการ 

เชิงปรมิาณ : เจา้หนา้ทีอ่งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดั

นครศรธีรรมราชท ัง้ 184 แห่ง และ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งตลอดจน

บคุลากรขององคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราชเขา้ร่วม

โครงการ จาํนวน 400 คน เก็บรวบรวม

ของเสยีอนัตรายจากชมุชนนาํส่งให ้

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรฯี

นาํไปกาํจดัใหถ้กูตอ้งตามหลกัวชิาการ

ไม่นอ้ยกว่า 10 ตนั 

เชิงคณุภาพ :   

- ลดปญัหาหรอืผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของ

ประชาชนทาํใหจ้งัหวดั

นครศรธีรรมราชไมม่ขีองเสยี

อนัตรายจากชมุชนตกคา้ง 

- มปีรมิาณนํา้เพยีงพอใหส้ามารถมา

ท่องเทีย่วไดต้ลอดท ัง้ปี 

- ชมุชนมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่ว

เพิม่ขึ้น 

 

 

 

   163,300  เชิงปรมิาณ :  

ของเสยีอนัตราย

จากชมุชนของ

จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

มปีรมิาณลดลง 

ไม่ตํา่กวา่ 10 ตนั 

เชิงคณุภาพ : 

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ทีเ่ขา้

ร่วมลงนามบนัทกึ

ขอ้ตกลงเขา้ร่วม

โครงการฯ 80 % 

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่รวมรวมของเสยี

อนัตรายจากชมุชนให ้

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราชขนส่งไป

กาํจดัใหถ้กูตอ้งตามหลกั

วชิาการไมน่อ้ยกว่า 10 ตนั 

กอง

ทรพัยากรฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 อบรมเชงิปฏบิตักิาร  

“การปฏบิตัติามผงัเมอืง

รวมจงัหวดั

นครศรธีรรมราช”  

(การวางแผนพฒันา

อตุสาหกรรมและ

เกษตรกรรม) 

เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรม  

มคีวามรู ้ความเขา้ใจใน

สาระสาํคญัของการวางแผน

พฒันาอตุสาหกรรมและ

เกษตรกรรม 

เชิงปรมิาณ :  อบรมใหค้วามรู ้

เจา้หนา้ทีข่อง อปท. และบคุลากร

สงักดั อปท. จาํนวน 300 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูน้าํหรอืตวัแทน อปท. 

ในจงัหวดันครศรธีรรมราชไดร้บั

ความรูจ้ากการอบรม/สมัมนา  

รอ้ยละ 80 

 

   500,000  เชิงปรมิาณ :  

รอ้ยละของผูน้าํ 

หรอืตวัแทน อปท.

ในจงัหวดั

นครศรธีรรมราชที่

เขา้ร่วมอบรม/

สมัมนา 

เชิงคณุภาพ :  

ผูน้าํหรอืตวัแทน 

อปท.ในจงัหวดั

นครศรธีรรมราช

ไดร้บัความรูจ้าก

การอบรม/สมัมนา  

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม มคีวามรู ้

และเขา้ใจในสาระสาํคญั

ของการวางแผนพฒันา

อตุสาหกรรมและ

เกษตรกรรม 

กอง

ทรพัยากรฯ 

รวมท ัง้สิ้น - - - 1,463,300 -  

โครงการ โครงการ โครงการ 4 โครงการ โครงการ 
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ผ.02 

6. ยทุธศาสตรโ์ครงสรา้งพื้นฐาน 

 (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 1.อาํเภอเมือง           

 กอ่สรา้งถนน           

1 

ข63 

ผ61 

ขยายผวิจราจรถนน 

สายทางเขา้สวนสาธารณะ

เฉลมิพระเกยีรต ิร.๙ 

(นางสาวพรอ้ม ณ นคร 

อทุศิ)  

 

เพือ่ทาํการขยายผวิจราจร

ใหก้วา้งเพิม่มากขึ้น  

เพือ่เป็นทีจ่อดรถยนตข์อง

ผูใ้ชบ้รกิารในสวนสาธารณะ 

เฉลมิพระเกยีรต ิร. 9 

(นางสาวพรอ้ม ณ นคร อทุศิ) 

เชิงปรมิาณ :  ขนาดกวา้ง 1.50 ม. 

ยาว 200 ม. 

เชิงคณุภาพ : มาตรฐาน อบจ.นศ. 

   243,000  เชิงปรมิาณ :  

ไดข้นาดถนน 

กวา้ง 1.50 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

เชิงคณุภาพ : 

ไดม้าตรฐาน   

อบจ.นศ. 

มทีีจ่อดรถยนตร์องรบั 

ผูม้าใชบ้รกิารสวนสาธารณะ

เฉลมิพระเกยีรต ิร. 9 

(นางสาวพรอ้ม ณ นคร 

อทุศิ) เพิม่มากขึ้น 

กอง 

ทรพัยากร 

2 

 

ข63 

ผ61 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายหว้ยหูแรง้ – 

ป่ายาง หมู่ที ่7 ตาํบลท่างิ้ว 

อาํเภอเมอืง   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน 

ในการใชถ้นนสญัจรไปมา 

และขนส่งผลผลติทาง 

การเกษตร 

เชิงปริมาณ : ถนน คสล.  
กวา้ง 5 ม. ยาว 1,050 ม. หนา  
0.15 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า  
5,250 ตร.ม. ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

เฉลีย่ขา้งละ 0.30 ม. 
เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 
(จดุเริม่ตน้ N8.478474 E99.852001 

จดุสิ้นสุด N8.479314 E99.860741) 

 

 

 

   3,450,000                                                                                                                                                                                เชิงปริมาณ  :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ  : 

ถนนได ้

มาตรฐานที่

กาํหนด 

ราษฎรในพื้นที ่และ

พื้นทีใ่กลเ้คยีงสามารถ

ใชเ้สน้ทางในการสญัจร 

และขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรได ้

สะดวก รวดเรว็ 

ปลอดภยั  

กองช่าง 



  

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง แกไ้ข พ.ศ.2563  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช  47 

 

ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

3 

 

ปรบัปรุงถนนลาดยาง 

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี 

สายโพธิ์เสดจ็ – ทุ่งแย ้ 

(นศ.ถ 38 – 008)  

หมู่ที ่6,8  ตาํบลโพธิ์เสดจ็  

อาํเภอเมอืง   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ยกระดบัถนนและ 

ผวิทางใหม้คีวามปลอดภยั 

และสะดวกรวดเรว็ 

เชิงปริมาณ : ถนนพาราแอสฟลัท ์
ตกิคอนกรตี กวา้ง 5.00 ม. หนา 

0.05 ม. ยาว 2,100 ม. หรอืมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกว่า 10,500 ตร.ม.  
เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 
(จดุเริม่ตน้ N 8416109 E99947708 

จดุสิ้นสุด N 8412216 E99932800) 

   3,642,000  เชิงปริมาณ  :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ  : 

ถนนได ้

มาตรฐานที่

กาํหนด 

ประชาชนหมู่ที ่6,8  

ตาํบลโพธิ์เสดจ็ และ

ตาํบลใกลเ้คยีงไดร้บั

ความสะดวกสบายใน

การสญัจร ประหยดั

ค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง

และขนส่งสนิคา้ออกสู่

ตวัเมอืง 

 

กองช่าง 

4 
 

ผ61 

ข63 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายหนองจกิ – 

บา้นนายบญุโชค ช่วงที ่1-2 

หมู่ที ่7  ตาํบลท่างิ้ว  

อาํเภอเมอืง  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน 

ในการใชถ้นนสญัจรไปมา 

และขนส่งผลผลติทาง 

การเกษตร 

เชิงปริมาณ :  ช่วงที ่1 ถนน คสล. 

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 490 ม.  
หนา 0.15 ม.  
(จดุเริม่ตน้ N8.484784 E99.859540 

จดุสิ้นสุด N8.480471 E99.856346) 
ช่วงที ่2  ถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. 

ยาว 390 ม. หนา 0.15 ม.  
หรอืพื้นทีร่วมกนัไมน่อ้ยกว่า  
3,520 ตร.ม. พรอ้มไหลท่างหนิคลกุ

กวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.30 ม.  
เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 
(จดุเริม่ตน้ N8.485357 E99.852605 

จดุสิ้นสุด N8.485108 E99.856346) 
 

  2,080,000   เชิงปริมาณ  :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ  : 

ถนนได ้

มาตรฐานที่

กาํหนด 

ประชาชนในตาํบลท่างิ้ว 

และตาํบลใกลเ้คยีง

สามารถใชเ้สน้ทางใน 

การสญัจร และขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตร

ไดส้ะดวก ปลอดภยั  

กองช่าง 



  

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง แกไ้ข พ.ศ.2563  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช  48 

 

ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 

 

ปรบัปรุงถนนลาดยาง 

ผวิแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  

สายบา้นตาล – พระมงกฎุ   

หมู่ที ่1 ตาํบลโพธิ์เสดจ็  

อาํเภอเมอืง   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่แกป้ญัหาความ

เดอืดรอ้นใหแ้ก่ราษฎร 

ในหมู่บา้นทีเ่ดนิทางสญัจร 

ไปมาใหไ้ดร้บัความ

สะดวกสบาย 

เชิงปริมาณ : ถนนลาดยาง 
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี  
ช่วงที ่1 ขนาดกวา้ง 4.00 ม.   
ยาว 580 ม. หนา 0.05 ม.  
ช่วงที ่2 ขนาดกวา้ง 5.00 ม.  
ยาว 350 ม. หนา 0.05 ม. หรอืพื้นที่

รวมกนัไมน่อ้ยกว่า 4,070 ตร.ม.  
เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 

   1,397,000  เชิงปริมาณ  :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ  : 

ถนนได ้

มาตรฐานที่

กาํหนด 

ราษฎรในพื้นทีต่าํบล 

โพธิ์เสดจ็ และพื้นที่

ใกลเ้คยีง ไดร้บัความ

สะดวกสบายใน 

การสญัจรและช่วย 

ลดอบุตัเิหตใุนการ 

ใชร้ถ ใชถ้นน 

กองช่าง 

6 ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สาย 

โตะ๊หมอ้หยาม  หมู่ที ่3  

ตาํบลนาเคยีน  อาํเภอเมอืง   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถใช ้

ถนนสญัจรระหว่างตาํบลได ้

ตามปกต ิ 

เชิงปริมาณ : ถนนคอนกรตี 
เสรมิเหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 ม.   
ยาว 432 ม. หนา 0.15 ม. ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 0.30 ม. 
เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 

  1,075,000   เชิงปริมาณ  :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ  : 

ถนนได ้

มาตรฐานที่

กาํหนด 

ราษฎรในพื้นทีต่าํบล 

โพธิ์เสดจ็ และพื้นที่

ใกลเ้คยีง ไดร้บัความ

สะดวกสบายใน 

การสญัจรและช่วย 

ลดอบุตัเิหตใุนการ 

ใชร้ถ ใชถ้นน 

กองช่าง 

7 

 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายนาคอ้ – 

หนองไทร  หมู่ที ่5,7,8 

ตาํบลนาเคยีน  อาํเภอเมอืง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหม้ถีนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็ทีใ่ชง้านไดอ้ย่าง

เหมาะสมตามมาตรฐาน 

สามารถใชถ้นนสญัจร

ระหว่างตาํบลไดต้ามปกต ิ

เชิงปริมาณ : ถนน คสล. ขนาด

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,900 ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 

7,600 ตร.ม. ไหลท่างกวา้ง 
ขา้งละ 0.30 ม. 
เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน 
ตามแบบ อบจ.นศ. 
 

   4,650,000  เชิงปริมาณ  :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ  : 

ถนนได ้

มาตรฐานที่

กาํหนด 

ราษฎรในพื้นที ่และ

พื้นทีใ่กลเ้คยีงไดร้บั

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
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ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายบางหลวง – 

สีแ่ยกบา้นนายช่วน  

หมู่ที ่11 (นศ.ถ.130-43) 

ตาํบลบางจาก  อาํเภอเมอืง   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหป้ระชาชนและผู ้

สญัจรไปมาไดร้บัความ

สะดวก ในการใชถ้นน และ

ลดอบุตัเิหตบุนทอ้งถนน  

เชิงปริมาณ : ถนน คสล.ขนาด

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 630 ม. หนา 

0.15 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 2,520 

ตร.ม. ไหลท่างหนิคลกุกวา้งเฉลีย่

ขา้งละ 0.30 ม.  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 
(จดุเริม่ตน้ N 926849 E 618683 

จดุสิ้นสุด N926518 E 617793) 

   1,550,000  เชิงปริมาณ  :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ  : 

ถนนได ้

มาตรฐานที่

กาํหนด 

ประชาชนในพื้นที ่และ

พื้นทีใ่กลเ้คยีง มถีนนใช ้

สญัจรไปมา ไดอ้ย่าง

สะดวก และรวดเรว็ 

กองช่าง 
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ปรบัปรุงผวิจราจร

ถนนลาดยางแอสฟลัท ์

ตกิคอนกรตีสายบา้นบาง

สะพาน – บา้นบางหลวง 

(นศ.ถ1-0097) อาํเภอเมอืง  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหท้รพัยส์นิทีอ่ยู่ใน

ความรบัผดิชอบของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

อยู่ในสภาพด ีพรอ้มใชง้าน 

และประชาชนใชส้ญัจรไป

มาดว้ยความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ 

เชิงปริมาณ : ถนนลาดยางแอส

ฟลัทต์กิคอนกรตี  ขนาดกวา้ง 7 ม. 

ยาว 1,415 ม. หนา 0.04 ม.  หรอื

พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 9,905 ตร.ม. 
เชิงคณุภาพ : ตามขอ้กาํหนดแบบ

รูป ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

  2,500,000   เชิงปริมาณ  :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ  : 

ถนนได ้

มาตรฐานที่

กาํหนด 

ประชาชนในพื้นที ่และ

พื้นทีใ่กลเ้คยีง มถีนนใช ้

สญัจรไปมา ไดอ้ย่าง

สะดวก และรวดเรว็ 

กองช่าง 

 กอ่สรา้งสะพาน           

10 
  

ก่อสรา้งสะพานคอนกรตี

เสรมิเหลก็ในถนนสาย 

บา้นบางสะพาน – บา้น 

บางหลวง (นศ.ถ1-0097) 

หมู่ที ่5 ตาํบลบางจาก 

หมู่ที ่2 ตาํบลท่าไร่ อาํเภอเมอืง  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหท้รพัยส์นิทีอ่ยู่ใน

ความรบัผดิชอบของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

อยู่ในสภาพด ีพรอ้มใชง้าน 

และประชาชนใชส้ญัจรไป

มาดว้ยความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ 

เชิงปริมาณ : สะพาน คสล.  
ขนาดกวา้ง 7 ม. ยาว 24 ม.  
แบบไม่มทีางเทา้  
เชิงคณุภาพ : ตามขอ้กาํหนดแบบ

รูป ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

  4,140,000   เชิงปริมาณ  :

ระยะทางสะพาน

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ  : 

สะพานได ้

มาตรฐานที่

กาํหนด 

ราษฎรในพื้นที ่และ

พื้นทีใ่กลเ้คยีง มสีะพาน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ ทีม่ ี

มาตรฐาน ไดร้บัความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การเดนิทางสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 
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รบัผิดชอบ 
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 2. อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ           

 กอ่สรา้งถนน           
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ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายหนา้บา้น

ผูใ้หญ่เป่ียม – สะพาน

คลองใหมสุ่รนิทร ์หมู่ที ่7 

และหมู่ที ่8 ตาํบลเชยีรเขา  

อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่สะดวกและ

ประหยดัเวลาในการ

เดนิทาง และขนส่ง

ผลติภณัฑท์างการเกษตร

ไดท้นัท่วงท ี

เชิงปริมาณ : ถนน คสล.  
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 815 ม.  
หนา 0.15 ม. หรอืพื้นทีก่่อสรา้ง 
ไม่นอ้ยกว่า 3,260 ตร.ม. ไหลท่าง

หนิคลกุกวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.50 ม.  
ตามสภาพพื้นที ่

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 
 

   1,891,000  เชิงปริมาณ  :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ  : 

ถนนได ้

มาตรฐานที่

กาํหนด 

ประชาชนสามารถสญัจร

ไปมาไดส้ะดวกและ

ปลอดภยั ลดความ

เสยีหายในการบรรทกุ

พชืผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

12 

 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายสวนหลวง – 

เทศบาลตาํบลทางพูน  

หมู่ที ่6  ตาํบลทางพูน   

อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่บาํบดัความเดอืดรอ้น

ของประชาชนและผูใ้ชถ้นน

สญัจรไปมา และลด

อบุตัเิหตทุางถนน 

เชิงปริมาณ : ถนน คสล.  
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม.  
หนา 0.15 ม. พรอ้มไหลท่างหนิคลกุ

กวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.50 ม. หรอืพื้นที่

ไม่นอ้ยกว่า 5,200 ตร.ม. 

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 
(จดุเริม่ตน้ N08.20102 E100.03647  

จดุสิ้นสุด N08.20007 E100.03873) 

 

 

 

 

  3,057,000   เชิงปริมาณ  :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ  : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นที ่และ

พื้นทีใ่กลเ้คยีง มถีนนใช ้

สญัจรไปมา ไดอ้ย่าง

สะดวก และรวดเรว็ 

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 3. อาํเภอหวัไทร           

 กอ่สรา้งถนน           

13 

 

 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายสนัตริาษฎร ์ 

(รหสัทางหลวงทอ้งถิน่

หมายเลข นศ.ถ.180-07) 

หมู่ที ่9 ตาํบลหวัไทร  

อาํเภอหวัไทร 

จงัหวดันครศรธีรรมราช    

   

เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการ 

ขนสนิคา้ผลผลติทาง

การเกษตรของเกษตรกร

ออกสู่ตลาด 

เชิงปริมาณ : ถนน คสล.  
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ระยะทางยาว 860 ม. ไหลท่างหนิ

คลกุกวา้งเฉลีย่ขา้งละ  0.50 ม. 
เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน 
ตามแบบ อบจ.นศ. 
 
 
 

  2,028,000   เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นที ่และ

พื้นทีใ่กลเ้คยีงใชเ้ป็น

เสน้ทางขนสนิคา้

ผลผลติทางการเกษตร

ออกสู่ตลาด 

 

กองช่าง 

14 

 

ก่อสรา้งถนนแอสฟลัท ์

ตกิคอนกรตีสายบา้นนาย

ประนอม – คลองราชดาํร ิ

หมู่ที ่2,7,10 รหสัสายทาง   

(นศ.ถ.89-005) ตาํบล

ทรายขาว  อาํเภอหวัไทร 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหก้ารสญัจรไปมา

สะดวก สามารถขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตร 

ออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

รวดเรว็ 

เชิงปริมาณ : ถนนลาดยาง 

Asphal Concret  
ขนาดกวา้ง 4.00 ม. หนา 0.05 ม.  
ยาว 2,735 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 

10,940 ตร.ม. 

ช่วงที ่1 กม 1+170 – 2+750 

ระยะทาง 1,580 ม.  
ช่วงที ่2  กม 2+750 – 3+905  
ระยะทาง 1,155 ม. 
เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 
 
 

   6,481,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นที ่และ

พื้นทีใ่กลเ้คยีง ไดร้บั

ประโยชน ์จาํนวน 

ไม่นอ้ยกว่า 700

ครวัเรอืน  หรอืพื้นที่

การเกษตรไดร้บั

ประโยชนใ์นการขนส่ง

ผลผลติไม่นอ้ยกว่า  

300 ไร่  

กองช่าง 



  

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง แกไ้ข พ.ศ.2563  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช  52 

 

ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 4. อาํเภอชะอวด           

 กอ่สรา้งถนน           
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ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็สายกาโห่เหนือ –  

แยกบา้นพมิพ ์ หมู่ที ่5  

ตาํบลควนหนองหงส ์ 

อาํเภอชะอวด   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคม

สะดวก รวดเรว็ และความ

ปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิของราษฎรผูใ้ช ้

เสน้ทางสญัจร 

เชิงปริมาณ : ถนน คสล.  
กวา้ง 5.00 ม. ยาว 495 ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืพื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า

2,475 ตร.ม. ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

เฉลีย่ขา้งละ 0.30 ม.  
เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1,500,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นที ่และ

พื้นทีใ่กลเ้คยีงไดร้บั

ความสะดวก ปลอดภยั  

และใชเ้สน้ทางในการ

ขนส่งสนิคา้ทางการ

เกษตร 

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 
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ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

แอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ชลประทานฝายไมเ้สยีบ 

(F6) (อบจ.นศ. 3408)  

หมู่ที ่2  ตาํบลเกาะขนัธ ์

อาํเภอชะอวด   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่สะดวกในการสญัจรไป

มา รวดเรว็และปลอดภยั 

สามารถขนส่งผลผลติทาง

กรเกษตรสู่ตลาดไดด้ใีน 

ทกุฤดูกาล 

เชิงปริมาณ : ถนนลาดยาง 
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ผวิจราจร

กวา้ง 6.00  ม. ยาว 640 ม.  
หนา 0.04 ม. หรอืพื้นทีล่าดยาง 
ไม่นอ้ยกว่า 3,840  ตร.ม. 
เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 

   2,000,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนน 

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นที ่และ

พื้นทีใ่กลเ้คยีงไดร้บั

ความสะดวก ปลอดภยั  

และใชเ้สน้ทางในการ

ขนส่งสนิคา้ทางการ

เกษตร 

กองช่าง 
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ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายสามแยก

หนา้วดัเขาพระทอง – บา้น

ทุ่งไมไ้ผ่ – สามแยกโรงรม

บา้นทุ่งโชน หมู่ที ่1,5,6 

(รหสัสายทาง นศ.ถ.59-001) 

ตาํบลเขาพระทอง   

อาํเภอชะอวด 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่สะดวกในการสญัจรไป

มา รวดเรว็และปลอดภยั 

สามารถขนส่งผลผลติทาง

กรเกษตรสู่ตลาดไดด้ใีน 

ทกุฤดูกาล 

เชิงปริมาณ : ถนน คสล. ขนาด  

ผวิจราจรกวา้ง 5.00 ม. ระยะทาง

ยาว 400 เมตร หนา0.15 ม. หรอื

พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 2,000 ตร.ม. ไหล่

ทางหนิคลกุกวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.50 ม. 
เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 

   1,200,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนน 

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นที ่

จาํนวน 500 ครวัเรอืน 

(1,500 คน) และพื้นที่

ใกลเ้คยีงไดร้บัความ

สะดวก ปลอดภยั  

และใชเ้สน้ทางในการ

ขนส่งสนิคา้ทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

 สะพาน           

18 

 

ก่อสรา้งสะพานคอนกรตี

เสรมิเหลก็คลองชลประทาน

บา้นคลองใหม่  หมู่ที ่4 

ตาํบลวงัอ่าง  อาํเภอชะอวด 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคม

สะดวก และความ

ปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ สามารถเดนิทาง

ไปประกอบพธิทีางศาสนา

ไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึ้น 

เชิงปริมาณ : สะพาน คสล. ขนาด

กวา้ง 7 ม. ยาว 10 ม. (ช่วงเดยีว) 

ชนิดไม่มทีางเทา้ 
เชิงคณุภาพ : สะพานไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 
(พกิดั 47N601653, E874816N) 

 

  1,100,000   เชิงปริมาณ :

ระยะทาง

สะพานที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ราษฎรในพื้นที ่จาํนวน 

100 ครวัเรอืน  และ

พื้นทีใ่กลเ้คยีงมสีะพาน 

คอนกรตีเสรมิเหลก็ ทีม่ ี

มาตรฐาน ไดร้บัความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การเดนิทางสญัจรไปมา  

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 
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ก่อสรา้งสะพานคอนกรตี

เสรมิเหลก็คลองหว้ยกรวด  

หมู่ที ่3  ตาํบลนางหลง  

อาํเภอชะอวด   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ทดแทนสะพานเดมิ 

และรถยนต ์รถบรรทกุ 

สามรถขบัสวนทางได ้

สะดวก 

เชิงปริมาณ : สะพาน คสล. ขนาด

กวา้ง 9 ม. ยาว 27 ม. (ไม่มทีางเทา้) 

เชิงคณุภาพ : สะพานไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 
 

 

  3,400,000   เชิงปริมาณ :

ระยะทาง

สะพานที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ราษฎรในพื้นที ่และ

พื้นทีใ่กลเ้คยีง มสีะพาน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ ทีม่ ี

มาตรฐาน ไดร้บัความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การเดนิทางสญัจรไปมา 

กองช่าง 

 5. อาํเภอทุง่ใหญ่           

 กอ่สรา้งถนน           

20 

 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายเหมอืงแร่ 

(รหสัสายทาง นศ.ถ.17-018)   

หมู่ที ่2  ตาํบลท่ายาง  

อาํเภอทุ่งใหญ่   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมที่

สะดวก รวดเรว็ และได ้

มาตรฐาน สาํหรบัเชื่อมโยง

เสน้ทางคมนาคมระหว่าง

ตาํบล  อาํเภอ และจงัหวดั

ใกลเ้คยีง 

เชิงปริมาณ :  

ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิจราจร

กวา้ง 6.00 ม. ระยะทางยาว 560 

เมตร หนา 0.20 ม. ไหลท่างหนิคลกุ

กวา้งขา้งละ 0.30 ม. หรอืมพีื้นที ่

ไม่นอ้ยกว่า 3,360 ตร.ม.  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน 

ตามแบบ อบจ.นศ. 

(จดุเริ่มตน้ N 08◦19’17.79‘  

E 099◦22◦29.81‘  

จดุสิ้นสุด N 08◦22’29.88‘  

E 099◦22◦29.88‘) 

 

 

 

  3,644,000   เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการใชถ้นน

สญัจรไปมา และ

คมนาคมขนส่งสนิคา้ 

ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่

เทศบาลและพื้นที่

ใกลเ้คยีง 

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 
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ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี 

สายราชเวช – ควนแดง  

ระยะที ่5  หมู่ที ่8   

ตาํบลกแุหระ อาํเภอทุ่งใหญ่ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความ

สะดวกและปลอดภยัในการ

สญัจรไปมา 

เชิงปริมาณ : ถนนลาดยางแอสฟลัท์

ตกิคอนกรตี ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 

ยาว 303 ม. หนา 0.05 เมตร  
ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 ม. หนา 

0.05 ม. หรอืพื้นทีร่วมไมน่อ้ยกว่า 

1,818 ตร.ม. พรอ้มตเีสน้จราจร 
เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

(จดุเริม่ตน้ N 08.1522 E 99.3727  

จดุสิ้นสุด N 08.1482 E 99.3701) 

   1,250,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นที ่

จาํนวน 581 ครวัเรอืน  

(จาํนวน 1,718 คน) 

และพื้นทีใ่กลเ้คยีงไดร้บั

ความสะดวก ปลอดภยั  

ในการใชเ้สน้ทาง 

กองช่าง 

 6. อาํเภอร่อนพบูิลย ์           

 กอ่สรา้งถนน           
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ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายสะพาน 

จกิ – บ่อหวา้  หมู่ที ่5  

ตาํบลควนชมุ   

อาํเภอร่อนพบูิลย ์

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความ

สะดวกและปลอดภยัในการ

เดนิทาง และขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรออกสู่ตลาด 

เชิงปริมาณ : ถนน คสล. ขนาด

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,035 ม.  
หนา 0.15 เมตร  หรอืมพีื้นทีผ่วิ

จราจรไม่นอ้ยกว่า 4,140 ตร.ม.  
ไหลท่างลูกรงัเฉลีย่ขา้งละ 0.20 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.นศ. 
เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

   2,850,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นที ่

จาํนวน 8,443 คน  

(7 หมู่บา้น) และพื้นที่

ใกลเ้คยีงไดร้บัความ

สะดวก ปลอดภยัและใช ้

เสน้ทางในการขนส่ง

สนิคา้ทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ปรบัปรุงถนนสายบา้นใน

กลอง – โรงเรยีนบา้นด่าน 

(นศ.ถ. 1-0045) หมู่ที ่

5,8,3,2 ตาํบลควนพงั  

เพือ่ใหท้รพัยส์นิทีอ่ยู่ใน

ความรบัผดิชอบของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

อยู่ในสภาพด ีพรอ้มใชง้าน 

เชิงปริมาณ : ถนนผวิจราจร 
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ขนาด กวา้ง 

6.00 ม. ระยะทาง 741 ม. ไหลท่าง

กวา้งขา้งละ 1.00 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่

   2,000,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

 

ประชาชนจาํนวน  400 

ครวัเรอืน  ไดใ้ชถ้นน

สายดงักลา่วสญัจรไป-

มา อย่างสะดวก และ

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

อาํเภอร่อนพบูิลย ์  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

และประชาชนใชส้ญัจรไป

มาดว้ยความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ 

นอ้ยกว่า 5,928 ตร.ม.  
เชิงคณุภาพ : ตามขอ้กาํหนดแบบ

รูป ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เชิงคณุภาพ : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ลาํเลยีงผลผลติทางการ

เกษตรออกสู่ตลาด 
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ปรบัปรุงผวิจราจร

ถนนลาดยางแอสฟลัท ์

ตกิคอนกรตีสายบา้นปงั – 

บา้นไสเลยีบ (นศ.ถ1-0042) 

อาํเภอร่อนพบูิลย ์

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหท้รพัยส์นิทีอ่ยู่ใน

ความรบัผดิชอบของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

อยู่ในสภาพด ีพรอ้มใชง้าน 

และประชาชนใชส้ญัจรไป

มาดว้ยความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ 

 

เชิงปริมาณ : ถนนผวิจราจรแอส

ฟลัทต์กิคอนกรตี ขนาด กวา้ง 6.00 ม. 

ระยะทาง 2,840 ม. หนา 0.04 ม. 

หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 17,040 ตร.ม.  
เชิงคณุภาพ : ตามขอ้กาํหนดแบบ

รูป ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

   3,500,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นที ่ 

และพื้นทีใ่กลเ้คยีง  

ไดใ้ชส้ญัจรไปมาอย่าง

ปลอดภยั และใช ้

เสน้ทางในการขนส่ง

สนิคา้ทางการเกษตร 

 

กองช่าง 
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ปรบัปรุงถนนสายบา้น

ผูใ้หญ่เดช ((นศ.ถ1-0046) 

หมู่ที ่1 ตาํบลควนพงั 

อาํเภอร่อนพบูิลย ์- หมู่ที ่1 

ตาํบลบา้นตูล อาํเภอชะอวด        

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ถีนน

ใชส้ญัจรไปมาสะดวก

ปลอดภยัชวีติและทรพัยส์นิ

และเพือ่ใหท้รพัยส์นิอยู่ใน

ความรบัผดิชอบอยู่ใน

สภาพด ีพรอ้มใชง้าน 

เชิงปริมาณ: ปรบัปรุงถนนผวิจราจร

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี กวา้ง 6.00 ม.

ยาว 740 ม. ไหลท่างกวา้งขา้งละ 

1.00 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า  

5,920 ตร.  

เชิงคณุภาพ: ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 
 

  

 

 

    2,000,000  เชิงปรมิาณ:

ระยะทางถนน   

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคุณภาพ:

ถนนไดม้าตรฐาน 

ถนนมสีภาพทีด่ ีมคีวาม

ม ัน่คงแขง็แรง ให ้

ประชาชนใชส้ญัจรได ้

สะดวก รวดเรว็ 

ปลอดภยั และลาํเลยีง

ผลผลติออกสู่ตลาด 

กองช่าง 

26 สบทบโครงการปรบัปรงุ 

ผวิจราจรลาดยางแอสฟลัท์

ตกิคอนกรตีสายสุขาภบิาล

เขาชมุทอง – สามแยกบ่อ

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ถีนน

ใชส้ญัจรไปมาสะดวก

ปลอดภยัชวีติและทรพัยส์นิ

และเพือ่ใหท้รพัยส์นิอยู่ใน

เชิงปริมาณ: ปรบัปรุงถนนผวิจราจร

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี กวา้ง 6.00 ม. 

หนา 0.05 ม. ยาว 8,000 ม. หรอื

พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า  48,000 ตร.ม. 

   1,567,300 

 

 

 

 เชิงปรมิาณ:

ระยะทางถนน   

ทีก่่อสรา้ง 

 

ถนนมสีภาพทีด่ ีมคีวาม

ม ัน่คงแขง็แรง ให ้

ประชาชนใชส้ญัจรได ้

สะดวก รวดเรว็ 

กองช่าง 

 
สมทบ 

เงนิ 

อดุหนุน 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ลอ้ลาํทบั (นศ.ถ. 1-0041)  

ตาํบลควนชมุ ตาํบลควนพงั   

อาํเภอร่อนพบูิลย ์  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ความรบัผดิชอบอยู่ใน

สภาพด ีพรอ้มใชง้าน 

เชิงคณุภาพ: ถนนไดม้าตรฐาน 

ตามแบบ อบจ.นศ. 

 เชิงคุณภาพ:

ถนนไดม้าตรฐาน 

ปลอดภยั และลาํเลีย่ง

ผลผลติออกสู่ตลาด 

เฉพาะกิจ 

 สะพาน           
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ก่อสรา้งสะพานคอนกรตี

เสรมิเหลก็ขา้มหนองโพรงเข ้ 

หมู่ที ่1  ตาํบลควนพงั 

อาํเภอร่อนพบูิลย ์

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความ

สะดวกและปลอดภยัในการ

เดนิทาง และขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรออกสู่ตลาด 

เชิงปริมาณ : สะพาน คสล. ขนาด

ผวิจราจรกวา้ง 7 ม. ยาว 20 ม.  
ชนิดไม่มทีางเทา้  
เชิงคณุภาพ : สะพานไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 
 

  2,793,000   เชิงปริมาณ :

ระยะทาง

สะพานที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นที ่

จาํนวน 300 ครวัเรอืน  

และพื้นทีใ่กลเ้คยีง ได ้

ใชส้ญัจรไปมาอย่าง

ปลอดภยั และใช ้

เสน้ทางในการขนส่ง

สนิคา้ทางการเกษตร 

 

กองช่าง 

28 

 

ก่อสรา้งสะพานคอนกรตี

เสรมิเหลก็บา้นถลงุทอง  

เชื่อมต่อหมู่ที ่7 ตาํบล 

ขนุทะเล  อาํเภอลานสกา 

และหมู่ที ่1 ตาํบลหนิตก   

อาํเภอร่อนพบูิลย ์  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

 

 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความ

สะดวกและปลอดภยัในการ

เดนิทาง และขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรออกสู่ตลาด 

เชิงปริมาณ : สะพาน คสล. ขนาด

กวา้ง 7 ม. ยาว 60 ม. ชนิดไม่มทีางเทา้  
เชิงคณุภาพ : สะพานไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 
 

 

 

  5,709,000   เชิงปริมาณ :

ระยะทาง

สะพานที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นที ่

ประมาณ 2,500 

ครวัเรอืน และตาํบล 

หนิตก จาํนวน 2,800 

ครวัเรอืน ไดร้บัความ

สะดวกและปลอดภยั 

ในการคมนาคม 

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 7. อาํเภอพระพรหม           

 กอ่สรา้งถนน           
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ปรบัปรุงถนนสายศาลา

สงักะส ี– วดักดั  

(นศ.ถ1-0044) ตาํบลท่าด ี 

อาํเภอลานสกา, ตาํบล 

นาสาร  อาํเภอพระพรหม  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหท้รพัยส์นิทีอ่ยู่ใน

ความรบัผดิชอบของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

อยู่ในสภาพด ีพรอ้มใชง้าน 

และประชาชนใชส้ญัจรไป

มาดว้ยความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ 

เชิงปริมาณ : ถนนผวิจราจร 
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ขนาด 
ผวิจราจรกวา้ง 6.00 ม. ระยะทาง 

1,155 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 

6,930 ตร.ม.  
เชิงคณุภาพ : ตามขอ้กาํหนดแบบ

รูป ของ อบจ.นศ. 

   2,500,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ราษฎรจาํนวน 1,000

ครวัเรอืน ไดใ้ชถ้นนสาย

ดงักลา่วสญัจรไป-มา 

และลาํเลยีงผลผลติ

ทางการเกษตรออกสู่

ตลาดไดอ้ย่างสะดวก 

กองช่าง 
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วางท่อระบายนํา้คอนกรตี

เสรมิเหลก็ หมู่ที ่2  ตาํบล

นาสาร  อาํเภอพระพรหม  

จงัหวดันครศรธีรรมราช                                                                             

เพือ่ใหร้าษฎรมคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ การสญัจรไปมา

ไดส้ะดวก ร่นระยะเวลาใน

การเดนิทาง 

เชิงปริมาณ : ท่อระบายนํา้ 
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด Ø  

0.60 x1.00 เมตร (ดา้นบนเป็นรางว)ี  

พรอ้มบ่อพกัสาํเร็จรูประยะทางยาว 

750 เมตร  

เชิงคณุภาพ : ไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ.   
(จดุเริม่ตน้ E 3824215 N 9443346  

จดุสิ้นสุด E 3826711 N 9509699) 

   3,192,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ไดม้าตรฐานที่

กาํหนด 

ราษฎรในพื้นทีเ่ทศบาล

ตาํบลนาสารและพื้นที่

ใกลเ้คยีง ไดใ้ชเ้สน้ทาง

สะดวกและปลอดภยั 

และประหยดัค่าใชจ่้าย

ในการเดนิทางขนส่ง

พชืผลทางการเกษตร 

กองช่าง 

 8. อาํเภอบางขนั           

 กอ่สรา้งถนน           
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ปรบัปรุงถนนสายบา้น

ไสยาสน ์– บา้นป่าแตว้ 

(นศ.ถ 1-0116) ตาํบลบา้น

ลาํนาว – ตาํบลบา้นนิคม 

เพือ่ใหท้รพัยส์นิทีอ่ยู่ใน

ความรบัผดิชอบของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

อยู่ในสภาพด ีพรอ้มใชง้าน 

เชิงปริมาณ : ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 ม. 

ระยะทาง 1,155 ม. หนา 0.15 ม.

ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 ม.  

   3,000,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ : 

ราษฎรจาํนวน 500

ครวัเรอืน  ไดใ้ชถ้นน

สายดงักลา่วสญัจรไป-

มา อย่างสะดวก และ

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

อาํเภอบางขนั   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

และประชาชนใชส้ญัจรไป

มาดว้ยความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ 

หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 4,620 ตร.ม.  
เชิงคณุภาพ : ตามขอ้กาํหนดแบบ

รูป ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ลาํเลยีงผลผลติทางการ

เกษตรออกสู่ตลาด 

 9. อาํเภอปากพนงั           

 กอ่สรา้งถนน           
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ร61 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายบางดาน - 

บางไผ่ (นศ.ถ.182-17)    

หมู่ที ่7 ตาํบลหูลอ่ง

เชื่อมต่อหมู่ที ่6  

ตาํบลบา้นใหม่           

อาํเภอปากพนงั               

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ถีนน

ใชส้ญัจรไปมาสะดวก

ปลอดภยัและขนส่งสนิคา้

การเกษตรไดอ้ย่างรวดเร็ว

ประหยดัเวลา 

เชิงปริมาณ  : ถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็ กวา้ง 4.00 ม.ยาว  

550 ม. หนา  0.15 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่

นอ้ยกว่า 2,200 ตร.ม.ไหลท่าง 

หนิคลกุเฉลีย่ขา้งละ  0.50 ม.  

ตามแบบแปลน อบจ.นศ. 

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

(จดุเริม่ตน้ N 8.287991   

E 100.165757  จดุสิ้นสุด   

N 8.282726 E100.163865) 

  

 

 

1,500,000   เชิงปริมาณ:

ระยะทางถนน   

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นทีต่าํบล 

หูลอ่งและตาํบลบา้น

ใหม่ 155 ครวัเรอืน 

สามารถใชเ้สน้ทางใน

การสญัจรไดส้ะดวก 

รวดเรว็ ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ผ61 

ข63 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายหนอง 

มาบทอง หมู่ที ่3  

บา้นเสมด็เอน  

ตาํบลปากพนงัฝัง่ตะวนัตก   

อาํเภอปากพนงั                 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ี

เสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก

ปลอดภยัต่อชวีติและ

ทรพัยส์นิและขนส่งสนิคา้

ทางการเกษตรเพือ่ลด

อบุตัเิหตตุ่อชวีติและ

ทรพัยส์นิของประชาชน 

เชิงปริมาณ : ถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็ กวา้ง 4.00 ม.  

ยาว 750 ม.หนา 0.15 ม. หรอืพื้นที่

ไม่นอ้ยกว่า 3,000 ตร.ม. ไหลท่าง

หนิคลกุกวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.50 ม.  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

  2,500,000   เชิงปริมาณ:

ระยะทางถนน   

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ:

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนมเีสน้ทาง

คมนาคมทีส่ะดวก

ปลอดภยัต่อชวีติและ

ทรพัยส์นิ ลดอบุตัเิหตุ

ขนส่งสนิคา้ทางเกษตร

ออกสู่ทอ้งตลาดสะดวก

รวดเรว็  

กองช่าง 



  

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง แกไ้ข พ.ศ.2563  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช  60 

 

ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

(ละตจูิด  8.3435489   

ลองตจูิด 100.162641) 
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ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายทางสาย 

ดอนหนัตะวนัออก หมู่ที ่1  

ตาํบลเกาะทวด-เชื่อมต่อ 

หมู่ที ่17 ตาํบลคลองนอ้ย             

อาํเภอปากพนงั             

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชนใน

การสญัจรไป-มา ขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตร 

เชิงปริมาณ : ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ กวา้ง 4.00 ม.ยาว 1,700 ม.

หนา 0.15  ม. หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 

6,800 ตร.ม.ทางหนิคลกุกวา้งเฉลีย่ 

ขา้งละ 0.50 ม.  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

(จดุเริม่ตน้ N 918254 E 620561) 

 

 

  4,660,000   เชิงปริมาณ:

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ราษฎรตาํบลเกาะทวด 

ตาํบลคลองนอ้ย ตาํบล

บา้นใหม่ ไดใ้ชเ้สน้ทาง

คมนาคมขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรได ้

สะดวก รวดเรว็ 

ปลอดภยัยิง่ขึ้น 

กองช่าง 

35 ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายโรงสชีมุชน  

หมู่ที ่7 ตาํบลปากแพรก 

เชื่อมหมู่ที ่6,8  

ตาํบลบา้นเพงิ   

อาํเภอปากพนงั  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ถีนน

ใชส้ญัจรไปมาสะดวก

ปลอดภยัและขนส่งสนิคา้

การเกษตรไดอ้ย่างรวดเร็ว

ประหยดัเวลา 

 

เชิงปริมาณ : ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ กวา้ง 5.00 ม.ยาว 2,000 ม.

หนา  0.15 ม. หรอืพื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 

10,000 ตร.ม.ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

เฉลีย่ขา้งละ 0.50 ม.  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 
(พกิดั 08.295736N 100.209635E) 

 

 

 

 

   8,000,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชน จาํนวน 400

ครวัเรอืนไดร้บัความ

สะดวกในการสญัจร 

ไป-มาและขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรสะดวก 

รวดเรว็ และปลอดภยั 

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 
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ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายนายเทศ – 

บางลกึ หมู่ที ่2  ตาํบล 

ปากพนงัฝัง่ตะวนัตก  

อาํเภอปากพนงั  จงัหวดั 

นครศรธีรรมราช 

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นใหก้บัราษฎร 

สรา้งความเจรญิสู่ชมุชน 

สรา้งความสะดวกในการ

สญัจรไป-มา ปลอดภยั 

 

เชิงปริมาณ : ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 658 ม. 

หนา 0.15 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 

2,632 ตร.ม.  ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

เฉลีย่ขา้งละ 0.50 ม.  
เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 

   1,800,000  เชิงปริมาณ  :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ  : 

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นที ่และ

พื้นทีใ่กลเ้คยีง มถีนนใช ้

สญัจรไปมา ไดอ้ย่าง

สะดวก และรวดเรว็ 

กองช่าง 

 กอ่สรา้งสะพาน           
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ก่อสรา้งสะพานคอนกรตี

เสรมิเหลก็ขา้มคลองบาง

ฉนาก บา้นลา่ง หมู่ที ่2 

ตาํบลปากพนงัฝัง่

ตะวนัออก อาํเภอปากพนงั

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นใหก้บัราษฎร 

สรา้งความเจรญิสู่ชมุชน 

สรา้งความสะดวกในการ

สญัจรไป-มา ปลอดภยั 

 

เชิงปริมาณ : สะพานคอนกรตี 

เสรมิเหลก็ กวา้ง 5.00 ม.ยาว 18 ม.

ชนิดไม่มทีางเทา้  

ตามแบบแปลน อบจ.นศ. 

เชิงคณุภาพ : สะพานไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 

(พกิดั 8.363190,100.207704) 

  2,100,000   เชิงปริมาณ :

สะพานทีก่่อสรา้ง

แลว้เสร็จ 

เชิงคณุภาพ :

สะพานได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ราษฎรในพื้นทีป่ระมาณ 

200 ครวัเรอืนไดร้บั

ความสะดวกในการ

สญัจรไป-มาไดส้ะดวก

รวดเรว็ ประหยดัเวลา 

และค่าใชจ่้ายในการ

เดนิทาง 

กองช่าง 

 

 10. อาํเภอเชียรใหญ ่           

 กอ่สรา้งถนน           
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ปรบัปรุงผวิจราจร

ถนนลาดยางแอสฟลัท ์

ตกิคอนกรตีสายบา้น

บางพระ – บางตะพงษ ์

(นศ.ถ1-0104)  

อาํเภอเชยีรใหญ่  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหท้รพัยส์นิทีอ่ยู่ใน

ความรบัผดิชอบของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

อยู่ในสภาพด ีพรอ้มใชง้าน 

และประชาชนใชส้ญัจรไป

มาดว้ยความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ 

เชิงปริมาณ : ถนนลาดยาง 
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ขนาดกวา้ง 
7 ม. ยาวรวม 2,450 ม. หนา  
0.04 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 

17,150 ตร.ม. 
เชิงคณุภาพ : ตามขอ้กาํหนดแบบ

รูป ของ อบจ.นศ. 

  3,510,000   เชิงปริมาณ  :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ  : 

ถนนได ้

มาตรฐานที่

กาํหนด 

ประชาชนในพื้นที ่และ

พื้นทีใ่กลเ้คยีง มถีนนใช ้

สญัจรไปมา ไดอ้ย่าง

สะดวก และรวดเรว็ 

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 11.อาํเภอพรหมครี ี           

 กอ่สรา้งถนน           
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ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนสาย

ตน้แซะ-หนานตาทอง     

หมู่ที ่1 ตาํบลบา้นเกาะ  

อาํเภอพรหมครี ี             

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้น 

ของนกัท่องเทีย่วและผู ้

สญัจรไป-มา ไดส้ะดวก 

และลาํเลยีงผลผลติทางการ

เกษตรของชมุชน 

เชิงปริมาณ :  

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 ม.  

ยาว 640 ม. หนา 0.15 ม. หรอื 

พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 3,200 ตร.ม.  

ไหลท่างหนิคลกุกวา้งเฉลีย่ขา้งละ 

0.20 ม. ตามสภาพพื้นที ่ 

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน 

ตามแบบ อบจ.นศ. 

  2,000,000   เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนและ

นกัท่องเทีย่วไดร้บัความ

สะดวกในการสญัจรไป-

มาและขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรได ้

สะดวก รวดเรว็ และ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

 12.อาํเภอสชิล           

 กอ่สรา้งถนน           
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ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายถํา้นํา้มนต ์       

(บ่อหนิ) หมู่ที ่3 ตาํบล     

สีข่ดี  อาํเภอสชิล                       

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่พฒันาถนนเขา้สู่แหลง่

ท่องเทีย่วและแกไ้ขปญัหา

ความเดอืดรอ้นของ

ประชาชนในการสญัจรและ

ขนส่งสนิคา้ทางการเกษตร

ไดส้ะดวก รวดเร็ว 

เชิงปริมาณ : ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็กวา้ง 5.00 ม.ยาว 900 ม. 

หนา 0.15 ม. ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

ขา้งละ 0.50 ม. หรอืพื้นทีไ่มน่อ้ย

กว่า 4,500 ตร.ม.  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 
 
 
 
 
 

     2,911,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนน  

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนและนกัท่องเทีย่ว

ไดร้บัความสะดวกในการ

สญัจรไปสู่แหลง่ท่องเทีย่ว

และขนส่งสนิคา้ทางการ

เกษตรสะดวก รวดเรว็ 

และปลอดภยั 

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 
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ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายนํา้ตก 

ประชาสรรค ์หมู่ที ่8  

ตาํบลสีข่ดี  อาํเภอสชิล           

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่พฒันาถนนเขา้สู่แหลง่

ท่องเทีย่วและแกไ้ขปญัหา

ความเดอืดรอ้นของ

ประชาชนในการสญัจรและ

ขนส่งสนิคา้ทางการเกษตร

ไดส้ะดวก รวดเร็ว 

เชิงปริมาณ : ถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็กวา้ง 5.00 ม.ยาว 750 ม. 

หนา 0.15 ม. ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง 

ขา้งละ 0.50 ม. หรอื พื้นทีไ่มน่อ้ย

กว่า 3,750 ตร.ม.  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน 

ตามแบบ อบจ.นศ. 
 
 
 

   2,426,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนน  

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนไดม้าตรฐาน

ทีก่าํหนด 

ประชาชนและ

นกัท่องเทีย่วไดร้บัความ

สะดวกในการสญัจรไปสู่

แหลง่ท่องเทีย่วและ

ขนส่งสนิคา้ทางการ

เกษตรสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยั 

กองช่าง 

42 

 

 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี 

สายตลาดศุกร-์คลองไทร  

หมู่ที ่8 ตาํบลเทพราช – 

หมทูี ่2 ตาํบลฉลอง  

อาํเภอสชิล 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบล

และพื้นทีใ่กลเ้คยีงใชใ้นการ

สญัจร ขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรรวมถงึการ

ท่องเทีย่ว 

เชิงปริมาณ : ถนนลาดยาง 

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี กวา้ง 6.00 ม. 

ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม. หรอื 

มพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 3,000 ม.  

ไม่มไีหลท่าง  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 
(จดุเริม่ตน้ N 8.8892  E 99.8262  

จดุสิ้นสุด  N 8.8922 E99.8223) 

 

 

 

 

 

  1,702,000   เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนน   

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในตาํบลและ

ตาํบลใกลเ้คยีงมเีสน้ทาง

คมนาคมทีม่คีวามม ัน่คง

ถาวร ขนส่งผลติทางการ

เกษตรมคีวามรวดเรว็ 

ลดอบุตัเิหต ุ 

การท่องเทีย่วในพื้นที่

เพิม่ขึ้น 

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 13.อาํเภอพปูิน           

 กอ่สรา้งถนน           
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ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน 

ลาดยางแอสฟลัทต์กิ 

คอนกรตีทบัผวิทางเดมิ 

คสล.สายทางเขา้บา้นใหม่ - 

สะพานคลองระ หมู่ที ่7  

ตาํบลยางคอ้ม  อาํเภอพปูิน 

จงัหวดันครศรธีรรมราช  

เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ในการสญัจรและนาํ

ผลผลติออกสู่ตลาดได ้

อย่างรวดเรว็  

(จดุเริ่มตน้ N 568044   

E 944389 จดุสิ้นสุด  

N 568109 E94396) 

เชิงปริมาณ : ถนนลาดยาง 

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี กวา้ง 5.00 ม.   

ยาว 460 ม. หนา 0.05 ม. หรอืพื้นที่

ไม่นอ้ยกว่า 2,300  ตร.ม. 

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน 

ตามแบบ อบจ.นศ. 
 
 
 

  1,000,000   เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนไดม้าตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นทีแ่ละ

นกัท่องเทีย่วไดร้บัความ

สะดวกในการสญัจร 

ประมาณ 820 ครวัเรอืน 

กองช่าง 

 14.อาํเภอทา่ศาลา           

 กอ่สรา้งถนน           
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ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายทุ่งพนัธ-์ 

บา้นนายจติร หมู่ที ่7  

ตาํบลกลาย อาํเภอท่าศาลา  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นใหก้บัราษฎร 

สรา้งความเจรญิสู่ชมุชน 

สรา้งความสะดวกในการ

สญัจรไป-มา ปลอดภยั 

เชิงปริมาณ : ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็กวา้ง 4.00 ม.ยาว 830 ม. 

หนา  0.15 ม. หรอืพื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 

3,320 ตร.ม. ไหลท่างหนิคลกุ 

ขา้งละ 0.30 ม.  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

( N 8.816078  E 99.8995374) 

 

 

 

   2,000,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการสญัจรไป-

มาและขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรสะดวก 

รวดเรว็ และปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 
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งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
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ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายซอยประดู่  

หมู่ที ่5 ตาํบลสระแกว้       

อาํเภอท่าศาลา        

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหร้าษฎรไดส้ญัจรไป

มาไดส้ะดวกและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรใน

ตาํบลและตาํบลใกลเ้คยีง 

เชิงปริมาณ : ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็กวา้ง 4.00 ม.ยาว 820 ม. 

หนา 0.15 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 

3,280 ตร.ม. ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

เฉลีย่ขา้งละ 0.30 ม. พรอ้มวางท่อ 

คสล. Ø 0.40 ม. จาํนวน 2 จดุ  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 
 
 
 

  2,000,000   เชิงปริมาณ:

ระยะทางถนน   

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ:

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นทีแ่ละ

พื้นทีใ่กลเ้คยีงจาํนวน 

172 ครวัเรอืนไดร้บั

ความสะดวกในการ

สญัจรไปมาและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตร

ออกสู่ทอ้งตลาดไดอ้ย่าง

สะดวก รวดเรว็ 

ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายทุ่งคา-

หนบัเภาออก หมู่ที ่7  

ตาํบลสระแกว้  

อาํเภอท่าศาลา                     

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหร้าษฎรไดส้ญัจรไป

มาไดส้ะดวกและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรใน

ตาํบลและตาํบลใกลเ้คยีง 

เชิงปริมาณ : ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็กวา้ง 4.00 ม.ยาว 390 ม. 

หนา  0.15 ม. หรอืพื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 

1,560 ตร.ม. ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

เฉลีย่ขา้งละ 0.30 ม. พรอ้มวางท่อ 

คสล. Ø 0.40 ม. จาํนวน 2 จดุ 

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

   950,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในพื้นทีแ่ละ

พื้นทีใ่กลเ้คยีงจาํนวน 

150 ครวัเรอืนไดร้บั

ความสะดวกในการ

สญัจรไปมาและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตร

ออกสู่ทอ้งตลาดไดอ้ย่าง

สะดวก รวดเรว็ 

ปลอดภยั 

 

 

 

 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
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ปรบัปรุงผวิจราจรแบบ 

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี 

สายหลงัตลาดอาทติย-์ 

ตาหลวงทนั หมู่ที ่12  

ตาํบลท่าศาลา  

อาํเภอท่าศาลา             

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชนใน

พื้นทีแ่ละพื้นทีใ่กลเ้คยีงให ้

ไดร้บัความสะดวกรวดเรว็

ในการสญัจรไปมาและ

ขนส่งพชืผลทางการเกษตร

ออกสู่ตลาด 

เชิงปริมาณ : ช่วงที ่1 ขนาด 

ผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม.ยาว  

29.00 ม.      

ช่วงที ่2 ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม.

ยาว 1,637.00 ม. หนา 0.05 ม.  

หรอืพื้นทีล่าดยางไม่นอ้ยกว่า  

8,301 ตร.ม. 

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

(จดุเริม่ตน้ 8.655854  99.928970 

จดุสิ้นสุด 8.664303   99.933308) 

 

 

 

  2,900,000   เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนน   

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

 

 

 

 

 

ประชาชนในเขตพื้นที่

และตาํบลใกลเ้คยีง 

จาํนวน 550 ครวัเรอืน 

ไดส้ญัจรไปมา และ

ขนส่งพชืผลทางการ

เกษตร ไดส้ะดวด 

รวดเรว็ ปลอดภยั 

กองช่าง 

48 

 

ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม

คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ในถนนสายบา้นคูใหม่ –

บา้นคลองเกราะ  

(นศ.ถ.1-0065) หมู่ที ่14 

ตาํบลโมคลาน  

อาํเภอท่าศาลา   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

 

เพือ่ใหร้าษฎรไดส้ญัจรไป

มาไดส้ะดวกและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรใน

ตาํบลและตาํบลใกลเ้คยีง 

เชิงปริมาณ : ท่อลอดเหลีย่ม คสล. 

ขนาด 2-1.80 x 1.80 x 13.00 ม.  

เชิงคณุภาพ : ไดม้าตรฐานตามแบบ 

อบจ.นศ. 

  736,000   เชิงปริมาณ :

ท่อเหลีย่มที่

ก่อสรา้งแลว้

เสร็จ 

เชิงคณุภาพ : 

ไดม้าตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

 

 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการสญัจรไป-

มาและขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรสะดวก 

รวดเรว็ และปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 กอ่สรา้งสะพาน           
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ก่อสรา้งสะพานคอนกรตี

เสรมิเหลก็ในถนนสายบา้น

คูใหม-่บา้นคลองเกราะ 

(นศ.ถ1-0065) หมู่ที ่4,14 

ตาํบลโมคลาน  

อาํเภอท่าศาลา               

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหร้าษฎรไดส้ญัจรไป

มาไดส้ะดวกและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตรใน

ตาํบลและตาํบลใกลเ้คยีง 

เชิงปริมาณ : สะพานถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็ กวา้ง 7 ม.ยาว 20 ม.

แบบไม่มทีางเทา้  ตามแบบแปลน 

อบจ.นศ. 

เชิงคณุภาพ : สะพานไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 

  2,400,000   เชิงปริมาณ :

สะพานที่

ก่อสรา้งแลว้

เสร็จ 

เชิงคณุภาพ :

สะพานได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการสญัจรไป-

มาและขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรสะดวก 

รวดเรว็ และปลอดภยั 

กองช่าง 

50 

 

ก่อสรา้งสะพานคอนกรตี

เสรมิเหลก็สายซอยสี ่

ชมุชนใหม่  หมู่ที ่6  

ตาํบลหวัตะพาน   

อาํเภอท่าศาลา   

จงัหวดันครศรธีรรมราช   

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชนใน

การสญัจรและขนส่งสนิคา้

ทางการเกษตรไดส้ะดวก 

รวดเรว็ 

เชิงปริมาณ : สะพานคอนกรตี 

เสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง 5 ม.  

ยาว 15 ม.  แบบไม่มทีางเทา้              

ตามแบบแปลน อบจ.นศ.         

เชิงคณุภาพ : สะพานไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 

   1,540,000  เชิงปริมาณ :

สะพานที่

ก่อสรา้งแลว้

เสร็จ 

เชิงคณุภาพ :

สะพานได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนในตาํบลและ

ตาํบลใกลเ้คยีงมเีสน้ทาง

คมนาคมทีม่คีวามม ัน่คง

ถาวร ขนส่งผลติทางการ

เกษตรมคีวามรวดเรว็  

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 15.อาํเภอทุง่สง           

 กอ่สรา้งถนน           

51 

 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี 

สายบา้นหูโตน-ช่องเหรยีง 

(ช่วงที ่4) หมู่ที ่10  

ตาํบลเขาขาว อาํเภอทุ่งสง  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหเ้สน้ทางคมนาคม

สามารถสญัจร-มาและ

ขนส่งผลผลติทางการ

เกษตรไดส้ะสะดวก 

รวดเรว็และลดอบุตัเิหต ุ 

เชิงประมาณ : ถนนลาดยางแอสฟลัท์

ตกิคอนกรตีกวา้ง 5 ม.ยาว 790 ม.

(รวมความยาว 2 ช่วง) หนา 0.05 ม. 

หรอืพื้นทีด่าํเนินการ  ไมน่อ้ยกว่า 

3,950 ตร.ม. พรอ้มตเีสน้จราจร 

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

   2,334,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนน 

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนมาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในตาํบลและ

ตาํบลใกลเ้คยีงสญัจร

เสน้ทางนี้ไดร้บัความ

สะดวกในการคมนาคม 

ขนส่งสนิคา้ทางการ

เกษตรไดร้วดเร็ว  

กองช่าง 

52 ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

แอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ช่องไทรฮวง  หมู่ที ่8  

ตาํบลเขาขาว อาํเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหป้ระชาชนใชเ้สน้ทาง

คมนาคมในการสญัจรและ

ขนส่งผลผลติทางการ

เกษตรไดส้ะดวกและ 

ลดอบุตัเิหตตุ่อชวีติและ

ทรพัยส์นิ 

เชิงประมาณ : ถนนลาดยาง 

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี กวา้ง 5 ม.

ยาว 1,135 ม.หนา 0.05 ม. หรอื

พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 5,675 ตร.ม. 

ไม่มไีหลท่างพรอ้มตเีสน้จราจร  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

   3,150,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ประชาชนในตาํบลและ

ตาํบลใกลเ้คยีงสญัจร

เสน้ทางนี้ไดร้บัความ

สะดวกในการคมนาคม 

ขนส่งสนิคา้ทางการ

เกษตรไดร้วดเร็ว  

กองช่าง 

53 

 

ปรบัปรุงถนนสายบา้น 

บนควน ตาํบลนาโพธิ์ – 

สหกรณน์ิคม  ตาํบลเขาขาว   

หมู่ที ่1 ตาํบลนาโพธิ์ 

อาํเภอทุ่งสง   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่พฒันาเสน้ทางในการ

คมนาคม  และขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตร 

ออกสู่ทอ้งตลาด   

เชิงประมาณ : วางท่อระบายนํา้  

คสล.มอก.ช ัน้ 3 ศก. 0.80 ม.  

พรอ้มบ่อพกั คสล. และทางเทา้  

คสล.กวา้ง 1.50 ม. รวมความยาว 

ไม่นอ้ยกว่า 500 ม.  

เชิงคณุภาพ : ไดม้าตรฐานตาม 

แบบ อบจ.นศ. 

 

   2,600,000  เชิงปริมาณ : 

ท่อระบายนํา้ 

และทางเทา้

ระยะทางที่

ก่อสรา้ง 

 เชิงคณุภาพ :

ไดม้าตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวก ในการสญัจร 

ไปมา 

กองช่าง 
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54 

 

 

 

ก่อสรา้งท่อเหลีย่มคอนกรตี

เสรมิเหลก็สายบา้นบนควน-

สีแ่ยกคลองจงั หมู่ที ่2 

ตาํบลนาโพธิ์ อาํเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน 

ซึง่เกดิจากนํา้ท่วมขงัในฤดู

นํา้หลาก 

เชิงประมาณ : ท่อเหลีย่มคอนกรตี

เสรมิเหลก็ตามแบบแปลน อบจ.นศ. 

เชิงคณุภาพ : ท่อเหลีย่มไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 

 

   500,000  เชิงปริมาณ :   

ท่อเหลีย่มที่

ก่อสรา้งแลว้

เสร็จ 

เชิงคณุภาพ :  

ท่อเหลีย่ม 

ไดม้าตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวก ในการสญัจรไป

มาและสามารถแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วมขงัในฤดู

นํา้หลาก 

กองช่าง 

 กอ่สรา้งสะพาน           

55 

 

ก่อสรา้งสะพานคอนกรตี

เสรมิเหลก็คลองท่าเลา  

บา้นวดัใหม่ หมู่ที ่3  

ตาํบลควนกรด อาํเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของ

ประชาชนในพื้นทีแ่ละพื้นที่

ใกลเ้คยีงในการสญัจรไปมา 

เชิงปริมาณ : สะพานคอนกรตี 

เสรมิเหลก็กวา้ง 7.00 ม.ยาว 50 ม.     

ชนิดไม่มทีางเทา้ 

เชิงคณุภาพ : สะพานไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 

 

 

   5,220,000  เชิงปริมาณ :

สะพานที่

ก่อสรา้งแลว้เสร็จ 

เชิงคณุภาพ :

สะพานได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการสญัจรไป

มาและขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรออกสู่

ตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็ 

ปลอดภยั 

กองช่าง 

56 

 

ก่อสรา้งสะพานคอนกรตี

เสรมิเหลก็หนา้วดัชายคลอง 

หมู่ที ่4 ตาํบลควนกรด 

อาํเภอทุ่งสง               

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

 

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของ

ประชาชนในพื้นทีแ่ละพื้นที่

ใกลเ้คยีงในการสญัจรไปมา 

เชิงปริมาณ : สะพานคอนกรตีเสรมิ

เหลก็กวา้ง 5.00 ม.ยาว 10.00 ม. 

(ช่วงเดยีว) ชนิดไม่มทีางเทา้  

ตามแบบแปลน อบจ.นศ.  

เชิงคณุภาพ : สะพานไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 

   922,000  เชิงปริมาณ :

สะพานที่

ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

เชิงคณุภาพ :

สะพานได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการสญัจรไป

มาและขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรออกสู่

ตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็ 

ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ก่อสรา้งสะพานคอนกรตี

เสรมิเหลก็คลองกงหรา  

หมู่ที ่4 ตาํบลเขาโร       

อาํเภอทุ่งสง                       

จงัหวดันครศรธีรรมราช     

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นเร่งด่วนของ

ประชาชนในพื้นทีแ่ละพื้นที่

ใกลเ้คยีงในการสญัจรไปมา 

เชิงปริมาณ :  

สะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็  

กวา้ง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม.  

(ช่วงเดยีว) ชนดิไม่มทีางเทา้       

เชิงคณุภาพ : สะพานไดม้าตรฐาน

ตามแบบ อบจ.นศ. 

(E 8.0353835 N 99.558732813)  

  1,175,000   เชิงปริมาณ :

สะพานที่

ก่อสรา้งแลว้

เสร็จ 

เชิงคณุภาพ :

สะพานได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการสญัจรไป

มาและขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรออกสู่

ตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็ 

ปลอดภยั 

 

กองช่าง 

 16. อาํเภอนาบอน           

 กอ่สรา้งถนน           
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ปรบัปรุงผวิจราจร 

แอสฟลัทต์กิคอนกรตีถนน 

สายไสโป๊ะ-สุวรรณครี ี 

หมู่ที ่1,7 ตาํบลแกว้แสน  

อาํเภอนาบอน จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เพือ่ความสะดวกในการ

สญัจรในหมู่บา้นและตาํบล

ใกลเ้คยีง และลาํเลยีง

ผลผลติทางการเกษตรออก

สู่ตลาด มคีวามปลอดภยั

ในชวีติและทรพัยส์นิ 

เชิงปริมาณ : ถนนลาดยางแอสฟลัท์

ตกิ กวา้ง 5.00 ม.ยาว 1,200 ม. 

หนา  0.05 ม. หรอืคดิเป็นพื้นทีไ่ม่

นอ้ยกว่า 6,000 ตร.ม. โดยวธิ ี

Pavement In Place Recycling 

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

  3,000,000   เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ราษฎรในพื้นทีแ่ละพื้นที่

ใกลเ้คยีงไดส้ญัจรไปมา

และขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรได ้

สะดวก รวดเรว็และ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

59 

 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายหนองมวง-

ลาํสาว หมู่ที ่4 ตาํบลแกว้

แสน อาํเภอนาบอน  

จงัหวดันครศรธีรรมราช  

เพือ่ความสะดวกในการ

สญัจรในหมู่บา้นและ

ใกลเ้คยีง และลาํเลยีง

ผลผลติทางการเกษตรออก

สู่ตลาด มคีวามปลอดภยั

ในชวีติและทรพัยส์นิ 

 

เชิงปริมาณ : ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็กวา้ง 5.00 ม.ยาว 500 ม. 

หนา  0.15 ม. หรอืพื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 

2,500 ตร.ม. ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

เฉลีย่ขา้งละ 0.25 ม.  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

   1,500,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนน   

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ราษฎรในพื้นทีแ่ละพื้นที่

ใกลเ้คยีงไดส้ญัจรไปมา

และขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรได ้

สะดวก รวดเรว็และ

ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

60 

 

ปรบัปรุงผวิจราจร 

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี 

ถนนสายตลาดคลองจงั - 

ถนนสายยุทธศาสตร ์ 

หมู่ที ่4  ตาํบลนาบอน  

อาํเภอนาบอน  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใชเ้สน้ทางคมนาคม

สามารถสญัจรไปมา  

ขนส่งผลผลติทางการ

เกษตรไดส้ะดวก รวดเร็ว 

ลดอบุตัเิหต ุ 

เชิงปริมาณ : ถนนแอสฟลัทต์กิ 

คอนกรตี กวา้ง 5.20 ม.ยาว 693 ม. 

หนา  0.05 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 

3,604 ตร.ม.  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

   1,640,000  เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนน   

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ราษฎรในตาํบลและ

ตาํบลใกลเ้คยีงไดร้บั

ความสะดวกในการ

คมนาคม สญัจรและ

ขนส่งผลผลติทางการ

เกษตรไดร้วดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

61 

 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายบนค่าย  

หมู่ที ่4 ตาํบลทุ่งสง  

อาํเภอนาบอน  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใชเ้สน้ทางคมนาคม

สามารถสญัจรไปมา  

ขนส่งผลผลติทางการ

เกษตรไดส้ะดวก รวดเร็ว 

ลดอบุตัเิหต ุ

เชิงปริมาณ : ถนนคอนกรตีกวา้ง 

4.00 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.  

ไหลท่างหนิคลกุกวา้งเฉลีย่ขา้งละ 

0.30 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า  

2,400 ตร.ม.  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน 

ตามแบบ อบจ.นศ. 

  1,500,000   เชิงปริมาณ :

ระยะทางถนน 

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ :

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ทีก่าํหนด 

ราษฎรในตาํบลและ

ตาํบลใกลเ้คยีงไดร้บั

ความสะดวกในการ

คมนาคม สญัจรและ

ขนส่งผลผลติทางการ

เกษตรไดร้วดเร็วและ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

 - - 64,209,000 87,356,300 -  

โครงการ โครงการ 26 โครงการ 35 โครงการ โครงการ 
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ผ.02 

 (2) แผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                                               

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 1.อาํเภอเชียรใหญ ่           

1 

 

ขดุเจาะบ่อบาดาลประปา

บา้นสวนเรยีน  หมู่ที ่9 

ตาํบลเขาพระบาท   

อาํเภอเชยีรใหญ่   

จงัหวดันครศรธีรรมราช  

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นในภาวะขาด

แคลนนํา้อปุโภคบรโิภคของ

ประชาชน  

เชิงปริมาณ : บ่อบาดาล Ø  ขนาด  

6 นิ้ว พรอ้มตดิต ัง้ปัม้ซมัเมอรส์ ขนาด 

1.5 แรงมา้ จาํนวน 1 เครื่อง และตดิต ัง้

ตูค้วบคุมการสูบนํา้ ขนาด 1.5 แรงมา้  

จาํนวน 1 ตู ้

เชิงคณุภาพ : ไดม้าตรฐานตามแบบ

แปลนสาํนกับรหิารจดัการนํา้  
กรมทรพัยากรนํา้  

      374,000  เชิงปรมิาณ : 

บ่อบาดาล 

จาํนวน 1 แห่ง  

เชิงคณุภาพ : 

จาํนวนครวัเรอืน

ทีไ่ดใ้ชน้ํา้ประปา 

ประชาชนบา้นสวนเรยีน 

หมู่ที ่8 และ หมู่ที ่9

ตาํบลเขาพระบาท  

จาํนวน 956 คน หรอื 

276 ครวัเรอืน มแีหลง่

นํา้ใชอ้ย่างเพยีงพอใน

การอปุโภคบรโิภค 

กอง

ทรพัยากรฯ 

2 

 

ก่อสรา้งระบบประปา

หมู่บา้น  หมู่ที ่7   

ตาํบลการะเกด   

อาํเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพีอ่จดัหาแหลง่นํา้สาํหรบั

การอปุโภคบรโิภคให ้

เพยีงพอและท ัว่ถงึแก่

ประชาชนิด 

เชิงปริมาณ : ประปา จาํนวน  
1 แห่ง 
เชิงคณุภาพ : ไดม้าตรฐานตาม

แบบแปลนสาํนกับรหิารจดัการนํา้ 

กรมทรพัยากรนํา้  

  2,043,000   เชิงปรมิาณ : 

ประปาหมู่บา้น 

จาํนวน 1 แห่ง  

เชิงคณุภาพ : 

จาํนวนครวัเรอืน

ทีไ่ดใ้ชน้ํา้ประปา 

ประชาชนมนีํา้ใชอ้ย่าง

เพยีงพอในการอปุโภค

บรโิภค  และทาํ

การเกษตร 

 

กอง

ทรพัยากรฯ 

 2. อาํเภอเมือง           

3 

 

 

ก่อสรา้งประปาหมู่บา้น 

ขนาดใหญ่ หมู่ที ่6   

ตาํบลกาํแพงเซา  

อาํเภอเมอืง   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้ประปา

ใชอ้ย่างเพยีงพอและท ัว่ถงึ 

และสนบัสนุนปจัจยัดา้น

การเกษตร 

เชิงปริมาณ : ประปาหมูบ่า้นแบบ

บาดาลขนาดใหญ่  จาํนวน 1 แห่ง 
เชิงคณุภาพ : ไดม้าตรฐานตาม

แบบแปลนสาํนกับรหิารจดัการนํา้ 

กรมทรพัยากรนํา้  
 

   4,236,000                                                                                                                                                                                เชิงปริมาณ : 

ประปาหมูบ่า้น 

จาํนวน 1 แห่ง  

เชิงคณุภาพ : 

จาํนวนครวัเรอืน

ทีไ่ดใ้ชน้ํา้ประปา 

ประชาชนมนีํา้ใช ้

อย่างเพยีงพอในการ

อปุโภคบรโิภค  

และทาํการเกษตร 

 

กอง

ทรพัยากรฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 
 
 

ก่อสรา้งระบบประปา

หมู่บา้นแบบผวิดนิ  

บา้นป่ากลว้ย  หมู่ที ่3 

ตาํบลมะม่วงสองตน้  

อาํเภอเมอืง   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่แกป้ญัหาการขาด

แคลนนํา้ใหป้ระชาชนไดม้ี

นํา้ใชใ้นการอปุโภคบรโิภค

และใชใ้นการเกษตร 

เชิงปริมาณ : ประปาผวิดนิ 
ขนาดใหญ่  
เชิงคณุภาพ : ไดม้าตรฐานตาม

แบบแปลนสาํนกับรหิารจดัการนํา้  
กรมทรพัยากรนํา้  

   4,030,000  เชิงปริมาณ : 

ประปาหมูบ่า้น 

จาํนวน 1 แห่ง  

เชิงคณุภาพ : 

จาํนวน

ครวัเรอืนทีไ่ด ้

ใชน้ํา้ 

ประชาชนหมู่ที ่1,3,4, 

และหมู่ที ่6  

ตาํบลมะม่วงสองตน้   

มนีํา้ใชอ้ย่างเพยีงพอ ใน

การอปุโภคบรโิภคและ 

ใชใ้นการเกษตร 

 

กอง

ทรพัยากรฯ 

 3. อาํเภอนาบอน           

5 

 

ก่อสรา้งระบบประปา

หมู่บา้นแบบผวิดนิ 

ขนาดใหญ่ บา้นกวา้นจนี  

หมู่ที ่3,6 ตาํบลแกว้แสน   

อาํเภอนาบอน 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพีอ่จดัหาแหลง่นํา้สาํหรบั

การอปุโภคบรโิภคให ้

เพยีงพอและท ัว่ถงึแก่

ประชาชน 

เชิงปริมาณ : ประปาหมูบ่า้น  
แบบผวิดนิ  จาํนวน 1 แห่ง 
เชิงคณุภาพ : ไดม้าตรฐานตาม

แบบแปลนสาํนกับรหิารจดัการนํา้  
กรมทรพัยากรนํา้  

   4,287,000  เชิงปริมาณ : 

ประปาหมูบ่า้น 

จาํนวน 1 แห่ง  

เชิงคณุภาพ : 

จาํนวน

ครวัเรอืนทีไ่ด ้

ใชน้ํา้ประปา 

ประชาชนหมู่ที ่3,6  

บา้นหนองยางและบา้น

สองแพรก จาํนวน 357 

ครวัเรอืน จาํนวน 1,449 

คน พื้นทีท่างการเกษตร

ไดร้บัประโยชนจ์ากระบบ

ประปา จาํนวน 5,975 ไร่ 

 

กอง

ทรพัยากรฯ 

6 

 

ขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ที ่7  

ตาํบลทุ่งสง  อาํเภอนาบอน 

จงัหวดันครศรธีรรมราช  

ใหร้าษฎรมนีํา้เพือ่อปุโภค 

บรโิภคทีเ่พยีงพอ 

เชิงปริมาณ : บ่อบาดาล   
จาํนวน 1 แห่ง 
เชิงคณุภาพ : ไดม้าตรฐานตาม

แบบแปลนสาํนกับรหิารจดัการนํา้  
กรมทรพัยากรนํา้  

   230,000  เชิงปริมาณ :  

บ่อบาดาล 

จาํนวน 1 แห่ง  

เชิงคณุภาพ : 

จาํนวนครวัเรอืน

ทีไ่ดใ้ชน้ํา้ประปา 

 

ราษฎรในพื้นทีต่าํบล 

ทุ่งสงมนีํา้เพือ่อปุโภค 

บรโิภค 

กอง

ทรพัยากรฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 4.อาํเภอพรหมครี ี           

7 

 

ก่อสรา้งธนาคารนํา้ใตด้นิ 

อาํเภอพรหมครี ี  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหาภยัแลง้อย่างย ัง่ยนื  

เกษตรกรไดม้นีํา้เพือ่

การเกษตรอย่างเพยีงพอ 

เชิงปริมาณ : ธนาคารนํา้ใตด้นิ  

จาํนวน 2 แห่ง  
- หมู่ที ่3 บา้นหวัปรางค ์ ต.นาเรยีง 

- หมู่ที ่4 บา้นสวนกลาง  ต.นาเรยีง 

เชิงคณุภาพ : ไดม้าตรฐานตาม

แบบแปลนสาํนกับรหิารจดัการนํา้  
กรมทรพัยากรนํา้ 

   790,000  เชิงปริมาณ : 

ธนาคารนํา้ 

ใตด้นิ จาํนวน 

2 แห่ง  

เชิงคณุภาพ : 

จาํนวน

ครวัเรอืนทีไ่ด ้

ใชน้ํา้ประปา 

ประชาชนในพื้นที ่720 คน 

250 ครวัเรอืน  มแีหลง่นํา้

เพือ่การเกษตรอย่างเพยีงพอ 

ผลผลติทางการเกษตรมี

ปรมิาณและคุณภาพดขีึ้น 

และลดปญัหาภยัแลง้ 

และอทุกภยั 

กอง

ทรพัยากรฯ 

 5.อาํเภอฉวาง           

8 

 

ขดุเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่

อาํเภอฉวาง  จงัหวดั 

นครศรธีรรมราช 

เพือ่แกป้ญัหาการขาด

แคลนนํา้ใหป้ระชาชนไดม้ี

นํา้ใชใ้นการอปุโภคบรโิภค

และใชใ้นการเกษตร 

เชิงปริมาณ : บ่อบาดาล จาํนวน  
8 แห่ง 
1. หมู่ที ่1  ต.ละอาย 
2. หมู่ที ่3  ต.ละอาย 

3. หมู่ที ่1 ต.จนัด ี

4. หมู่ที ่3 ต.จนัด ี

5. หมู่ที ่8 ต.นาแว 

6. หมู่ที ่10 ต.นาแว 

7. บา้นควนสะตอ หมู่ที ่5 ต.ไสหรา้ 

8. หมู่ที ่8  ต.ไสหรา้ 

เชิงคณุภาพ : ไดม้าตรฐานตาม

แบบแปลนสาํนกับรหิารจดัการนํา้  
กรมทรพัยากรนํา้  
 

   2,040,000  เชิงปริมาณ : 

บ่อบาดาล 

จาํนวน 8 แห่ง  

เชิงคณุภาพ : 

จาํนวนครวัเรอืน

ทีไ่ดใ้ชน้ํา้ 

ราษฎรในพื้นทีต่าํบล 

มนีํา้เพือ่อปุโภค บรโิภค 

กอง

ทรพัยากรฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

9 วางท่อขยายเขตจาํหน่าย

นํา้ประปาพรอ้มตดิต ัง้ 

มาตรใหก้บัโรงเรยีน 

วดัสาํนกัขนั  และ 

ชมุชนสาํนกัขนั  หมู่ที ่5 

ตาํบลสามตาํบล   

อาํเภอจฬุาภรณ ์

เพือ่ใหโ้รงเรยีนวดัสาํนกัขนั

และชมุชนบา้นสาํนกัขนั

ตลอดจนวดัสาํนกัขนัมนีํา้

สะอาดอปุโภคบรโิภคอย่าง

ย ัง่ยนื 

เชิงปริมาณ :   
-วางท่อส่งนํา้ HDPE ขนาด Ø  

225 มลิลเิมตร PN6 ระยะทางยาว  

1,883 เมตร 

-วางท่อส่งนํา้ HDPE ขนาด Ø 225 

มลิลเิมตร PN10 ระยะทางยาว  

20 เมตร 

รวมอปุกรณต่์าง ๆ ตามแบบการ

ประปาส่วนภูมภิาคสาขาชะอวด 

เชิงคณุภาพ : ไดม้าตรฐานตาม

แบบแปลนสาํนกับรหิารจดัการนํา้  
กรมทรพัยากรนํา้ 

   3,143,000  เชิงปรมิาณ : 

วางท่อขยายเขต

ประปา จาํนวน 

1 แห่ง  

เชิงคณุภาพ : 

โรงเรยีน ชมุชน 

วดั มนีํา้สะอาด

สาํหรบัการ

อปุโภคบรโิภค

ตลอดท ัง้ปี 

ราษฎรในพื้นที ่

มนีํา้เพือ่อปุโภค บรโิภค

ตลอดท ัง้ปี 

กอง

ทรพัยากร 

 - - 2,043,000 19,130,000 -  

โครงการ โครงการ 1 โครงการ 8 โครงการ โครงการ 
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บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพิ่มเตมิ (คร ัง้ที่ 3) พ.ศ.2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Type a quote from the document or the summary of an interesting 
            h  i  
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บญัชีเพิ่มเตมิครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 

 

บรหิารงานท ัว่ไป 

 

ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑง์านบา้น

งานครวั 

 

 

เครื่องทาํนํา้เยน็ จาํนวน 1 เครื่อง    4,500  สาํนกัปลดัฯ 

2 การรกัษาความสงบ

ภายใน 

ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑเ์ครื่อง

ดบัเพลงิ 

 

 

เครื่องสูบนํา้ดบัเพลงิ  ชนดิหาบหาม พรอ้ม

อปุกรณ ์ จาํนวน 15 เครื่อง 

   2,332,500  กองทรพัยากรฯ 

3 อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑก่์อสรา้ง รถขดุตนีตะขาบ  จาํนวน  3  ตวั     12,600,000  กองทรพัยากรฯ 

4 อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑก่์อสรา้ง รถขดุตนีตะขาบ  จาํนวน 1 ตวั     4,000,000  กองช่าง 

5 อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑก่์อสรา้ง เครื่องสูบจ่ายของเหลว    70,000  กองช่าง 

6 อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑก่์อสรา้ง ถงัเหลก็สาํหรบับรรจแุอสฟลัท ์    70,000  กองช่าง 

7 อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑก่์อสรา้ง รถบดลอ้เหลก็ ขนาด 10 ตนั  

 

  2,900,000   กองช่าง 

8 สงัคมสงเคราะห ์ ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑโ์รงงาน 1. ตูเ้ชื่อม  จาํนวน 1 เครื่อง 

2. ปัม้ลม จาํนวน 1 ตวั 

3. สว่านแท่นเจาะ  จาํนวน 1 เครื่อง 

4. สว่านมอื  จาํนวน 1 ตวั 

   8,000 

11,800 

15,500 

2,900 

 กองแผนฯ 

( โครงการพฒันา  

 ศกัยภาพศูนย ์

 คนพกิาร ) 
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ผ.03 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

5. แท่นตดัไฟเบอร ์ จาํนวน 1 เครื่อง 

6. เครื่องเจยีร  จาํนวน 1 อนั 

7. เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้า  จาํนวน 1 ตวั  

8. กาพ่นส ี จาํนวน 1 ตวั   

6,100 

1,900 

3,800 

1,000 

9 สาธารณสุข ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑ์

วทิยาศาสตรแ์ละ

การแพทย ์

1. เครื่องศูนยก์ลางการรกัษาทางไกลและ 

   เครื่องตดิตามสญัญาณชพีพรอ้มกระตกุ 

   หวัใจในรถพยาบาล 

2. เครื่องวดัสญัญาณชพีและตดิตามการ 

   ทาํงานของหวัใจแบบรวมศูนย ์ 

   จาํนวน 8 เตยีง 

   1,400,000 

 

 

1,600,000 

 กองแผนฯ 

 

10 สาธารณสุข ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑ์

วทิยาศาสตรแ์ละ

การแพทย ์

1. เครื่องเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรมใน 

   สภาวะจรงิ  จาํนวน 1 เครื่อง 

2. เครื่องสกดัสารพนัธุกรรมอตัโนมตั ิ  

   จาํนวน 1 เครื่อง  

   1,800,000 

1,400,000 

 กองแผนฯ 

 

11 อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑก่์อสรา้ง รถลากจูงและรถกึ่งพ่วง  ชนดิ 3 เพลา   6,800,000   กองช่าง 

12 การศึกษา ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพวิเตอร ์

คอมพวิเตอรแ์ทป็เลต็  จาํนวน 90 เครื่อง    1,000,000  กองการศึกษาฯ 

 

13 การศึกษา ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

คอมพวิเตอร ์

ตูช้ารจ์แทป็เลต็  จาํนวน 5 ตู ้    145,000  กองการศึกษาฯ 

 

14 การศึกษา ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

งานบา้นงานครวั 

เครื่องทาํนํา้เยน็ แบบต่อท่อ  จาํนวน  

4 เครื่อง  

   58,400  กองการศึกษาฯ 

 

15 การศาสนา 

วฒันธรรมและ

ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑก์ฬีา 1. สถานีปัน่จกัรยาน จาํนวน 3 ชดุ 

2. สถานีจกัรยานกา้วเดนิ จาํนวน 3 ชดุ  

  684,000 

654,000 

  กองการ

ท่องเทีย่วฯ 
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ผ.03 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

นนัทนาการ 3. สถานีหมนุบรหิารไหล ่จาํนวน 3 ชดุ 

4. สถานีลดหนา้ทอ้งออกกาํลงัขา  

   จาํนวน 3 ชดุ  

5. สถานีบรหิารเอวและสะโพก จาํนวน  

   3 ชดุ 

6. สถานีกา้วเดนิ จาํนวน 3 ชดุ 

7. สถานีบรหิารร่างกายรวม 5 ดา้น  

   จาํนวน 3 ชดุ 

631,500 

631,500 

 

597,000 

 

624,000 

1,050,000 

(โครงการจดัซื้อ

เครื่องออกกาํลงั

กาย) 

16 การศึกษา ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สาํนกังาน 

เตยีงนอนแบบเหลก็พรอ้มทีน่อน 

สาํหรบัหอ้งพยาบาล สาํหรบัโรงเรยีนใน

สงักดั จาํนวน 8 ชดุ 

   48,000  กองการศึกษาฯ 

17 การศึกษา ค่าครภุณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สาํนกังาน 

พดัลมอตุสาหกรรมไอนํา้ ชนิดต ัง้พื้น 

สาํหรบัโรงเรยีนในสงักดั จาํนวน 10 ตวั 

 

   130,000  กองการศึกษาฯ 

รวมงบประมาณทัง้สิ้น   11,672,000 29,609,400   

 

 

 

 



 

       1 

ผ.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง (คร ัง้ที่ 1) พ.ศ. 2563  

 

 

สแีดงรอตรวจสอบ 

 

 

จะแกข้อ้ความที่ว่า ต ัง้ในแผน เป็น บรรจุใ 



 

 

 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช 

      เรื่อง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่1) พ.ศ.2563 

   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

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

 

 ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดจ้ดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลีย่นแปลง (คร ัง้ที ่1) พ.ศ.2563 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบัที่ 3 พ.ศ.2561 ขอ้ 22/1 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพฒันา

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราชแลว้ เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2563 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 24 แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัที่ 3 พ.ศ.2561 จึงประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ่น         

(พ.ศ.2561-2565) เปลีย่นแปลง (คร ัง้ที่ 1) พ.ศ.2563 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช รายละเอียดสามารถ

เปิดดูไดท้ี ่www.nakhonsi.go.th เมนู “ นโยบายและยุทธศาสตร ์” 
   

 

จงึประกาศใหท้ราบโดยท ัว่กนั    

 

 

 

ประกาศ ณ วนัที ่ 24  เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (นายมนูญ  ศิรธิรรม) 

  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รกัษาราชการแทน 

  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏบิตัหินา้ที่ 

                                  นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช 
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ยทุธศาสตรท์ี่ 1  ดา้นการบรหิารจดัการองคก์รภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล  

      (1) แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที่ รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เปลี่ยนแปลง) เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

1 โครงการอบรมสมัมนาบคุลากร เพือ่ช่วยเหลอืในการจดัการเลอืกต ัง้สมาชกิ

สภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2562-2563 งบประมาณปีละ  

200,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 143 ขอ้ 16) 

โครงการอบรมสมัมนาบคุลากร เพือ่ช่วยเหลอืในการจดัการเลอืกต ัง้สมาชกิ

สภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ 300,000.-บาท 

 

                                                            

กลุม่เป้าหมายเพิม่ขึ้น 

 

 

  

กองกจิการสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ผ.02 
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ยทุธศาสตรท์ี่ 2. ยทุธศาสตรด์า้นการท่องเที่ยวและการกฬีา 

                   (1) แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ    

ที่ รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

(เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

1 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  

อาํเภอจฬุาภรณ ์ 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ  250,000.-บาท 

  

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 163 ขอ้ 30) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

อาํเภอจฬุาภรณ ์

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ (ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

2 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

 อาํเภอนบพติาํ 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ  250,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) หนา้ 163 ขอ้ 29) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  

อาํเภอนบพติาํ 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ  350,000.-บาท 

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ (ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

3 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน อาํเภอลานสกา 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ  250,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 162 ขอ้ 28) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

อาํเภอลานสกา 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ (ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

4 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน อาํเภอนาบอน 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ  250,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 162 ขอ้ 27) 

 

 

 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

อาํเภอนาบอน 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564  งบประมาณ  350,000.-บาท  

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ (ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ที่ รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

(เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

5 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 162 ขอ้ 26) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน            

อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ (ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

6 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  

อาํเภอพรหมครี ี

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท  

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 161 ขอ้ 25) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  

อาํเภอพรหมครี ี

ตัง้ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ (ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

7 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

อาํเภอชา้งกลาง 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท 
  

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 161 ขอ้ 24) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

อาํเภอชา้งกลาง 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ (ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

8 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

อาํเภอพระพรหม 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 161 ขอ้ 23) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  

อาํเภอพระพรหม 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

 

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ (ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

9 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน อาํเภอบางขนั 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท 

  

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 160 ขอ้ 21) 

 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  

อาํเภอบางขนั 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ (ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ที่ รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

(เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

10 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  

อาํเภอเชยีรใหญ่ 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 160 ขอ้ 20) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  

อาํเภอเชยีรใหญ่ 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

11 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

อาํเภอถํา้พรรณรา 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 159 ขอ้ 19) 

โครงการแขง่ขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

อาํเภอถํา้พรรณรา 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

12 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  อาํเภอชะอวด 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท 
 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.(2561-2565) หนา้ 159 ขอ้ 18) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  

อาํเภอชะอวด 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

 

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

13 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน อาํเภอสชิล 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท 

 

 (แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  ผ.01 หนา้ 160 ขอ้ 22) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

อาํเภอสชิล 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

14 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน อาํเภอร่อนพบูิลย ์

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 159 ขอ้ 17) 

 

 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  

อาํเภอร่อนพบูิลย ์

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  350,000.-บาท 

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ที่ รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

(เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

15 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน อาํเภอฉวาง 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 158 ขอ้ 16) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

อาํเภอฉวาง 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

 

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

16 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน อาํเภอทุ่งใหญ่ 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 158 ขอ้ 15 

โครงการแขง่ขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  

อาํเภอทุ่งใหญ่ 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

 

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ (ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

17 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน อาํเภอพปูิน 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 163 ขอ้ 31 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

อาํเภอพปูิน 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

 

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ (ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

18 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน อาํเภอท่าศาลา 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 158 ขอ้ 14) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  

อาํเภอท่าศาลา 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

 

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ ( ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

19 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน อาํเภอทุ่งสง 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท  
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 157 ขอ้ 13) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

อาํเภอทุ่งสง 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

 

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ ( ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

20 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน อาํเภอขนอม 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 157 ขอ้ 12) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  

อาํเภอขนอม 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

 

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ (ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ที่ รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

(เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

21 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

อาํเภอปากพนงั 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 157 ขอ้ 11) 

โครงการแขง่ขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  

อาํเภอปากพนงั 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

 

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ ( ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

22 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน อาํเภอหวัไทร 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 156 ขอ้ 10) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 

อาํเภอหวัไทร 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

 

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ (ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

23 โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน อาํเภอเมอืง 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 250,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 156 ขอ้ 9) 

โครงการแข่งขนักฬีา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน  

อาํเภอเมอืง 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  350,000.-บาท  

 

เบกิจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ

กรรมการ (ไม่เคยเบกิจ่ายใน

ปีงบประมาณทีผ่่านมา) 

กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

24 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอฉวาง 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 600,000.-บาท 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 181 ขอ้ 79) 

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอฉวาง 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  750,000.-บาท  

กจิกรรมเพิม่ขึ้น กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

25 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอลานสกา 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 450,000.-บาท 
  

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 185 ขอ้ 92) 

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอลานสกา 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  500,000.-บาท  

กจิกรรมเพิม่ขึ้น กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

26 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอนบพติาํ 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 480,000.-บาท 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 186 ขอ้ 93) 

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอนบพติาํ 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  500,000.-บาท  

กจิกรรมเพิม่ขึ้น กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ที่ รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

(เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

27 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอชา้งกลาง 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 480,000.-บาท 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 181 ขอ้ 78) 

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอชา้งกลาง 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  500,000.-บาท  

กจิกรรมเพิม่ขึ้น กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

28 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 480,000.-บาท 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 183 ขอ้ 84) 

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  500,000.-บาท  

กจิกรรมเพิม่ขึ้น กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

29 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอทุ่งใหญ่ 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 480,000.-บาท  
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 184 ขอ้ 87) 

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอทุ่งใหญ่ 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  500,000.-บาท  

กจิกรรมเพิม่ขึ้น กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

30 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอสชิล 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 500,000.-บาท 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 184 ขอ้ 88) 

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอสชิล 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  700,000.-บาท  

กจิกรรมเพิม่ขึ้น กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

31 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอถํา้พรรณรา 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 450,000.-บาท 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 185 ขอ้ 90) 

 

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอถํา้พรรณรา 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  500,000.-บาท  

กจิกรรมเพิม่ขึ้น กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 

32 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอบางขนั 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 450,000.-บาท 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 184 ขอ้ 89) 

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอบางขนั 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  500,000.-บาท  

กจิกรรมเพิม่ขึ้น กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ที่ รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

(เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

33 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอท่าศาลา 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 520,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 181 ขอ้ 80) 

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอท่าศาลา 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  1,000,000.-บาท  

กจิกรรมเพิม่ขึ้น กองการท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ยทุธศาสตรด์า้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 

                      (1) แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

ที่ รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

       (เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

1 โครงการจดังานวนัศิลปินแห่งชาต ิ จงัหวดันครศรธีรรมราช  

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565 งบประมาณปีละ 500,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 234 ขอ้ 31) 

โครงการจดังานวนัศิลปินแห่งชาต ิ จงัหวดันครศรธีรรมราช  

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ 650,000.-บาท  

 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

งบประมาณค่าใชจ่้ายในการ

จดัโครงการทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

กองการศึกษาฯ 
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    ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ยทุธศาสตรด์า้นคุณภาพชีวติ 

                           (1) แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน    

ที่ รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

(เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

1 โครงการส่งเสรมิอาชพีการผลติพชืแก่เกษตรกรในพื้นทีอ่าํเภอชะอวด  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2562-2563 งบประมาณปีละ 3,500,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 250  ขอ้ 16) 

โครงการส่งเสรมิอาชพีการผลติพชืแก่เกษตรกรในพื้นที ่

อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ 7,000,000.-บาท  

 

 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนในพื้นที ่

อาํเภอชะอวด 

กองแผนและ

งบประมาณ 

 
 
 

                           (2) แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

ที่ รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

(เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

1 โครงการยกระดบัคุณภาพชวีติคนพกิาร 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2562-2565 งบประมาณปีละ 500,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 243  ขอ้ 3) 

โครงการยกระดบัคุณภาพชวีติคนพกิาร 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ 1,700,000.-บาท  

 

 

งบประมาณในปีทีผ่่านมาต ัง้

ไวไ้ม่เพยีงพอ ทาํใหต้อ้งโอน

งบประมาณเพิม่ 

 

กองแผนและ

งบประมาณ 
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        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและพลงังาน 

                            (1) แผนงานการเกษตร 

ที่ รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

(เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

1 

 

โครงการก่อสรา้งฝายกกัเกบ็น้ําคลองซอ ม.7 ม.8  ต.ตลิง่ชนั อ.ท่าศาลา 

สนัฝายสูง 1.00 เมตร ผนงัขา้งสูง 2.50 เมตร  กวา้ง 12.00 เมตร   

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563  งบประมาณ 1,272,000.-บาท  

 

(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 258 ขอ้22) 

โครงการก่อสรา้งฝายเกบ็น้ําคลองซอ ช่วงที่ 2  หมู่ที ่7, หมู่ที ่8  

ตาํบลตลิง่ชนั อาํเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

สนัฝายสูง 1.5 เมตร  ผนงัขา้งสูง 3 เมตร  กวา้ง 15 เมตร  

 

ตัง้ไวใ้นงบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 1,065,000.-บาท  

 

- ปรมิาณงานก่อสรา้งเพิม่ขึ้น 

- เปลีย่นแปลงเพือ่นาํมา 

ดาํเนินการในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

 

กองทรพัยากรฯ 

 

 

 
 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ 6  ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

         (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รายละเอยีดในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เปลี่ยนแปลง) เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

1 กอ่สรา้ง บาํรุงรกัษา ปรบัปรุงทีด่นิ อาคาร สถานที ่สิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ ของ 

อบจ.นศ.  

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561 งบประมาณ 3,300,000.-บาท 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2562-2565 งบประมาณปีละ  

8,000,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 136 ขอ้ 4) 

บาํรุงรกัษา ปรบัปรุงทีด่นิ อาคาร สถานที ่สิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ  ของ อบจ.นศ.  

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 9,300,000.-บาท 

 

แกไ้ขชื่อโครงการ  กองช่าง 
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ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

                   (1)  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

(เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

1 

 
โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายท่าสะทอ้น – บางคลา้  

หมู่ที ่9 ตาํบลบางจาก อาํเภอเมอืง  กวา้ง 7.00  เมตร ยาว 635 เมตร  

หนา 0.05 เมตร                                                                          

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2562  งบประมาณ  1,529,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 297 ขอ้ 36) 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายท่าสะทอ้น -  

บางคลา้ หมู่ที ่9 ตาํบลบางจาก  อาํเภอเมอืง  จงัหวดันครศรธีรรมราช   

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

5,100 ตารางเมตร ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.50 เมตร 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563  งบประมาณ 3,800,000.- บาท  

- ปรมิาณงานก่อสรา้ง  

เพิม่ขึ้น 

- ดาํเนนิการในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

 

กองช่าง 

2 

 

โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายวดัตรนีมิติร –  

สะพานชะเมา (นศ.ถ1-0072)  ตาํบลท่าเรอื ตาํบลบางจาก  อาํเภอเมอืง   

ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.04 เมตร 

 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  งบประมาณ  3,435,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 304 ขอ้ 61) 

โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายวดัตรนีมิติร -

สะพานชะเมา (นศ.ถ1-0072)  ตาํบลท่าเรอื ตาํบลบางจาก  อาํเภอเมอืง  

จงัหวดันครศรธีรรมราช  ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,900 เมตร 

หนา 0.04 เมตร  หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 17,400 ตารางเมตร 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563  งบประมาณ 6,758,000.-บาท 

ดาํเนนิการในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

 

กองช่าง 

3 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายบา้นจระเขต้าย- 

พงัการทราย หมู่ที ่8 ตาํบลแหลม อาํเภอหวัไทร  ขนาดผวิจราจรกวา้ง  5 เมตร 

ยาว 665 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหลท่างหนิคลกุเฉลี่ยขา้งละ 0.50เมตร 

 

ตัง้ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 งบประมาณ  2,020,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 408 ลาํดบั 58) 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายจระเขต้าย – 

พงัการทราย หมู่ที ่8 ตาํบลแหลม อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 3,500 ตารางเมตร  ตามแปลน อบจ.นศ. 

ตัง้ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563 งบประมาณ  2,037,000.-บาท 

 

ดาํเนนิการในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

 

กองช่าง 
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ที่ แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

(เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

4 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายปลายคลองช่อนฉา – 

เขาพงัไกร หมู่ที ่4,5  ตาํบลรามแกว้ – หมู่ที ่5  ตาํบลเขาพงัไกร  อาํเภอหวัไทร 

ถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรีต กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร  

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2562  งบประมาณปีละ 2,300,000.-บาท  

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563  งบประมาณ   3,969,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 404 ขอ้ 41) 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายปลายคลอง 

ช่อนฉา – เขาพงัไกร หมู่ที ่4,5  ตาํบลรามแกว้ – หมู่ที ่5  ตาํบล 

เขาพงัไกร  อาํเภอหวัไทร  จงัหวดันครศรธีรรมราช ขนาดผิวจราจรกวา้ง 

6 เมตร ยาว 1,305 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 7,830 

ตารางเมตร  

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564  งบประมาณ   4,673,000.-บาท  

 

- เปลีย่นแปลงเพือ่ให ้

ถกูตอ้งตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ 

- เปลีย่นแปลงเพือ่นาํมา 

ดาํเนินการในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

กองช่าง 

5 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีตสายบา้นสวน – ทุ่งทบัควาย 

หมู่ที่ 6,8  ตาํบลวงัหนิ  อาํเภอบางขนั   

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 - 2565 งบประมาณปีละ 5,398,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 495 ขอ้ 25) 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นสวน –ทุ่งทบัควาย  

หมู่ที่ 6 ตาํบลวงัหนิ อาํเภอบางขนั จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563  งบประมาณ  1,500,000.-บาท  

เปลีย่นแปลงเพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบัเนื้องานทีจ่ะ 

ดาํเนินการ 

กองช่าง 

6 

 

โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ถนนสายปดัโวก – ขนุพงั  หมู่ที ่11  

ตาํบลร่อนพบูิลย ์ อาํเภอร่อนพบูิลย ์ กวา้ง 7 เมตร ทางเทา้ขา้งละ 1.20 เมตร 

ยาว 15 เมตร  

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561  งบประมาณ  2,164,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 362 ขอ้ 25) 

ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็สายปดัโวก – ขนุพงั  หมู่ที ่11 ตาํบล

ร่อนพบูิลย ์ อาํเภอร่อนพบูิลย ์  จงัหวดันครศรธีรรมราช  กวา้ง 9 เมตร  

ยาว 15 เมตร  แบบไม่มีทางเทา้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563 งบประมาณ  3,130,000.-บาท  

ปรมิาณงานก่อสรา้งเพิม่ขึ้น กองช่าง 

 

 

7 

 

 

โครงการซ่อมบาํรุง/ปรบัปรุง ถนนสายบา้นผูใ้หญ่เดช หมู่ที ่1 ตาํบลควนพงั   

อาํเภอร่อนพบูิลย ์ ผิวจราจรกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 9,500 เมตร 

หรือพื้นที ่ 76,000 ตารางเมตร  

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564 -2565 งบประมาณปีละ 22,800,000.-บาท  

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 356 ขอ้ 2) 

โครงการซ่อมบาํรุง/ปรบัปรุง ถนนสายบา้นผูใ้หญ่เดช หมู่ที ่1 

 ตาํบลควนพงั  อาํเภอร่อนพบูิลย ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 740 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 
1.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,920 ตารางเมตร 
ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564  งบประมาณ  2,000,000.-บาท 

  

เปลีย่นแปลงเพือ่ให ้

ถกูตอ้งตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ 

กองช่าง 
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8 

 

ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตสายดอนเปียน – เขตอาํเภอ 

เฉลมิพระเกยีรต ิ หมู่ที ่2  ตาํบลควนพงั อาํเภอร่อนพบูิลย ์  

จงัหวดันครศรธีรรมราช  ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 4,000 เมตร  

หนา 0.04 เมตร   

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2562  งบประมาณปีละ 2,500,000.-บาท  

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564-2565  งบประมาณปีละ 5,440,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 359 ขอ้ 11) 

ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายดอนเปียน –เขตอาํเภอ 

เฉลมิพระเกยีรต ิ หมู่ที ่2  ตาํบลควนพงั  อาํเภอร่อนพบูิลย ์  

จงัหวดันครศรธีรรมราช  ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  

ยาว 1,320 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  7,920 ตารางเมตร  

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564  งบประมาณ  4,500,000.-บาท  

 

 

เปลีย่นแปลงเพือ่ใหถู้กตอ้ง

ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ 

 

กองช่าง 

 

9 

 

โครงการขยายผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ถนนสายประดู่โพรง – ดอนตรอ   

หมู่ที ่3 ตาํบลดอนตรอ   อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ ผวิจราจรกวา้ง 1 เมตร   

ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอ้มวางท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร 

จาํนวน 744 ทอ่น (วางคู)่ พรอ้มบอ่พกั 8 จุด  

 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 งบประมาณ  2,912,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 343 ขอ้ 29) 

โครงการขยายผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ถนนสายประดู่โพรง – 

ดอนตรอ หมู่ที ่3 ตาํบลดอนตรอ อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ จงัหวดั 

นครศรธีรรมราช  ผวิจราจรกวา้ง 1 เมตร  ยาว 145 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 145.00 ตร.ม.วางทอ่ระบายน้ํา ค.ส.ล. 2 แถว  

ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1.00 เมตร ความยาวบอ่พกั 145 เมตร   

พรอ้มทางเทา้ คสล. พมิพล์าย ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 308 เมตร   

หนา 0.10 เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง 0.50 เมตร   

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563  งบประมาณ  1,721,000.-บาท  

เปลีย่นแปลงเพือ่นาํมา

ดาํเนินการในปีงบประมาณ   

พ.ศ.2563 

 

 กองช่าง 

10 

 

 

โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายบา้นท่านอ้ย- 

บา้นท่าเสาเภา  (นศ.ถ1-0075)  ตาํบลขนอม อาํเภอขนอม  ขนาดผวิจราจรกวา้ง   

8.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร 

 

 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561  งบประมาณ 2,040,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 562 ขอ้15) 

โครงการปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายบา้นท่านอ้ย-บา้นท่า

เสาเภา (นศ.ถ1-0075) ตาํบลขนอม อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช   

ขนาดผวิจราจรกวา้ง  8.00 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ

พื้นที่ลาดยางไม่นอ้ยกวา่ 9,040 ตารางเมตร 

 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่พ.ศ.2563 งบประมาณ 2,500,000.-บาท  

 

- ดาํเนนิการในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

- ปรมิาณงานก่อสรา้ง 

  เพิม่ขึ้น 

กองช่าง 
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11 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีตสายเหนือท่า หมู่ที ่13    

ตาํบลขนอม  อาํเภอขนอม  ถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรีตกวา้ง 5 เมตร  

ยาว 2,200 เมตร ไหลท่างกวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มวางท่อระบายนํา้ 

คอนกรตีเสรมิเหลก็ช ัน้ 3 ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1.00x1.00 เมตร 1 จดุ ๆ ละ 

10 ท่อน 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ.2564   งบประมาณ  3,465,000.-บาท 

  

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 559 ขอ้ 3) 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเหนือท่า หมูท่ี ่13    

ตาํบลขนอม  อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,700 

ตารางเมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งเฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร และทอ่ลอด

เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด 2-1.50x1.50x10 เมตร  

 ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563  งบประมาณ  1,500,000.-บาท 

 

-ชื่อถนนเปลีย่น 

-ดาํเนินการในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายซอยหลงัเขา  หมู่ที ่1   

ตาํบลควนทอง  อาํเภอขนอม  ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร  ยาว 1,500 เมตร   

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร  ไหลท่าง 

หนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.10 เมตร 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ.2564   งบประมาณ  5,190,800.-บาท 
 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 563 ขอ้ 16) 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายซอยหลงัเขา  หมู่ที ่1   

ตาํบลควนทอง  อาํเภอขนอม  จงัหวดันครศรธีรรมราช ผิวจราจรกวา้ง 5 

เมตร  ยาว 1,700 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกวา่ 

8,500 ตารางเมตร  ไหลท่างหนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ.2564   งบประมาณ  5,150,000.-บาท 

 

- ปรมิาณงานก่อสรา้ง 

เพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

13 

 

 

   

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายคา้คาย-สองตอน หมู่ที ่1  

ตาํบลกะหรอ  อาํเภอนบพติาํ  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ตารางเมตร  

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564-2565  งบประมาณปีละ  2,480,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 541 ลาํดบั 27) 

 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายคา้คาย-สองตอน 

หมู่ที ่1 ตาํบลกะหรอ อาํเภอนบพติาํ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่ คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 4,240 ตารางเมตร  

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564  งบประมาณ 2,500,000.-บาท  

 

- เปลีย่นแปลงเพือ่นาํมา  

ดาํเนินการในปีงบประมาณ   

พ.ศ.2564 

- ปรมิาณงานก่อสรา้ง  

เพิม่ขึ้น 

 

 

กองช่าง 
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14 

 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสามแยกบา้นนายถาวร -หกภู

ตอนลา่ง หมู่ที ่2 ตาํบลนบพติาํ อาํเภอนบพติาํ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร  

ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหลท่างขา้งละ 0.50  เมตร 

ตัง้ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561 งบประมาณ  1,000,000.-บาท  

ตัง้ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 งบประมาณ  1,767,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 538 ลาํดบั 14) 

 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสามแยกบา้นนายถาวร – 

หกภูตอนลา่ง หมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 9 ตาํบลนบพติาํ อาํเภอนบพติาํ  

จงัหวดันครศรธีรรมราช  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร  ยาว1,125 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  4,500 ตร.ม. ไหลท่างหนิคลกุ

กวา้งเฉลี่ย ขา้งละ 0.50 เมตร  

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563  งบประมาณ   3,000,000.-บาท  

- เปลีย่นแปลงเพือ่นาํมา 

ดาํเนินการในปีงบประมาณ   

พ.ศ.2563 

- ปรมิาณงานก่อสรา้ง 

เพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

15 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางสายซอยบา้นเกาะรอม – เขตตาํบลทุ่งสง หมู่ที ่1  

ตาํบลปรกิ  อาํเภอทุ่งใหญ่  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร   

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561-2562  งบประมาณปีละ 1,000,000.-บาท  

ตัง้ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ  1,527,400.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 431 ลาํดบั 26) 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายซอยบา้นเกาะรอม – เขต

ตาํบลทุ่งสง หมู่ที ่1  ตาํบลปรกิ  อาํเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 537 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ    

มีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,685 ตารางเมตร  ไหลท่างหนิคลกุกวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.20 เมตร  

ตัง้ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ  1,880,000.-บาท  

 

เปลีย่นแปลงเพือ่ใหถู้กตอ้ง

ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ 

 

กองช่าง 

16 

. 

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีตสายบาลายร่องชา้ง-โคกโหนด  

หมู่ที ่9 ตาํบลโมคลาน อาํเภอท่าศาลา  

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ.2563   งบประมาณ 2,000,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 545 ขอ้ 6) 

 

 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบาลายร่องชา้ง - โคกโหนด  

หมู่ที ่ 9 ตาํบลโมคลาน อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564  งบประมาณ 1,000,000 บาท 

-ชื่อถนนเปลีย่น 

-ดาํเนินการในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

 

กองช่าง 
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ที่ แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

(เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

17 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายมะนาวหวาน – บา้น 

หนา้เหมน ม.4,10,12 ต.ชา้งกลาง (ตอนที่ 4) บรรจบถนน คสล. สายขา้งหนา้

ป้อมเขาเหมนและสายโรงพระจนี  หมู่ที่ 9 ตาํบลชา้งกลาง  อาํเภอชา้งกลาง 

เช่ือมตอ่ถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตาํบลนาบอน  อาํเภอนาบอน   

ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร  ความยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร  

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561  งบประมาณ  3,800,000.- บาท 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  งบประมาณ  2,000,000.-บาท 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ.2564 -2565  งบประมาณปีละ 4,000,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 378 ขอ้ 10) 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายมะนาวหวาน –  

บา้นหนา้เหมน  หมู่ที่ 10,12  ตาํบลชา้งกลาง  อาํเภอชา้งกลาง   

จงัหวดันครศรีธรรมราช   

ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร  ความยาว 1,645 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 8,225 ตารางเมตร 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ.2563  งบประมาณ  3,669,000.-บาท 

 

- ชื่อถนนเปลีย่น 

- ดาํเนนิการในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

 

 

กองช่าง 

18 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีตสายชลประทาน  หมูท่ี ่1 

ตาํบลนาไมไ้ผ่  อาํเภอทุ่งสง  ถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  ผิวจราจร 

กวา้ง 6 เมตร  ยาว 800 เมตร  หนา 0.05 เมตร  

 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ.2564-2565  งบประมาณปีละ 2,581,500.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 520 ขอ้ 93) 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายชลประทาน  หมู่ที ่1   

ตาํบลนาไมไ้ผ่  อาํเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรธีรรมราช  

ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร  ยาว 655 เมตร  หนา 

0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 3,275 ตารางเมตร  ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง

ขา้งละ 0.50 เมตร  

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ.2564  งบประมาณ  2,173,000.-บาท 

 

เปลีย่นแปลงเพือ่ใหถู้กตอ้ง 

 ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ 

 

 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายโนราหศ์รพีรรณ จาก หมู่ที ่3,7,2  

ตาํบลนากะชะ ถงึเขตหมู่ที ่4 ตาํบลฉวาง (ตอ่จากของเดิม) อาํเภอฉวาง   

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร  ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ตารางเมตร ลงหนิคลกุไหลท่างตลอดสอง

ขา้งทางกวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.30 เมตร 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ.2564   งบประมาณ  2,036,000.-บาท 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 354 ขอ้ 41) 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายโนราหศ์รพีรรณ จาก  

หมู่ที ่3,7,2 ตาํบลนากะชะ ถงึเขตหมู่ที ่4 ตาํบลฉวาง (ตอ่จากเดิม)  

อาํเภอฉวาง  จงัหวดันครศรธีรรมราช  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร  

ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 3,250 

ตารางเมตร ไหลท่างกวา้งเฉลี่ยขา้งละ 0.20 เมตร 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563  งบประมาณ  2,071,571.-บาท 

 

- งบประมาณเพิม่ 

- ดาํเนนิการในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

กองช่าง 
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ที่ แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

(เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

20 

 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายป่ายาง – ไสคุด  หมู่ที ่1  

ตาํบลทา้ยสาํเภา  อาํเภอพระพรหม  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  

ยาว 1,360 เมตร  พรอ้มฝงัทอ่ระบายน้ํา คสล.มอก. จาํนวน 3 จุด ถมไหลท่าง

ดว้ยหนิคลกุขา้งละ 0.50 เมตร 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ.2564-2565  งบประมาณปีละ 3,990,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 483 ขอ้ 3) 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายป่ายาง – ไสคุด  หมู่ที ่1  

ตาํบลทา้ยสาํเภา  อาํเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรธีรรมราช   

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,180 เมตร  หนา 0.15 เมตร   

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,720 ตารางเมตร  ไหลท่างดว้ยหนิคลกุขา้งละ 

0.50 เมตร 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ.2563   งบประมาณ  2,706,000.-บาท 

เปลีย่นแปลงเพือ่ใหถู้กตอ้ง

ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ 

 

กองช่าง 

21 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายสะพานพล – บางควาย  

หมู่ที ่13,17  ตาํบลบางขนั  อาํเภอบางขนั  ถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 

กวา้ง 5 เมตร  ยาว 2,400 เมตร  ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561  งบประมาณ  1,950,000.- บาท 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  งบประมาณ  2,000,000.-บาท 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ.2564 -2565  งบประมาณปีละ 4,000,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 490 ขอ้ 6) 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายสะพานพล –  

บางควาย  หมู่ที ่13,17  ตาํบลบางขนั  อาํเภอบางขนั   

จงัหวดันครศรธีรรมราช  ถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี กวา้ง  

5 เมตร  ยาว 476 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,380  

ตารางเมตร พรอ้มตเีสน้จราจร 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ.2564  งบประมาณ 1,500,000.-บาท 

 

เปลีย่นแปลงเพือ่ใหถู้กตอ้ง

ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ 

 

กองช่าง 

22 

 

โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองเจา หมู่ที่ 8 ตาํบลตลิง่ชนั    

อาํเภอท่าศาลา  สะพาน คสล. กวา้ง 7 เมตร ยาว 21 เมตร 

ตัง้ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561 งบประมาณ  2,217,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 558 ขอ้ 66) 

โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองเจา หมู่ที่ 7  

ตาํบลตลิง่ชนั   อาํเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

สะพาน คสล. กวา้ง 5 เมตร ยาว 24 เมตร  แบบไม่มีทางเทา้ 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2563  งบประมาณ  2,500,000.-บาท  

 

-เปลีย่นแปลงเพือ่ใหถ้กูตอ้ง 

ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ 

-ดาํเนินการในปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ซอยเขาเปลอืกไม ้2 (นศ.ถ.108-31)  

บา้นเขาเปลอืกไม ้ หมู่ที ่5  ตาํบลทุง่ใส  อาํเภอสชิล   ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร  

ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 2,535 ตารางเมตร   

ไหลท่างหนิคลกุหนา 0.15 เมตร  กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร  

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายซอยเขาเปลอืกไม ้2  

(นศ.ถ.108-31) บา้นเขาเปลอืกไม ้หมู่ที ่5 ตาํบลทุ่งใส อาํเภอสชิล  

จงัหวดันครศรธีรรมราช  ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร  ยาว 926 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 4,630 ตารางเมตร  ไหลท่าง 

-เปลีย่นแปลงเพือ่ใหถ้กูตอ้ง 

ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ 

-ดาํเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

กองช่าง 
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ที่ แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

(เปลี่ยนแปลง) 
เหตผุลการเปลี่ยนแปลง หมายเหต ุ

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2564   งบประมาณ 2,670,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 532 ขอ้ 48) 

หนิคลกุกวา้งเฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร  

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2563  งบประมาณ  3,003,000.-บาท 

 

24 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายม่วงกรตี – หว้ยหนิลบั  หมู่ที ่6 

ตาํบลโมคลาน  อาํเภอท่าศาลา  กวา้ง 6 เมตร  ยาว 1,690 เมตร  หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 10,140 ตารางเมตร  พรอ้มไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 

0.50 เมตร    

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2564 -2565  งบประมาณปีละ 6,769,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 554 ขอ้ 45) 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายม่วงกรตี – หว้ยหนิลบั   

หมู่ที ่6 ตาํบลโมคลาน  อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช   

กวา้ง 4 เมตร  ยาว 830 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

3,320 ตารางเมตร  พรอ้มไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.30 เมตร    

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2564  งบประมาณ 2,000,000.-บาท 

 

เปลีย่นแปลงเพือ่ใหถู้กตอ้ง 

ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเขาทราย – เขาลานววั  หมูท่ี ่13  

ตาํบลเปลีย่น อาํเภอสชิล   

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2564  งบประมาณ 9,159,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 530 ขอ้ 39) 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเขาทราย – เขาลานววั   

หมู่ที ่13 ตาํบลเปลีย่น อาํเภอสชิล  จงัหวดันครศรธีรรมราช   

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็กวา้ง 5 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ไหลท่างหนิคลกุกวา้งเฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,850 

ตารางเมตร 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2564  งบประมาณ  1,800,000.-บาท 

 

เปลีย่นแปลงเพือ่ใหถู้กตอ้ง 

ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นนายคลอ่ง วสิยั – เขตตาํบล

แกว้แสน  หมู่ที ่5 ตาํบลทุ่งสง  อาํเภอนาบอน  ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

กวา้ง 5 เมตร  ยาว 1,400 เมตร  หนา 0.05 เมตร  

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2561  งบประมาณ 1,000,000.-บาท 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2562  งบประมาณ 1,710,000.-บาท 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2564-2565  งบประมาณ 2,198,300.-บาท 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 473 ขอ้ 6) 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นนายคลอ่ง วสิยั – เขต

ตาํบลแกว้แสน  หมู่ที ่5 ตาํบลทุ่งสง  อาํเภอนาบอน  จงัหวดั

นครศรธีรรมราช   ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็กวา้ง 5 เมตร  ยาว 470 เมตร  

หนา 0.15 เมตร พรอ้มทางเช่ือมคอนกรีตเสริมเหลก็พื้นที่ 68 ตารางเมตร 

หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,418 ตารางเมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.25 เมตร  

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2564  งบประมาณ 1,890,000.-บาท 

เปลีย่นแปลงเพือ่ใหถู้กตอ้ง 

ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ 

กองช่าง 

 



 

       1 

ผ.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

แกไ้ข (คร ัง้ที่ 2) พ.ศ. 2563  

 

 

สแีดงรอตรวจสอบ 

 

 

จะแกข้อ้ความที่ว่า ต ัง้ในแผน เป็น บรรจุใ 



 

 

 

 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช 

      เรื่อง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) แกไ้ข (คร ัง้ที ่2) พ.ศ.2563 

  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

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

 

 ดว้ยนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดพ้ิจารณาอนุมตัิแกไ้ขร่างแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) (คร ัง้ที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวนัที่  23  กรกฎาคม  2563  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย    

การจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิ่มเติมถงึ ฉบบัที่ 3 พ.ศ.2561 ขอ้ 21 การแกไ้ข

แผนพฒันาทอ้งถิน่เป็นอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 21 แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัที่ 3 พ.ศ.2561 จึงประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ่น         

(พ.ศ.2561-2565) แกไ้ข (คร ัง้ที ่2) พ.ศ.2563 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช รายละเอียดสามารถเปิดดูไดท้ี ่

www.nakhonsi.go.th เมนู “ นโยบายและยุทธศาสตร ์” 
   

 

จงึประกาศใหท้ราบโดยท ัว่กนั    

 

 

 

ประกาศ ณ วนัที ่ 24  เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (นายมนูญ  ศิรธิรรม) 

  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รกัษาราชการแทน 

  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปฏบิตัหินา้ที่ 

                                  นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช 
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    ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการองคก์รภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล 

          (1) แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที่ แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (แกไ้ข) เหตผุลการแกไ้ข หมายเหต ุ

1 โครงการสมัมนาทางวชิาการประชาคมทอ้งถิน่จงัหวดันครศรธีรรมราช  

เป้าหมาย:จดัสมัมนาประชาคมระดบัอาํเภอจาํนวน 23 อาํเภอ และประชาคม

ระดบัจงัหวดัเพื่อพจิารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถิ่นสีปี่ (พ.ศ.2561-2565)  

ฉบบัเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง มีผูเ้ขา้รว่มประมาณ 300 คน/คร ัง้ 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563-2565  งบประมาณปีละ 500,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ 2561-2565 หนา้ 140 ขอ้ 9) 

โครงการสมัมนาทางวชิาการประชาคมทอ้งถิน่จงัหวดันครศรธีรรมราช  

เป้าหมายเชิงปริมาณ: ประชาคมทอ้งถิ่นเขา้ร่วมประชมุ จาํนวน 300  คน  

เป้าหมายเชิงคณุภาพ: ประชาคมทอ้งถิ่น ไดเ้สนอแนะปญัหา  

ความตอ้งการ และไดร้่วมพจิารณารา่งแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันา

ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3)   

พ.ศ.2561 ใหแ้กไ้ขคาํว่า 

“แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  

เป็นแผนพฒันาทอ้งถิน่” 

กองแผนและ

งบประมาณ 

2 ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563  งบประมาณ 12,754,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 146 ขอ้ 24) 

ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564  งบประมาณ 2,411,000.-บาท  

 

แกไ้ขปีงบประมาณจากปี 

พ.ศ.2563 เป็นปี พ.ศ.2564  

 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพื้นฐาน 

           (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (แกไ้ข) เหตผุลการแกไ้ข หมายเหต ุ

1 

 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเหนือนํา้  หมู่ที ่2  ตาํบลบา้นนิคม  

อาํเภอบางขนั 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2562  งบประมาณ 2,000,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 495 ขอ้ 23) 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเหนือนํา้  หมู่ที ่2  

ตาํบลบา้นนิคม  อาํเภอบางขนั  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ 1,500,000.-บาท 

แกไ้ขปีงบประมาณจากปี 

พ.ศ.2562 เป็นปี พ.ศ.2564  

 

กองช่าง 

 

2 

 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายหลกัสบิ หมู่ที ่2  

ตาํบลบา้นลาํนาว  อาํเภอบางขนั   

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2564 งบประมาณ 3,780,000.-บาท  

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 492 ขอ้ 13) 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายหลกัสบิ  

หมู่ที ่2  ตาํบลบา้นลาํนาว  อาํเภอบางขนั  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2563 งบประมาณ 1,500,000.-บาท  

 

แกไ้ขปีงบประมาณจากปี 

พ.ศ.2564 เป็นปี พ.ศ.2563  

 

กองช่าง 

 

3 

 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายคลองทราย–โคกขี้นาก หมูท่ี ่3              

ตาํบลโพธิ์ทอง  อาํเภอท่าศาลา    

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564  งบประมาณ 3,200,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 556 ขอ้ 56) 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายคลองทราย–โคกขี้นาก  

หมู่ที ่3 ตาํบลโพธิ์ทอง อาํเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563  งบประมาณ 1,000,000 บาท 

แกไ้ขปีงบประมาณจากปี 

พ.ศ.2564 เป็นปี พ.ศ.2563  

 

กองช่าง 

4 

 

โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองเจา หมู่ที ่8 ตาํบลตลิง่ชนั    

อาํเภอท่าศาลา   

ตัง้ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561 งบประมาณ  2,217,000.-บาท  

 

(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หนา้ 558 ขอ้ 66) 

 

โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองเจา หมู่ที ่8  

ตาํบลตลิง่ชนั   อาํเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563 งบประมาณ  2,500,000.-บาท  

 

 

แกไ้ขปีงบประมาณจากปี 

พ.ศ.2561 เป็นปี พ.ศ.2563 

กองช่าง 
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ที่ แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (แกไ้ข) เหตผุลการแกไ้ข หมายเหต ุ

5 

 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายแยกบา้นนายถาวร-หกภูตอนลา่ง 

หมู่ที ่2 - หมู่ที ่9 ตาํบลนบพติาํ  

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  งบประมาณ 1,767,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 538 ขอ้ 14) 

 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายแยกบา้นนายถาวร-หกภูตอนลา่ง 

หมู่ที ่2 - หมู่ที ่9 ตาํบลนบพติาํ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563  งบประมาณ 3,000,000.-บาท 

 

แกไ้ขปีงบประมาณจากปี   

พ.ศ.2562 เป็นปี พ.ศ.2563 

กองช่าง 

6 

 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายซอยบางไผ่ราชวถิ ีหมู่ที ่6  

ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากพนงั  

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2562   งบประมาณ 1,224,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 449 ขอ้ 49) 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายซอยบางไผ่ราชวถิ ี 

หมู่ที ่6 ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564  งบประมาณ 1,810,000.-บาท 

 

แกไ้ขปีงบประมาณจากปี   

พ.ศ.2562 เป็นปี พ.ศ.2564 

กองช่าง 

7 

 
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายแหลมป้ี-มาบทอง (ตอน 2)  

หมู่ที ่1,3  ตาํบลปากพนงัฝัง่ตะวนัตก  อาํเภอปากพนงั  

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2561  งบประมาณ 1,392,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 441 ขอ้ 14) 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายแหลมป้ี-มาบทอง  

(ตอน 2) หมู่ที ่1,3  ตาํบลปากพนงัฝัง่ตะวนัตก  อาํเภอปากพนงั                                

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564  งบประมาณ 1,500,000.-บาท 

แกไ้ขปีงบประมาณจากปี   

พ.ศ.2561 เป็นปี พ.ศ.2564 

กองช่าง 

8 

 

ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองท่าเลา หมู่ที ่3 เทศบาล 

ตาํบลชะมาย  อาํเภอทุ่งสง  

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561  งบประมาณ 2,272,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 521 ขอ้ 100) 

 

 

ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองท่าเลา หมู่ที ่3  

ตาํบลชะมาย  อาํเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563  งบประมาณ 1,536,000.-บาท 

แกไ้ขปีงบประมาณจากปี   

พ.ศ.2561 เป็นปี พ.ศ.2563 

 

 

กองช่าง 
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ที่ แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (แกไ้ข) เหตผุลการแกไ้ข หมายเหต ุ

9 

 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหา้ตน้ – ป้ากกั หมู่ที ่8  

ตาํบลเปลีย่น  อาํเภอสชิล   

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2563   งบประมาณ 2,000,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 522 ขอ้ 1 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหา้ตน้ – ป้ากกั หมู่ที ่8 

ตาํบลเปลีย่น  อาํเภอสชิล  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564  งบประมาณ 1,500,000.-บาท 

แกไ้ขปีงบประมาณจากปี   

พ.ศ.2563 เป็นปี พ.ศ.2564 

 

กองช่าง 

10 

 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายซอยเขาเปลอืกไม ้2  

(นศ.ถ.108-31) บา้นเขาเปลอืกไม ้หมู่ที ่5 ตาํบลทุ่งใส, ตาํบลสชิล  อาํเภอสชิล 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2564   งบประมาณ 2,670,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 532 ขอ้ 48) 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายซอยเขาเปลอืกไม ้2  

(นศ.ถ.108-31) บา้นเขาเปลอืกไม ้หมู่ที ่5 ตาํบลทุ่งใส, ตาํบลสชิล  

อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563  งบประมาณ 3,003,000.-บาท 

แกไ้ขปีงบประมาณจากปี   

พ.ศ.2564 เป็นปี พ.ศ.2563 

 

กองช่าง 

11 

 
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายตน้ไทร – ทางหลวงชนบท  

หมู่ที ่11  ตาํบลฉลอง อาํเภอสชิล   

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564  งบประมาณ 4,015,000.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 532 ขอ้ 47) 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายตน้ไทร – ทางหลวง

ชนบท หมู่ที ่11 ตาํบลฉลอง อาํเภอสชิล  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563  งบประมาณ 950,000.-บาท 

แกไ้ขปีงบประมาณจากปี   

พ.ศ.2564 เป็นปี พ.ศ.2563 

กองช่าง 

12 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเชื่อมสมัพนัธ ์ หมู่ที ่5 บา้นหว้ยทรายขาว  

ตาํบลกะทูน  อาํเภอพปูิน 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563  งบประมาณ 5,226,810.-บาท 

 

(แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 367 ขอ้ 15) 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเชื่อมสมัพนัธ ์  หมู่ที ่5  

บา้นหว้ยทรายขาว ตาํบลกะทูน  อาํเภอพปูิน  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ตัง้ไวแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2564  งบประมาณ 5,226,810.-บาท 

 

แกไ้ขปีงบประมาณจากปี   

พ.ศ.2563 เป็นปี พ.ศ.2564 

กองช่าง 

 



 

 

 

 

 

 

 

บญัชีแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

แกไ้ข (คร ัง้ที่ 2) พ.ศ.2563 

(ปรบัปรุงรูปแบบ)
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 รายละเอยีดโครงการพฒันา  

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ( แกไ้ข ) พ.ศ.2563 

สาํหรบั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นดําเนินการ 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครศรธีรรมราช 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ท่ี 4 พฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ท่ี 5 การพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล 
 

   1. ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการองคก์รภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล 

    (1) แผนงานบรหิารงานทัว่ไป     

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

 

จดัทาํหนงัสอืรายงาน

แสดงผลการปฏบิตังิาน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช  

-เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธผ์ล

การปฏบิตังิานตามนโยบาย 

ทีไ่ดแ้ถลงไวต่้อสภาองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราชใหส่้วนราชการ 

องคก์รเอกชนและภาคประชาชน

ทราบ 

-เพือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้

มามส่ีวนร่วมในกระบวนการ

ตรวจสอบการปฏบิตังิานตาม

นโยบายขององคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

เชิงปริมาณ : จดัทาํหนงัสอื

รายงานแสดงผลการปฏบิตังิาน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช จาํนวน 500 เลม่ 

เชิงคณุภาพ : หนงัสอืมคีวาม

ถกูตอ้งสมบูรณ ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ :  

จาํนวนเลม่ของ

หนงัสอืทีพ่มิพ ์

เชิงคณุภาพ : 

หนงัสอืผ่านการ

ตรวจรบัจาก

คณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัด ุ

 

แจกจ่ายหนงัสอืถงึ

หน่วยงานภาครฐั 

ภาคเอกชนและ

ประชาชนได ้

รอ้ยละ 80  

กองการ

ท่องเที่ยว

และกีฬา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

2 

 

เสรมิสรา้งความรูเ้กี่ยวกบั

ประชาธปิไตยและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

ในการปกครองทอ้งถิน่ 

เพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมคีวาม

เขา้ใจเกี่ยวกบัการเมอืงการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตย

อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น

ประมขุ ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในการพฒันา

ทอ้งถิน่ ส่งเสรมิใหป้ระชาชนรู ้

สทิธแิละหนา้ที ่ มคีุณธรรม 

จรยิธรรม  

มจีติสาํนึกสาธารณะใน 

การดาํเนินชวีติตามวถิี

ประชาธปิไตย สรา้งเครอืข่าย

ภาคประชาชนในการพฒันา

ทอ้งถิน่ 

เชิงปริมาณ : ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ขา้ราชการหรอื

พนกังานส่วนทอ้งถิน่ ผูบ้รหิาร

สถานศึกษา ครู นกัเรยีนใน

สถานศึกษา เดก็ เยาวชน และ

กลุม่องคก์รต่าง ๆ ในจงัหวดั

นครศรธีรรมราช จาํนวน 200 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูร้บัการอบรมมี

ความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถนาํ

ความรูเ้กี่ยวกบัประชาธปิไตยเพือ่

รณรงคใ์หเ้กดิการมส่ีวนร่วมและ

ปฏบิตัตินอย่างถกูตอ้ง 

ในการปกครองทอ้งถิน่ภายใตก้าร

ปกครองในระบบประชาธปิไตย 

 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ :  

รอ้ยละของ

กลุม่เป้าหมายที่

ไดร้บัการอบรม 

เชิงคณุภาพ :  

รอ้ยละของ

กลุม่เป้าหมายได ้

ผ่านการอบรม

ไดร้บัความรูม้า

พฒันาตนเอง 

ใหเ้ป็นผูน้าํในการ

พฒันาทอ้งถิน่

ตามระบบ

ประชาธปิไตย 

-กลุม่เป้าหมาย 

จาํนวน 200 คน ได ้

ผ่านการอบรมไดร้บั

ความรูม้าพฒันา

ตนเองใหเ้ป็นผูน้าํใน 

การพฒันาทอ้งถิน่ตาม

ระบบประชาธปิไตย 

กอง

กจิการ

สภาฯ 

3 จติอาสา “เราทาํความด ี

ดว้ยหวัใจ” บาํเพญ็

สาธารณประโยชน ์

เพือ่ร่วมเฉลมิพระเกยีรติ

และแสดงความสาํนึก 

ในพระมหากรุณาธคิุณต่อ

สถาบนัพระมหากษตัรยิแ์ละ

เพือ่ส่งเสรมิใหบ้คุลากรใน 

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ไดท้าํกจิกรรมสาธารณะเพือ่

สงัคมร่วมกนั 

เชิงปริมาณ : จดัโครงการฯ หรอื 

เขา้ร่วมกจิกรรมจติอาสาฯ จาํนวน 

4 คร ัง้ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมไมน่อ้ย

กว่า 100คน/คร ัง้ 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 

ไดแ้สดงความสาํนึกใน 

พระมหากรุณาธคิุณต่อ 

สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

  100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนคร ัง้ทีเ่ขา้จดั

โครงการฯหรอืเขา้

ร่วมกจิกรรมจติ

อาสาฯ จาํนวน 4 

คร ัง้ 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไม่

นอ้ยกว่า 100คน/

คร ัง้ 

จาํนวนคร ัง้ทีจ่ดั

โครงการหรอืกจิกรรม

จติอาสาฯ และจาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

สาํนกั

ปลดัฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 ประชมุเชงิปฏบิตักิาร  

เพือ่ขบัเคลือ่น

กระบวนการแผนชมุชน 

สู่การพฒันาทอ้งถิน่แบบ

บูรณาการ  

 

1. เพือ่ใหช้มุชนรูป้ญัหา

ความตอ้งการของชมุชนเอง 

2. เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิ

กระบวนการเรยีนรูร่้วมกนั 

สามารถร่วมกนัจดัทาํแผน

ชมุชน  เพือ่เป็นทศิทางใน

การพฒันา   

เชิงปริมาณ : กลุม่เป้าหมายเขา้

ร่วมประชมุ จาํนวน 350 คน 

เชิงคณุภาพ :  รอ้ยละ 80 ของ

กลุม่เป้าหมายมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เรื่องแผนชมุชน 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 เชิงปริมาณ :  

รอ้ยละ 80 ของ

กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้

ร่วมประชมุ 

เชิงคณุภาพ : 

กลุม่เป้าหมายมี

ความรูค้วามเขา้ใจ

ในการจดัทาํแผน

ชมุชน 

พื้นทีเ่ป้าหมายมี

ฐานขอ้มลูในการ

พฒันาทอ้งถิน่ตนเอง 

กองแผนฯ 

 

5 อบรมสมัมนาและ 

ทศันศึกษาดูงานของ

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั คณะผูบ้รหิาร 

และบคุลากรองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เพือ่พฒันาศกัยภาพ

บคุลากรใหม้คีวามรูแ้ละมี

ประสบการณใ์นการบรหิาร

จดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล 

เชิงปริมาณ : กลุม่เป้าหมายไม่ตํา่

กว่า 80 ราย 

เชิงคณุภาพ :  กลุม่เป้าหมายมี

ความรูค้วามสามารถ ปฏบิตังิานได ้

มคีวามรูค้วามสามารถ  

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ : 

รอ้ยละของ 

กลุม่เป้าหมายที่

ไดร้บัการอบรม 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ 

กลุม่เป้าหมายที่

ผ่านการอบรม 

นาํความรู ้

ความสามารถมา

ปฏบิตังิาน เพือ่

พฒันาองคก์ร 

 

 

 

กลุม่เป้าหมายไม่ตํา่

กว่า 80 ราย ทีเ่ขา้รบั

การอบรมสามารถ 

นาํความรูม้าใชใ้น 

การปฏบิตังิาน   

เพือ่พฒันาองคก์ร  

ใหเ้กดิผลสาํเร็จ  

 

กอง

กจิการ

สภาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

6 พฒันาศกัยภาพบคุลากร

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

ทกัษะ ความรู ้และ

เสรมิสรา้งบคุลกิภาพใน 

การปฏบิตังิานใหก้บั

บคุลากร 

2. เพือ่ใหบ้คุลากรได ้

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ประสบการณ ์เพิม่

สมรรถนะการทาํงาน 

เชิงปริมาณ : กจิกรรมพฒันา

บคุลากร 38 สายงาน 

เชิงคณุภาพ :  บคุลากรทาํงาน 

เชงิรุก  ดว้ยความรบัผดิชอบ 

โปร่งใส 

 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เชิงปริมาณ :  

กจิกรรมที่

ดาํเนินการเพือ่

พฒันาบคุลากร 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

คะแนนผูเ้ขา้รบั

การพฒันา 

 

บคุลากรไดร้บัการ

พฒันารอ้ยละ 80  

ขึ้นไป 

กอง

การ

เจา้หนา้

ที ่

   
รวมท ัง้สิ้น 

6,350,000 6,550,000 6,650,000 6,505,000 6,650,000    

4 โครงการ 5 โครงการ 6 โครงการ 6 โครงการ 6 โครงการ 
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ผ.02 

 (2) แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ    

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

ข63 

ผ61 

จดัพมิพห์นงัสอื  

“สารนครศรธีรรมราช” 

และหนงัสอืสาร

นครศรธีรรมราช  

ฉบบัพเิศษ  

เพือ่เผยแพร่ข่าวสารของ

ทางราชการ ประวตัศิาสตร ์

โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ

ส่งเสรมิการศึกษา 

วรรณกรรมทอ้งถิน่ 

ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม

จารตีประเพณีและ 

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่  

การท่องเทีย่วอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม การเกษตร 

เศรษฐกจิพอเพยีง  

การกฬีาของจงัหวดั

นครศรธีรรมราช และเพือ่

เป็นแหลง่ขอ้มลูในการ

อา้งองิ 

เชงิปรมิาณ : จดัพมิพ ์ 

-หนงัสอืสารนครศรธีรรมราช 

รายเดอืน เดอืนละ 1 ฉบบั  

จาํนวน 12 ฉบบั ฉบบัละ 3,300 เลม่  

-หนงัสอืสารนครศรธีรรมราช ฉบบั

พเิศษ 1 ฉบบั จาํนวน 4,500 เลม่ 

รวมท ัง้สิ้น 44,100 เลม่ 

เชงิคุณภาพ : เรื่องราวของจงัหวดั

นครศรธีรรมราชดา้นต่าง ๆ ไดร้บั

การเผยแพร่สู่ประชาชนไดร้บัรู ้

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เชงิปรมิาณ : 

จาํนวนเลม่ของ

หนงัสอืทีพ่มิพ ์

แลว้เสร็จแต่ละ

ฉบบั  

เชงิคุณภาพ : 

สาํรวจ/สอบถาม 

หน่วยงานภาครฐั  

ศาสนสถานและประชาชน

ท ัว่ไปไดร้บัหนงัสอื 

รอ้ยละ 80  

กองการ

ท่องเที่ยว

และกีฬา 

รวมท ัง้สิ้น 
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000    

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 
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ผ.02 

 (3) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา    

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

ข63 

ฝึกอบรมสมัมนา 

ดา้นผงัเมอืงรวมจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

 

เพือ่พฒันาความรูใ้นเรื่อง

งานดา้นผงัเมอืงรวม

จงัหวดั,งานวางผงั/

ปรบัปรุงผงัเมอืงรวม,งาน

วางแผนพฒันาชมุชนและ

ชมุชนเมอืง,งานวางแผน

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว,งาน

วางแผนพฒันา

อตุสาหกรรมและ

เกษตรกรรม,งานการจดั

รูปทีด่นิ แก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

จดัฝึกอบรมสมัมนาดา้นผงัเมอืง

รวมจงัหวดันครศรธีรรมราช ใหแ้ก่ 

ผูน้าํหรอืตวัแทนองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดั

นครศรธีรรมราช เจา้หนา้ที่

โครงการ ขา้ราชการกอง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช จาํนวน

ประมาณ  46 คน 

400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอ้ยละของผูเ้ขา้

รบัการอบรมมี

ความรูค้วาม

เขา้ใจ 

สามารถพฒันาความรูใ้น

เรื่องงานดา้นผงัเมอืง

จงัหวดั,งานวางผงั/

ปรบัปรุงผงัเมอืงรวม,งาน

วางแผนพฒันาชมุชนและ

ชมุชนเมอืง,งานวางแผน

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว,งาน

วางแผนพฒันา

อตุสาหกรรมและ

เกษตรกรรม,งานการจดั

รูปทีด่นิ แก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ได ้

กอง 

ทรพัยา 

กรฯ 

 

   
รวมท ัง้สิ้น 

400,000 600,000 600,000 600,000 600,000    

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 
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ผ.02 

   2. ยทุธศาสตรด์า้นการท่องเที่ยวและการกฬีา 

    (1) แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ    

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

ข63 

แข่งขนักฬีา นกัเรยีน 

นกัศึกษา และประชาชน 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

“นครเกมส”์ 

-เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน 

ประชาชน ผูสู้งอายุ  

ไดเ้ขา้ถงึการกฬีาโดยการ

เลน่กฬีา  

-เพือ่เป็นการคดัเลอืก

นกักฬีาตวัแทนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช เขา้ร่วม

การแข่งขนักฬีาในระดบัภาค

และระดบัชาต ิ

เชิงปริมาณ : จดัการแข่งขนั 

ไม่นอ้ยกว่า 5 ชนดิกฬีา 

เชิงคณุภาพ :  

-เดก็ เยาวชน และประชาชนที่

ไดร้บัคดัเลอืกเป็นตวัแทนของ

จงัหวดันครศรฯี เพือ่เขา้ร่วมการ

แข่งขนักฬีาในระดบัภาคและ

ระดบัชาต ิ

-จดัไดม้าตรฐานการแข่งขนัของแต่

ละชนิดกฬีา 

2,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 เชิงปริมาณ : จดัการ

แข่งขนัไม่นอ้ยกว่า  

5 ชนิดกฬีา ไดแ้ก่ 

ฟตุบอล,  ฟตุซอล, 

กรฑีา,ว่ายนํา้             

และเทควนัโด 

เชิงคณุภาพ : 

จาํนวนเดก็ เยาวชน 

ประชาชนและ

ผูสู้งอายุทีไ่ดร้บั

คดัเลอืกเป็นตวัแทน

ของ จงัหวดันครศรฯี

เพือ่เขา้ร่วมการ

แข่งขนักฬีาในระดบั

ภาคและรบัชาต ิ

-จดัไดม้าตรฐานการ

แข่งขนัของแต่ละ

ชนิดกฬีา 

 

 

 

-เดก็ เยาวชน 

ประชาชน ผูสู้งอายุ ได ้

เขา้ถงึการกฬีาโดยการ

เลน่กฬีา แข่งขนักฬีา 

และการเขา้ชมกฬีาได ้

อย่างเสมอภาคกนั 

-นกักฬีาตวัแทน 

จงัหวดันครศรฯีเขา้

ร่วมการแข่งขนักฬีาใน

ระดบัภาคและ

ระดบัชาต ิ

-จดัการแข่งขนัไดไ้ม่

นอ้ยกว่า 5ชนิดกฬีา 

ไดอ้ย่างมาตรฐานการ

แขง่ขนั 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

2 

ข63 

แขง่ขนัเดนิ-วิง่ อบจ.

นครศรธีรรมราช  

-เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน 

ประชาชน ผูสู้งอายุ ไดเ้ขา้ถงึ

การกีฬาโดยการเลน่กีฬา 

แข่งขนักีฬาการเขา้ชมกีฬาได ้

อย่างเสมอภาคกนั 

-เพือ่ส่งเสริมสุขภาพเดก็ 

เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา 

ประชาชน และผูสู้งอายุ 

เชิงปริมาณ :  

- เดก็ เยาวชน ประชาชน และ

ผูสู้งอายุ ทีเ่ขา้ร่วมการแข่งขนั 

- จดัการแข่งขนัเดนิ วิง่ จาํนวน  

3 ระยะ 

เชิงคณุภาพ : ความปลอดภยัของ

เสน้ทางการวิง่ และมจีดุใหน้ํา้

เพยีงพอ 

 

500,000 550,000 600,000 600,000 600,000 เชิงปริมาณ :  

- จาํนวนเดก็ 

เยาวชน ประชาชน 

และผูสู้งอายุ ทีเ่ขา้

ร่วมการแข่งขนั 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้ขา้ร่วมการ

แข่งขนัไดร้บัความ

ปลอดภยัตลอด

เสน้ทางการวิง่ และ

ไดร้บันํา้เพยีงพอ 

-เดก็ เยาวชน ประชาชน 

และผูสู้งอายุ ไดเ้ขา้ถงึ

การกีฬาโดยการเลน่กีฬา 

แข่งขนักีฬาและการเขา้

ชมกีฬาไดอ้ย่างเสมอ

ภาคกนั 

-จดัการแข่งขนัเดนิ – วิง่ 

จาํนวน 3 ระยะ ไดแ้ก่ 

(๑)ประเภทฟนัรนั 

ระยะทาง 4 กิโลเมตร 

(๒)ประเภทมนิิมาราธอน 

ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร 

(๓) ประเภทฮารฟ์

มาราธอน ระยะทาง 

21.1 กิโลเมตร 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 

3 วิง่ วงัหอน หว้ยนํา้ใส  -เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน 

ประชาชน ผูสู้งอายุ ไดเ้ขา้ถงึ

การกีฬาโดยการเลน่กีฬา 

แข่งขนักีฬาการ ไดอ้ย่างเสมอ

ภาคกนั 

-เพือ่ส่งเสริมสุขภาพเดก็ 

เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา 

ประชาชน และผูสู้งอายุ 

เชิงปริมาณ :  

- เดก็ เยาวชน ประชาชน และ

ผูสู้งอายุ ทีเ่ขา้ร่วมการแข่งขนั 

- จดัการแข่งขนัเดนิ วิง่  

จาํนวน 3 ระยะ 

เชิงคณุภาพ : ความปลอดภยัของ

เสน้ทางการวิง่ และมจีดุใหน้ํา้

เพยีงพอ 

 

  600,000 600,000 600,000 เชิงปริมาณ :  

- จาํนวนเดก็ 

เยาวชน ประชาชน 

และผูสู้งอายุ ทีเ่ขา้

ร่วมการแข่งขนั 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้ขา้ร่วมการ

แข่งขนัไดร้บัความ

ปลอดภยัตลอด

เสน้ทางการวิง่ และ

-เดก็ เยาวชน ประชาชน 

และผูสู้งอายุ ไดเ้ขา้ถงึ

การกีฬาโดยการเลน่กีฬา 

แข่งขนักีฬาและการเขา้

ชมกีฬาไดอ้ย่างเสมอ

ภาคกนั 

-จดัการแข่งขนัเดนิ – วิง่ 

จาํนวน 3 ระยะ ไดแ้ก่ 

(๑)ประเภทฟนัรนั 

ระยะทาง 4 กิโลเมตร 

(๒)ประเภทมนิิมาราธอน 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ไดร้บันํา้เพยีงพอ ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร 

(๓) ประเภทฮารฟ์

มาราธอน ระยะทาง 

21.1 กิโลเมตร 

4 

ข63 

แข่งขนักฬีาฟตุบอล  

“ อบจ.คพั”  

-เพือ่พฒันาทกัษะฟตุบอลของ

เดก็ เยาวชน และประชาชน 

-เพือ่เป็นการคดัเลอืกนกักีฬา

ฟตุบอลตวัแทนจงัหวดั

นครศรีธรรมราช เขา้ร่วมการ

แข่งขนักีฬาในระดบัภาคและ

ระดบัชาติ 

 

เชิงปริมาณ :  

- ทมีฟตุบอลทีเ่ขา้ร่วมการแข่งขนั 

- จดัการแข่งขนักฬีาฟตุบอล  

11 คน จาํนวน 6 รุ่น 

เชิงคณุภาพ :  

- เดก็ เยาวชน ประชาชน และ

ผูสู้งอายุ ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเป็น

ตวัแทนของจงัหวดั

นครศรธีรรมราชเพือ่เขา้ร่วมการ

แข่งขนักฬีาในระดบัภาค 

-มาตรฐานการแข่งขนักฬีาฟตุบอล 

(สนามแข่งขนั,กรรมการตดัสนิ,

อปุกรณก์ารแข่งขนั) 

 

2,000,000 2,750,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เชิงปริมาณ :  

- จาํนวนทมี

ฟตุบอลทีเ่ขา้ร่วม

การแข่งขนั 

- จาํนวนรุ่นอายุที่

จดัการแข่งขนั 

เชิงคณุภาพ :  

- เดก็ เยาวชน 

ประชาชน และ

ผูสู้งอายุ ทีไ่ดร้บั

คดัเลอืกเป็น

ตวัแทนของจงัหวดั

เพือ่เขา้ร่วมการ

แข่งขนักฬีาใน

ระดบัภาค 

-สนามทีใ่ชใ้นการ

แข่งขนัไดร้บั

มาตรฐานการ

แข่งขนั,อปุกรณท์ี่

ใชแ้ข่งขนัมกีาร

-เดก็ เยาวชน ประชาชน 

ผูสู้งอายุ ไดอ้อกกาํลงั

กายโดยการเลน่กีฬาตาม

ความถนดั  

มกีารพฒันาทกัษะและ

ไดน้กักีฬาฟตุบอล

ตวัแทนของจงัหวดั

นครศรีธรรมราชเขา้ร่วม

การแข่งขนักีฬา 

ในระดบัภาค 

-จดัการแข่งขนักฬีา

ฟตุบอล 11 คน 

จาํนวน 

6 รุ่น ประกอบดว้ย 

1. รุ่นอายุไม่เกนิ  

12 ปี  

2.รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี 

3.รุ่นอายุไม่เกนิ 17 ปี  

4.รุ่นอายุไม่เกนิ 19 ปี 

5.รุ่นเยาวชนและ

ประชาชนหญงิ 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

รบัรองคุณภาพ,

กรรมการตดัสนิ

ผ่านหลกัสูตรการ

ฝึกอบรมผูต้ดัสนิ 

6.รุ่นผูสู้งอายุ 

 

 

5 

ข63 

แข่งขนับาสเกตบอล  

“ อบจ.คพั”  

-เพือ่พฒันาทกัษะ

บาสเกตบอลของเดก็ เยาวชน 

และประชาชน 

-เพือ่เป็นการคดัเลอืกนกักีฬา

บาสเกตบอลตวัแทนจงัหวดั

นครศรีธรรมราชเขา้ร่วมการ

แข่งขนักีฬาในระดบัภาคและ

ระดบัชาติ  

เชิงปริมาณ :  

-ทมีบาสเกตบอลทีเ่ขา้ร่วมการ

แขง่ขนั 

-จดัการแข่งขนักฬีาบาสเกตบอล 

จาํนวน 5 รุ่น 

เชิงคณุภาพ : 

- เดก็ เยาวชนและประชาชนที่

ไดร้บัคดัเลอืกเป็นตวัแทนของ

จงัหวดันครศรธีรรมราชเพือ่เขา้

ร่วมการแข่งขนักฬีาในระดบัภาค 

- มาตรฐานการแข่งขนักฬีา 

บาสเกตบอล(สนามแข่งขนั,

กรรมการตดัสนิ อปุกรณก์าร

แขง่ขนั) 

 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนทมี

บาสเกตบอล 

ทีเ่ขา้ร่วมการ

แข่งขนั 

-จาํนวนรุ่นอายุ 

ทีจ่ดัการแข่งขนั 

เชิงคณุภาพ :  

- จาํนวนเดก็ เยาวชน 

และประชาชนทีไ่ดร้บั

คดัเลอืกเป็นตวัแทน

ของจงัหวดั

นครศรธีรรมราชเพือ่

เขา้ร่วมการแข่งขนั

กฬีาในระดบัภาค 

- สนามทีใ่ชใ้นการ

แข่งขนัไดร้บั

มาตรฐานการแข่งขนั,

อปุกรณท์ีใ่ชแ้ข่งขนั

มกีารรบัรองคุณภาพ

-เดก็ เยาวชน และ

ประชาชน ไดอ้อกกาํลงั

กายโดยการเลน่กฬีา

ตามความถนดั มกีาร

พฒันาทกัษะและได ้

นกักฬีาบาสเกตบอล

ตวัแทนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช เขา้

ร่วมการแข่งขนักฬีาใน

ระดบัภาค  

- จดัการแข่งขนักฬีา

บาสเกตบอล จาํนวน  

5 รุ่นประกอบดว้ย 

1. เยาวชนอายุไม่เกนิ

12 ปี 

2. เยาวชนอายุไม่เกนิ  

14 ปี 

3. รุ่นอายุไม่เกนิ 17ปี 

4. เยาวชนอายุไม่เกนิ 

16 ปี  

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

สาํหรบัแข่งขนั,

กรรมการตดัสนิผ่าน

หลกัสูตรการ

ฝึกอบรมผูต้ดัสนิ 

5. ประชาชนท ัว่ไป 

6 แข่งขนัวอลเลยบ์อล  

“ อบจ.คพั”  

-เพือ่พฒันาทกัษะ

วอลเลยบ์อลของเดก็ เยาวชน 

และประชาชน 

-เพือ่เป็นการคดัเลอืกนกักีฬา

วอลเลยบ์อลตวัแทนจงัหวดั

นครศรีธรรมราชเขา้ร่วมการ

แข่งขนักีฬาในระดบัภาคและ

ระดบัประเทศ 

เชิงปริมาณ :  

-ทมีวอลเลยบ์อลทีเ่ขา้ร่วมการ

แขง่ขนั 

-จดัการแข่งขนักฬีาวอลเลยบ์อล 

จาํนวน 3 รุ่น 

เชิงคณุภาพ :  

- เดก็ เยาวชนและประชาชนที่

ไดร้บัคดัเลอืกเป็นตวัแทนของ

จงัหวดันครศรธีรรมราชเพือ่เขา้

ร่วมการแข่งขนักฬีาในระดบัภาค 

- มาตรฐานการแข่งขนักฬีา

วอลเลยบ์อล(สนามแข่งขนั,

กรรมการตดัสนิ อปุกรณก์าร

แขง่ขนั) 

 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนทมี

วอลเลยบ์อลทีเ่ขา้

ร่วมการแข่งขนั 

-จาํนวนรุ่นอายุที่

จดัการแข่งขนั  

เชิงคณุภาพ :  

เดก็ เยาวชนและ

ประชาชนทีไ่ดร้บั

คดัเลอืกเป็น

ตวัแทนของ

จงัหวดัเพือ่เขา้

ร่วมการแข่งขนั

กฬีาในระดบั

ภาค 

- สนามทีใ่ชใ้น

การแข่งขนัไดร้บั

มาตรฐานการ

แขง่ขนั,  

อปุกรณท์ี ่

-เดก็ เยาวชน และ

ประชาชน ไดอ้อกกาํลงั

กายโดยการเลน่กฬีา

ตามความถนดั มกีาร

พฒันาทกัษะและได ้

นกักฬีาวอลเลยบ์อล 

ตวัแทนของจงัหวดั

นครศรธีรรมราชเขา้

ร่วมการแข่งขนักฬีาใน

ระดบัภาค 

-จดัการแข่งขนักฬีา

วอลเลยบ์อลจาํนวน 

3 รุ่นประกอบดว้ย 

1.เยาวชนอายุไม่เกนิ 

12 ปี ชาย 

2.เยาวชนอายุไม่เกนิ 

12 ปี หญงิ 

3.ประชาชนหญงิ 

 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ใชแ้ข่งขนัมกีาร

รบัรองคุณภาพ

กรรมการตดัสนิ

ผ่านหลกัสูตรการ

ฝึกอบรมผูต้ดัสนิ 

7 

ข63 

แข่งขนัเซปกัตะกรอ้  

“ อบจ.คพั”  

-เพือ่พฒันาทกัษะเซปกัตะกรอ้

ของเดก็ เยาวชน และ

ประชาชน 

-เพือ่เป็นการคดัเลอืกนกักีฬา

เซปกัตะกรอ้ตวัแทนจงัหวดั

นครศรีธรรมราชเขา้ร่วมการ

แข่งขนักีฬาในระดบัภาคและ

ระดบัประเทศ 

เชิงปริมาณ :  

- ทมีเซปกัตะกรอ้ทีเ่ขา้ร่วมการ

แขง่ขนั 

- จดัการแข่งขนัเซปกัตะกรอ้

จาํนวน 3 รุ่น 

เชิงคณุภาพ : 

- เดก็ เยาวชนและประชาชนที่

ไดร้บัคดัเลอืกเป็นตวัแทนของ

จงัหวดันครศรธีรรมราชเพือ่เขา้

ร่วมการแข่งขนักฬีาในระดบัภาค 

- มาตรฐานการแข่งขนักฬีาเซปกั

ตะกรอ้(สนามแข่งขนักรรมการ

ตดัสนิ,อปุกรณก์ารแข่งขนั 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนทมีเซปกั

ตะกรอ้ทีเ่ขา้ร่วมการ

แข่งขนั 

-จาํนวนรุ่นอายุที่

จดัการแข่งขนั 

เชิงคณุภาพ :  

-จาํนวนเดก็เยาวชน 

และประชาชนทีไ่ดร้บั

คดัเลอืกเป็นตวัแทน

ของจงัหวดั

นครศรธีรรมราชเพือ่

เขา้ร่วมการแข่งขนั

กฬีาในระดบัภาค 

-สนามทีใ่ชใ้นการ

แข่งขนัไดร้บั

มาตรฐานการแข่งขนั,

อปุกรณท์ีใ่ชแ้ข่งขนั

มกีารรบัรองคุณภาพ

-เดก็ เยาวชน และ

ประชาชน ไดอ้อกกาํลงั

กายโดยการเลน่กฬีา

ตามความถนดั มกีาร

พฒันาทกัษะและได ้

นกักฬีาเซปกัตะกรอ้

ตวัแทนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช เขา้

ร่วมการแข่งขนักฬีาใน

ระดบัภาค 

-จดัการแข่งขนักฬีา

เซปกัตะกรอ้ จาํนวน  

3 รุ่น ประกอบดว้ย  

-เยาวชนอายุไม่เกนิ  

12 ปี ชาย 

-เยาวชนอายุไม่เกนิ  

12 ปี หญงิ 

-ประชาชน ชาย 

 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

สาํหรบัแข่งขนั,

กรรมการตดัสนิผ่าน

หลกัสูตรการ

ฝึกอบรมผูต้ดัสนิ 

8 

ข63 

แข่งขนักฬีาแบดมนิตนั 

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช  

-เพือ่พฒันาทกัษะกฬีา

แบดมนิตนัของเดก็ เยาวชน 

และประชาชน 

-เพือ่เป็นการคดัเลอืก

นกักฬีาแบดมนิตนัตวัแทน

จงัหวดันครศรธีรรมราชเขา้

ร่วมการแข่งขนักฬีาในระดบั

ภาคและระดบัประเทศ 

เชิงปริมาณ :  

-นกักฬีาแบดมนิตนั ทีเ่ขา้ร่วมการ

แขง่ขนั 

-จดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนั 

จาํนวน 5 ประเภท 

เชิงคณุภาพ : 

-เดก็ เยาวชนและประชาชนทีไ่ดร้บั

คดัเลอืกเป็นตวัแทนของจงัหวดั

นครศรธีรรมราชเพือ่เขา้ร่วมการ

แข่งขนักฬีาในระดบัภาค 

-มาตรฐานการแข่งขนักฬีา

แบดมนิตนั(สนามแข่งขนั,

กรรมการตดัสนิ,อปุกรณก์าร

แขง่ขนั) 

150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ : 

-จาํนวนนกักฬีา

แบดมนิตนัทีเ่ขา้

ร่วมการแข่งขนั 

-จาํนวนประเภทที่

จดัการแข่งขนั 

เชิงคณุภาพ : 

-จาํนวนเดก็ 

เยาวชนและ

ประชาชนทีไ่ดร้บั

คดัเลอืกเป็น

ตวัแทนของ

จงัหวดั

นครศรธีรรมราช

เพือ่เขา้ร่วมการ

แข่งขนักฬีาใน

ระดบัภาค 

-สนามทีใ่ชใ้นการ

แขง่ขนัไดร้บั

มาตรฐานการ 

- เดก็ เยาวชนและ

ประชาชนไดอ้อกกาํลงั

กายโดยการเลน่กฬีา

ตามความถนดั  

มกีารพฒันาทกัษะและ

ไดน้กักฬีาแบดมนิตนั

ตวัแทนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช  

เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา

ระดบัภาค 

- จดัการแข่งขนักฬีา

แบดมนิตนั จาํนวน  

5 ประเภท ไดแ้ก่  

ชายเดีย่ว, หญงิเดีย่ว, 

ชายคู่, หญงิคู่และ

คู่ผสม 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

9 

 

ข63 

แข่งขนักฬีาเทควนัโด 

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช  

-เพือ่พฒันาทกัษะกฬีา 

เทควนัโดของเดก็ เยาวชน 

และประชาชน 

-เพือ่เป็นการคดัเลอืก

นกักฬีาเทควนัโดตวัแทน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาใน

ระดบัภาค 

เชิงปริมาณ :  

- นกักฬีาเทควนัโดทีเ่ขา้ร่วมการ

แขง่ขนั 

-จดัการแข่งขนักฬีาเทควนัโด

จาํนวน 2 ประเภท  

เชิงคณุภาพ : 

- เดก็ เยาวชนและประชาชนที่

ไดร้บัคดัเลอืกเป็นตวัแทนของ

จงัหวดันครศรธีรรมราชเพือ่เขา้

ร่วมการแข่งขนักฬีาในระดบัภาค 

- มาตรฐานการแข่งขนักฬีาเทควนั

โด(สนามแข่งขนั,กรรมการตดัสนิ,

อปุกรณก์ารแข่งขนั) 

150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ : 

-จาํนวนนกักฬีา 

เทควนัโดทีเ่ขา้ร่วม

การแข่งขนั 

-จาํนวนประเภทที่

จดัการแข่งขนั 

เชิงคณุภาพ : 

- จาํนวนเดก็  

เยาวชนและประชาชน

ทีไ่ดร้บัคดัเลอืก

ตวัแทนของจงัหวดั

นครศรธีรรมราชเพือ่

เขา้ร่วมการแข่งขนั

กฬีาในระดบัภาค 

-สนามทีใ่ชใ้นการ

แข่งขนัไดร้บั

มาตรฐานการแข่งขนั,

อปุกรณท์ีใ่ชแ้ข่งขนั

มกีารรบัรองคุณภาพ

สาํหรบัแข่งขนั,

กรรมการตดัสนิผ่าน

หลกัสูตรการ

ฝึกอบรมผูต้ดัสนิ 

 

-เดก็ เยาวชน 

ประชาชน 

มทีกัษะกฬีาเทควนัโด

ทีม่ศีกัยภาพในการ

แข่งขนัเทควนัโดระดบั

ภาคและระดบัชาต ิ

จดัการแข่งขนักฬีา 

เทควนัโดจาํนวน 2 

ประเภท ไดแ้ก่ 

ประเภทเคยีวรูก ิ

(ต่อสู)้ และประเภท

พุม่เซ่ (ท่าราํ) 

 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

10 

ข63 

เขา้ร่วมการแข่งขนั

ฟตุบอลเยาวชนและ

ประชาชนชงิชนะเลศิแห่ง

ประเทศไทย  

 

-เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ดก็และ

เยาวชนของจงัหวดั

นครศรธีรรมราชไดเ้ขา้ร่วม

การแข่งขนัฟตุบอลในระดบั

ภาคและระดบัประเทศ 

-เพือ่ส่งเสรมิใหก้ฬีาฟตุบอล

ของจงัหวดันครศรธีรรมราช

มกีารพฒันาโดยนกักฬีามี

ศกัยภาพต่อการเขา้ร่วมการ

แข่งขนัในระดบัประเทศ 

เชิงปริมาณ :  

ทมีฟตุบอลทีส่่งเขา้ร่วมการแขง่ขนั 

เชิงคณุภาพ : 

-ทมีฟตุบอลของ อบจ.นศ.สามารถ

ผ่านการคดัเลอืกในระดบัจงัหวดั 

-ทมีฟตุบอลของ อบจ.นศ.สามารถ

ผ่านการคดัเลอืกในระดบัเขต

ภาคใตต้อนบน 

450,000 450,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เชิงปริมาณ :  

จาํนวนทมี

ฟตุบอลทีส่่งเขา้

ร่วมการแข่งขนั 

จาํนวน 5 ทมี 

เชิงคณุภาพ : 

-ทมีฟตุบอลของ 

อบจ.นศ.

สามารถผ่านการ

คดัเลอืกในระดบั

จงัหวดั ไม่นอ้ย

กว่า 4 ทมี 

-ทมีฟตุบอลของ 

อบจ.นศ.สามารถ

ผ่านการคดัเลอืก

ในระดบัเขต

ภาคใตต้อนบน 

ไม่นอ้ยกว่า 3 ทมี 

 

 

 

 

 

 

- เดก็ เยาวชนและ

ประชาชน ไดอ้อกกาํลงั

กายโดยการเลน่กฬีา

ตามความถนดั มกีาร

พฒันาทกัษะและมี

ศกัยภาพในการเขา้ร่วม

การแข่งขนัฟตุบอลใน

ระดบัเขต และ

ระดบัประเทศ 

-ทมีฟตุบอลของ  

อบจ.นศ. สามารถผ่าน

เขา้แข่งขนัรอบชงิ

ชนะเลศิระดบัประเทศ 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 เขา้ร่วมการแข่งขนักรฑีา

ชงิชนะเลศิแห่งประเทศ

ไทย  

 

 

 

 

 

-เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนและ

ประชาชนมโีอกาสเขา้ร่วม

การแข่งขนักรฑีาใน

ระดบัประเทศ 

-เพือ่เป็นการพฒันาต่อยอด

กรฑีาของจงัหวดั

นครศรธีรรมราชใหม้คีวาม

เป็นเลศิ 

เชิงปริมาณ : นกักฬีา และรุ่นอายุ

ทีส่่งเขา้ร่วมการแข่งขนั 

เชิงคณุภาพ : เหรยีญรางวลัและ

ถว้ยรางวลั 

 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนนกักฬีา 

และรุ่นอายุทีส่่ง

เขา้ร่วมการ

แขง่ขนั  

จาํนวน 5 รุ่น 

เชิงคณุภาพ : 

จาํนวนเหรยีญ

รางวลัและถว้ย

รางวลั 

-เยาวชน และ

ประชาชนไดอ้อกกาํลงั

กายโดยการเลน่กฬีา

ตามความถนดัมกีาร

พฒันาทกัษะและมี

ศกัยภาพในการเขา้ร่วม

การแข่งขนักรฑีา  

ในระดบัประเทศ โดย

นกักฬีาของ อบจ.นศ. 

ไดร้บัเหรยีญรางวลั

และถว้ยรางวลัที ่1-3 

 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 

12 

ข63 

เขา้ร่วมการแข่งขนั 

“กรฑีาดาวรุ่งมุ่ง 

โอลมิปิค”  

-เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ยาวชน 

มโีอกาสเขา้ร่วมการแข่งขนั

กรฑีาในระดบัประเทศ 

-เพือ่เป็นการพฒันาต่อยอด

กรฑีาของจงัหวดั

นครศรธีรรมราชใหม้คีวาม

เป็นเลศิ 

เชิงปริมาณ : นกักฬีา และรุ่นอายุ

ทีส่่งเขา้ร่วมการแข่งขนั 

เชิงคณุภาพ : เหรยีญรางวลัและ

ถว้ยรางวลั 

 

 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนนกักฬีา 

และรุ่นอายุทีส่่ง

เขา้ร่วมการ

แข่งขนั จาํนวน 

4 รุ่น 

เชิงคณุภาพ : 

จาํนวนเหรยีญ

รางวลัและถว้ย

รางวลั 

 

 

-เดก็ และเยาวชนได ้

ออกกาํลงักายโดยการ

เลน่กฬีาตามความถนดั

มกีารพฒันาทกัษะและ

มศีกัยภาพในการเขา้

ร่วมการแข่งขนักรฑีา 

ในระดบัภาค โดย

นกักฬีาของ อบจ.นศ. 

ไดร้บัเหรยีญรางวลั

และถว้ยรางวลัที ่

1 - 3 

 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

13 

ข63 

เขา้ร่วมการแข่งขนักรฑีา

ผูสู้งอายุชงิชนะเลศิแห่ง

ประเทศไทย  

 

 

 

 

 

-เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพอนามยั

ประชาชนและผูสู้งอายุดว้ย

การออกกาํลงักาย 

-เพือ่เป็นการพฒันาต่อยอด

กรฑีาของจงัหวดั

นครศรธีรรมราชใหม้คีวาม

เป็นเลศิ 

เชิงปริมาณ : นกักฬีา และรุ่นอายุ

ทีส่่งเขา้ร่วมการแข่งขนั 

เชิงคณุภาพ : เหรยีญรางวลัและ

ถว้ยรางวลั 

 

350,000 550,000 550,000 550,000 550,000      เชิงปริมาณ : 

จาํนวนนกักฬีา 

และรุ่นอายุทีส่่ง

เขา้ร่วมการ

แขง่ขนั  

จาํนวน 13 รุ่น 

เชิงคณุภาพ : 

จาํนวนเหรยีญ

รางวลัและถว้ย

รางวลั 

-ประชาชนและผูสู้งอายุ

ไดอ้อกกาํลงักายโดย

การเลน่กฬีาตามความ

ถนดัมกีารพฒันาทกัษะ

และมศีกัยภาพในการ

เขา้ร่วมการแข่งขนั

กรฑีา 

ในระดบัประเทศ โดย

นกักฬีาของ อบจ.นศ. 

ไดร้บัเหรยีญรางวลั

และถว้ย 

รางวลัที ่ 1 - 3                                                                                                                                                         

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 

14 จดังานเทศกาลปิดกรดี

อาํเภอนาบอน   

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

-เพือ่ประชาสมัพนัธแ์หลง่

ท่องเทีย่วและกจิกรรมการ

ท่องเทีย่วอาํเภอนาบอน 

-เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในทอ้งถิน่อาํเภอ

นาบอน 

เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

 3,000 คน 

-จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วในอาํเภอ 

นาบอนไดร้บัการประชาสมัพนัธ ์

5 แห่ง 

-จาํนวนรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน ในงาน จาํนวน 

2,000 บาท/คน 

เชิงคณุภาพ : 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

-จาํนวนแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วใน

อาํเภอ 

นาบอนไดร้บัการ

ประชาสมัพนัธ ์

-จาํนวนรายได ้

จากการจาํหน่าย

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่ว

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

รอ้ยละ 30 

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่วใน

แหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่ว

ในอาํเภอนาบอน 

รอ้ยละ10 

-รายไดข้องประชาชน

ในอาํเภอนาบอน

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

กจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-การรบัรูข้อ้มลูแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วของอาํเภอ

นาบอนของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-ความพงึพอใจต่อรายไดข้องผู ้

จาํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนในงาน 

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 60 

 

ผลติภณัฑช์มุชน 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของความ

พงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

-รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

มกีารรบัรูข้อ้มลู

แหลง่ท่องเทีย่ว

และกจิกรรมการ

ท่องเทีย่วของ

อาํเภอนาบอน 

-รอ้ยละของ

ความพงึพอใจ

ต่อรายไดข้องผู ้

จาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน

ในงาน  

 

 

 

 

เพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 2 (เทยีบกบั

รายไดเ้ฉลีย่/ปี 2561) 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

15 

 

ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

งานวนัชาวสวน 

อาํเภอจฬุาภรณ ์  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

-เพือ่ประชาสมัพนัธแ์หลง่

ท่องเทีย่วและกจิกรรมการ

ท่องเทีย่วอาํเภอจฬุาภรณ ์

-เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในทอ้งถิน่อาํเภอ

จฬุาภรณ ์

เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

 3,000 คน 

-จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วในอาํเภอ 

จฬุาภรณไ์ดร้บัการประชาสมัพนัธ ์

5 แห่ง 

-จาํนวนรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน ในงาน จาํนวน 

2,000 บาท/คน 

เชิงคณุภาพ : 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-การรบัรูข้อ้มลูแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วของอาํเภอ

จฬุาภรณข์องผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-ความพงึพอใจต่อรายไดข้องผู ้

จาํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนในงาน 

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 60 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

-จาํนวนแห่ลง

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วในอาํเภอ 

ไดร้บัการ

ประชาสมัพนัธ ์

-จาํนวนรายไดจ้าก

การจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน  

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของความ

พงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

-รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

มกีารรบัรูข้อ้มลู

แหลง่ท่องเทีย่ว

และกจิกรรมการ

ท่องเทีย่วของ

อาํเภอ 

-รอ้ยละของความ

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่ว

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

รอ้ยละ 30 

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่วใน

แหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่ว

ในอาํเภอจฬุาภรณ ์

รอ้ยละ10 

-รายไดข้องประชาชน

ในอาํเภอจฬุาภรณ์

เพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 2 (เทยีบกบั

รายไดเ้ฉลีย่/ปี 2561) 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

พงึพอใจต่อรายได ้

ของผูจ้าํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน

ในงาน  

16 

 

จดังานวนัชาวสวน 

อาํเภอพรหมครี ี  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

-เพือ่ประชาสมัพนัธแ์หลง่

ท่องเทีย่วและกจิกรรมการ

ท่องเทีย่วอาํเภอพรหมครี ี

-เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในทอ้งถิน่อาํเภอ

พรหมครี ี

เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

 4,000 คน 

-จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วในอาํเภอ 

พรหมครีไีดร้บัการประชาสมัพนัธ ์

4 แห่ง 

-จาํนวนรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน ในงาน จาํนวน 

2,000 บาท/คน 

-นกัท่องเทีย่วจบัจ่ายใชส้อยจาก

การท่องเทีย่วไม่นอ้ยกว่าคนละ 

300 บาท/คน 

เชิงคณุภาพ : 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 

-การรบัรูข้อ้มลูแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วของอาํเภอ

พรหมครีขีองผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

500,000 600,000 690,000 690,000 690,000 เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

-จาํนวนแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วใน

อาํเภอพรหมครีี

ไดร้บัการ

ประชาสมัพนัธ ์ 

-จาํนวนรายได ้

จากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน 

เชิงคณุภาพ : 

-รอ้ยละของ

ความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

 -รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วม

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่ว

อาํเภอพรหมครี ี 

ไม่นอ้ยกว่า 4000 คน 

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิการรม

เดนิทางท่องเทีย่วใน

แหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่ว

ในอาํเภอพรหมครี ี

-รอ้ยละของรายไดข้อง

ประชาชนในอาํเภอ

พรหมครีเีพิม่ขึ้นเทยีบ

กบัรายไดเ้ฉลีย่/ปี 

2561 

-เงนิสะพดัจากการ

จาํหน่ายผลติภณัฑแ์ละ

จากการใชจ่้ายของ

นกัท่องเทีย่ว 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-ความพงึพอใจต่อรายไดข้องผู ้

จาํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนในงาน 

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 60 

-มเีงนิสะพดัไมน่อ้ยกว่า 

1,200,000 บาท 

กจิกรรมมกีาร

รบัรูข้อ้มลูแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วของ

อาํเภอพรหมครี ี

-รอ้ยละของความ

พงึพอใจต่อรายได ้

ของผูจ้าํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน

ในงาน  

-เงนิสะพดัใน

อาํเภอพรหมครี ี

17 

 

เทศกาลของด ี

อาํเภอพระพรหม  

 

 

 

 

 

-เพือ่ประชาสมัพนัธแ์หลง่

ท่องเทีย่วและกจิกรรมการ

ท่องเทีย่วอาํเภอพระพรหม 

-เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในทอ้งถิน่อาํเภอ

พระพรหม 

เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

 3,000 คน 

-จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วในอาํเภอ 

พระพรหมไดร้บัการประชาสมัพนัธ ์

5 แห่ง 

-จาํนวนรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน ในงาน จาํนวน 

2,000 บาท/คน 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

-จาํนวนแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วใน

อาํเภอ 

พระพรหม 

ไดร้บัการ

ประชาสมัพนัธ ์

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่ว

จงัหวดันครศรฯี 

รอ้ยละ 30 

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่วใน

แหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่ว

ในอาํเภอพระพรหม 

รอ้ยละ 10 

 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

เชิงคณุภาพ : 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-การรบัรูข้อ้มลูแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วของอาํเภอ

พระพรหมของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-ความพงึพอใจต่อรายไดข้องผู ้

จาํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนในงาน 

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 60 

 

-จาํนวนรายได ้

จากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน  

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของความ

พงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

-รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

มกีารรบัรูข้อ้มลู

แหลง่ท่องเทีย่ว

และกจิกรรมการ

ท่องเทีย่วของ

อาํเภอพระพรหม 

-รอ้ยละของ

ความพงึพอใจ

ต่อรายไดข้องผู ้

จาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน

ในงาน  

 

 

-รายไดข้องประชาชน

ในอาํเภอพระพรหม

เพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 2 (เทยีบกบั

รายไดเ้ฉลีย่/ปี 2561 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

18 ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

อาํเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช 

-เพือ่ประชาสมัพนัธแ์หลง่

ท่องเทีย่วและกจิกรรมการ

ท่องเทีย่วอาํเภอเมอืง

นครศรธีรรมราช 

-เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในทอ้งถิน่อาํเภอ

เมอืงนครศรธีรรมราช 

-เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

 3,000 คน 

-จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วในอาํเภอ 

เมอืงนครศรธีรรมราชไดร้บัการ

ประชาสมัพนัธ ์5 แห่ง 

-จาํนวนรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน ในงาน 

 จาํนวน 2,000 บาท/คน 

เชิงคณุภาพ : 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-การรบัรูข้อ้มลูแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วของอาํเภอ

เมอืงของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-ความพงึพอใจต่อรายไดข้องผู ้

จาํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนในงาน 

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 60 

 

  600,000 600,000 600,000 เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

-จาํนวนแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วใน

อาํเภอเมอืงได ้

รบัการ

ประชาสมัพนัธ ์ 

-จาํนวนรายได ้

จากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน 

เชิงคณุภาพ : 

-รอ้ยละของ

ความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

 -รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมมกีาร

รบัรูข้อ้มลูแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่ว

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

รอ้ยละ 30 

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิการรม

เดนิทางท่องเทีย่วใน

แหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่ว

ในอาํเภอเมอืง  

รอ้ยละ 10 

-รายไดข้องประชาชน

ในอาํเภอเมอืงเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 2 (เทยีบกบั

รายไดเ้ฉลีย่/ปี 2561) 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ท่องเทีย่วของ

อาํเภอเมอืง 

-รอ้ยละของความ

พงึพอใจต่อรายได ้

ของผูจ้าํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน

ในงาน  

19 ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

อาํเภอขนอม 

-เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละ

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วของ

อาํเภอขนอม

นครศรธีรรมราชใหเ้ป็นที่

รูจ้กัมากยิง่ขึ้น 

-เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในทอ้งถิน่ 

เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

 3,000 คน 

-จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วในอาํเภอ 

ขนอมไดร้บัการประชาสมัพนัธ ์

5 แห่ง 

-จาํนวนรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน ในงาน จาํนวน 

2,000 บาท/คน 

เชิงคณุภาพ : 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-การรบัรูข้อ้มลูแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วของอาํเภอ

ขนอมของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

  600,000 600,000 600,000 เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

-จาํนวนแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วใน

อาํเภอขนอม

ไดร้บัการ

ประชาสมัพนัธ ์ 

-จาํนวนรายได ้

จากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน  

เชิงคณุภาพ : 

-รอ้ยละของ

ความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วม

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่ว

จงัหวดันครศรธีรรมราช

รอ้ยละ 30 

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิการรม

เดนิทางท่องเทีย่วใน

แหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่ว

ในอาํเภอขนอม  

รอ้ยละ 10 

-รายไดข้องประชาชน

ในอาํเภอขนอมเพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 2 (เทยีบกบั

รายไดเ้ฉลีย่/ปี 2561) 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

-ความพงึพอใจต่อรายไดข้องผู ้

จาํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนในงาน 

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 60 

กจิกรรม 

 -รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมมกีาร

รบัรูข้อ้มลูแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วของ

อาํเภอขนอม 

-รอ้ยละของความ

พงึพอใจต่อรายได ้

ของผูจ้าํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน

ในงาน  

20 ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

อาํเภอหวัไทร 

-เพือ่ประชาสมัพนัธแ์หลง่

ท่องเทีย่วและกจิกรรมการ

ท่องเทีย่วอาํเภอหวัไทร 

-เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในทอ้งถิน่อาํเภอ

หวัไทร 

 

เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

 3,000 คน 

-จาํนวนแห่ลงท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วในอาํเภอ 

หวัไทรไดร้บัการประชาสมัพนัธ ์

5 แห่ง 

-จาํนวนรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน ในงาน  

จาํนวน 2,000 บาท/คน 

  600,000 600,000 600,000 เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

-จาํนวนแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วใน

อาํเภอหวัไทร

ไดร้บัการ

ประชาสมัพนัธ ์ 

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่ว

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

รอ้ยละ 30 

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิการรม

เดนิทางท่องเทีย่วใน

แหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่ว

ในอาํเภอหวัไทร  

รอ้ยละ 10 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

เชิงคณุภาพ : 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-การรบัรูข้อ้มลูแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วของอาํเภอ

หวัไทรของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-ความพงึพอใจต่อรายไดข้อง 

ผูจ้าํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนในงาน 

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 60 

-จาํนวนรายได ้

จากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน  

เชิงคณุภาพ : 

-รอ้ยละของ

ความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

 -รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมมกีาร

รบัรูข้อ้มลูแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วของ

อาํเภอหวัไทร 

-รอ้ยละของความ

พงึพอใจต่อรายได ้

ของผูจ้าํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน

ในงาน  

 

 

 

-รายไดข้องประชาชน

ในอาํเภอหวัไทรเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 2 (เทยีบกบั

รายไดเ้ฉลีย่/ปี 2561) 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

21 ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

อาํเภอพปูิน 

-เพือ่ประชาสมัพนัธแ์หลง่

ท่องเทีย่วและกจิกรรมการ

ท่องเทีย่วอาํเภอพปูิน 

-เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในทอ้งถิน่อาํเภอ 

พปูิน 

เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

 3,000 คน 

-จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วในอาํเภอ 

พปูินไดร้บัการประชาสมัพนัธ ์

5 แห่ง 

-จาํนวนรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน ในงาน จาํนวน 

2,000 บาท/คน 

เชิงคณุภาพ : 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-การรบัรูข้อ้มลูแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วของอาํเภอ 

พปูินของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-ความพงึพอใจต่อรายไดข้อง      

ผูจ้าํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนในงาน 

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 60 

  500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

-จาํนวนแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วใน

อาํเภอพปูิน  

ไดร้บัการ

ประชาสมัพนัธ ์ 

-จาํนวนรายได ้

จากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน  

เชิงคณุภาพ : 

-รอ้ยละของ

ความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

 -รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมมกีาร

รบัรูข้อ้มลูแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่ว

จงัหวดันครศรธีรรมราช

รอ้ยละ 30 

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิการรม

เดนิทางท่องเทีย่วใน

แหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่ว

ในอาํเภอพปูิน  

รอ้ยละ 10 

-รายไดข้องประชาชน

ในอาํเภอพปูินเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 2 (เทยีบกบั

รายไดเ้ฉลีย่/ปี 2561) 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ท่องเทีย่วของ

อาํเภอพปูิน 

-รอ้ยละของความ

พงึพอใจต่อรายได ้

ของผูจ้าํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน  

22 ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

อาํเภอทุ่งสง 

เพือ่ประชาสมัพนัธแ์หลง่

ท่องเทีย่วและกจิกรรม 

การท่องเทีย่วอาํเภอทุ่งสง 

-เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในทอ้งถิน่ 

อาํเภอทุ่งสง 

 

เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

 3,000 คน 

-จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วในอาํเภอ 

ทุ่งสงไดร้บัการประชาสมัพนัธ ์

5 แห่ง 

-จาํนวนรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน ในงาน     

จาํนวน 2,000 บาท/คน 

เชิงคณุภาพ : 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-การรบัรูข้อ้มลูแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วของอาํเภอ 

ทุ่งสงของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-ความพงึพอใจต่อรายไดข้อง      

  540,000 540,000 540,000 เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

-จาํนวนแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วใน

อาํเภอทุ่งสง  

ไดร้บัการ

ประชาสมัพนัธ ์ 

-จาํนวนรายได ้

จากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน  

เชิงคณุภาพ : 

-รอ้ยละของ

ความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่ว

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

รอ้ยละ 30 

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิการรม

เดนิทางท่องเทีย่วใน

แหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่ว

ในอาํเภอทุ่งสง  

รอ้ยละ 10 

-รายไดข้องประชาชน

ในอาํเภอทุ่งสงเพิม่ขึ้น      

รอ้ยละ 2 (เทยีบกบั

รายไดเ้ฉลีย่/ปี 2561) 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ผูจ้าํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนในงาน 

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 60 

 

 

 -รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมมกีาร

รบัรูข้อ้มลูแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วของ

อาํเภอทุ่งสง 

-รอ้ยละของความ

พงึพอใจต่อรายได ้

ของผูจ้าํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน

ในงาน  

23 ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

อาํเภอเชยีรใหญ่ 

-เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละ

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วแหลง่

ท่องเทีย่วอาํเภอเชยีรใหญ่

ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึ้น 

-เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในทอ้งถิน่ 

เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

 3,000 คน 

-จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วในอาํเภอ 

เชยีรใหญ่ไดร้บัการประชาสมัพนัธ ์

5 แห่ง 

-จาํนวนรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน ในงาน  

จาํนวน 2,000 บาท/คน 

 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

-จาํนวนแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วใน

อาํเภอเชยีรใหญ่

ไดร้บัการ

ประชาสมัพนัธ ์ 

-จาํนวนรายได ้

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่ว

จงัหวดันครศรธีรรมราช

รอ้ยละ 30 

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิการรม

เดนิทางท่องเทีย่วใน

แหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่ว

ในอาํเภอเชยีรใหญ่  

รอ้ยละ 10 

 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

เชิงคณุภาพ : 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-การรบัรูข้อ้มลูแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วของอาํเภอ

เชยีรใหญ่ของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-ความพงึพอใจต่อรายไดข้องผู ้

จาํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนในงาน 

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 60 

จากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน  

เชิงคณุภาพ : 

-รอ้ยละของ

ความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

 -รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมมกีาร

รบัรูข้อ้มลูแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วของ

อาํเภอเชยีรใหญ่ 

-รอ้ยละของความ

พงึพอใจต่อรายได ้

ของผูจ้าํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน

ในงาน 

 

 

 

 

-รายไดข้องประชาชน

ในอาํเภอเชยีรใหญ่

เพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 2 (เทยีบกบั

รายไดเ้ฉลีย่/ปี 2561) 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

24 ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

อาํเภอร่อนพบูิลย ์

เพือ่ประชาสมัพนัธแ์หลง่

ท่องเทีย่วและกจิกรรมการ

ท่องเทีย่วอาํเภอร่อนพบูิลย ์

-เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในทอ้งถิน่อาํเภอ

ร่อนพบูิลย ์

-เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในทอ้งถิน่ 

-เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

 3,000 คน 

-จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่ว 

และกจิกรรมการท่องเทีย่ว 

ในอาํเภอร่อนพบูิลยไ์ดร้บัการ

ประชาสมัพนัธ ์ 5 แห่ง 

-จาํนวนรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน ในงาน  

จาํนวน 2,000  บาท/คน 

เชิงคณุภาพ : 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-การรบัรูข้อ้มลูแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วของอาํเภอ

ร่อนพบูิลยข์องผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-ความพงึพอใจต่อรายไดข้องผู ้

จาํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนในงาน 

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 60 

  520,000 520,000 520,000 เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

-จาํนวนแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วใน

อาํเภอร่อนพบูิลย์

ไดร้บัการ

ประชาสมัพนัธ ์ 

-จาํนวนรายได ้

จากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน  

เชิงคณุภาพ : 

-รอ้ยละของ

ความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

 -รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมมกีาร

รบัรูข้อ้มลูแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่ว

จงัหวดันครศรธีรรมราช

รอ้ยละ 30 

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิการรม

เดนิทางท่องเทีย่วใน

แหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่ว

ในอาํเภอร่อนพบูิลย ์

 รอ้ยละ 10 

-รายไดข้องประชาชน

ในอาํเภอร่อนพบูิลย์

เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2 

(เทยีบกบัรายไดเ้ฉลีย่/

ปี 2561) 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ท่องเทีย่วของ

อาํเภอร่อนพบูิลย ์

-รอ้ยละของความ

พงึพอใจต่อรายได ้

ของผูจ้าํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน

ในงาน 

 

25 

 

ฝึกอบรมมคัคุเทศก์

ทอ้งถิน่จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เพือ่พฒันาบคุลากรดา้นการ

ท่องเทีย่วของทอ้งถิน่ใหม้ี

ความรู ้ความเขา้ใจและมี

ทกัษะในการเป็นผูใ้หข้อ้มลู

ดา้นการท่องเทีย่ว 

(มคัคุเทศกท์อ้งถิน่) 

เชิงปริมาณ :  

จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

50 คน 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้

ความเขา้ใจและทกัษะในการเป็น

ผูใ้หข้อ้มลูดา้นการท่องเทีย่ว

(มคัคุเทศกท์อ้งถิน่) เพิม่ขึ้น 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ :  

จาํนวนผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรม 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของผูเ้ขา้

รบัการฝึกอบรม

มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจและทกัษะ

ในการเป็นผูใ้ห ้

ขอ้มลูดา้นการ

ท่องเทีย่ว

(มคัคุเทศก์

ทอ้งถิน่)เพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 80 

 

 

รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมมคีวามตืน่ตวั

และมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจและมทีกัษะทีด่ี

ในการปฏบิตังิานใน

ฐานะมคัคุเทศก์

ทอ้งถิน่ 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

26 

 

เทศกาลของดปีากพนงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละ

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่ว

อาํเภอปากพนงั 

-เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในทอ้งถิน่อาํเภอ

ปากพนงั 

เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

 3,000 คน 

-จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วในอาํเภอ 

ปากพนงัไดร้บัการประชาสมัพนัธ ์

5 แห่ง 

-จาํนวนรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน ในงาน จาํนวน 

2,000 บาท/คน 

เชิงคณุภาพ : 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-การรบัรูข้อ้มลูแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วของอาํเภอ

ปากพนงัของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-ความพงึพอใจต่อรายไดข้องผู ้

จาํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนในงาน 

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 60 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม 

-จาํนวนแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วในอาํเภอที่

ไดร้บัการ

ประชาสมัพนัธ ์

-จาํนวนรายไดจ้าก

การจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของความพงึ

พอใจของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม 

-รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมมกีารรบัรู ้

ขอ้มลูแหลง่

ท่องเทีย่วของอาํเภอ 

-รอ้ยละของความพงึ

พอใจต่อรายไดข้องผู ้

จาํหน่ายผลติภณัฑ์

ชมุชนในงาน 

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่ว

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

รอ้ยละ 30 

- ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่วใน

แหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่ว

ในอาํเภอปากพนงั  

รอ้ยละ 10 

-รายไดข้องประชาชน

ในอาํเภอปากพนงั

เพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 2 (เทยีบกบั

รายได ้เฉลีย่/ปี2561) 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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27 

 

ฝึกอบรมและทศันศึกษา

ดูงานดา้นการท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

เพือ่บคุลากรดา้นการ

ท่องเทีย่วของจงัหวดั

นครศรธีรรมราชใหม้ ี

ความรูใ้นการบรหิารจดัการ

ดา้นการท่องเทีย่ว 

เชิงปริมาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม 50 คน 

เชิงคณุภาพ:ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

มคีวามรูใ้นการบรหิารจดัการดา้น

การท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 70 

 

1,000,000 1,000,000 600,000 1,000,000 1,000,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรม  

เชิงคณุภาพ: 

รอ้ยละผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรมทีม่ี

ความรูใ้นการ

บรหิารจดัการ

ดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

รอ้ยละ 70 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

มคีวามรูด้า้นการ

บรหิารจดัการดา้น 

การท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น  

รอ้ยละ 80 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 

28 

 

 

จดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธ์

การท่องเทีย่วจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เพือ่ประชาสมัพนัธก์าร

ท่องเทีย่วของจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เชิงปริมาณ : จดัทาํคู่มอืการ

ท่องเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช 

จาํนวน 2,000 เลม่ 

เชิงคณุภาพ : มนีกัท่องเทีย่วมา

เทีย่วในจงัหวดันครศรธีรรมราช

เพิม่ขึ้น 

470,000 1,200,000 500,000 1,200,000 1,200,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนคู่มอืการ

ท่องเทีย่วจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เชิงคณุภาพ :  

มนีกัท่องเทีย่วมา

เทีย่วในจงัหวดั

นครศรธีรรมราช

เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 25  

จากปี 2563 

 

 

 

มคู่ีมอืการท่องเทีย่ว

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

และประชาสมัพนัธ์

สถานทีท่่องเทีย่วและ

แหลง่ท่องเทีย่วใน

จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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29 

ข63 

เขา้ร่วมการแข่งขนั

ฟตุบอลผูสู้งอายุ 

1. เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพ

อนามยัประชาชน  และ

ผูสู้งอายุ ดว้ยการ 

ออกกาํลงักาย 

2. เพือ่เป็นการพฒันา 

ต่อยอดกฬีาฟตุบอล 

ของจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ใหม้คีวามเป็นเลศิ 

เชิงปริมาณ : นกักฬีาและรุ่นอายุที่

ส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั 

เชิงคณุภาพ : อนัดบัทีไ่ดจ้ากการ

แขง่ขนั  

 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนนกักฬีา

และรุ่นอายุทีส่่ง

เขา้ร่วมการ

แขง่ขนั  

จาํนวน 2 รุ่น 

เชิงคณุภาพ : 

อนัดบัทีไ่ดจ้าก

การแข่งขนั 

- ประชาชน และ

ผูสู้งอายุ ไดอ้อก

กาํลงักายโดยการเลน่

กฬีาตามความถนดั  

มกีารพฒันาทกัษะ

และมศีกัยภาพใน

การเขา้ร่วมการ

แข่งขนักรฑีาใน

ระดบัประเทศ โดย

นกักฬีาของ  

อบจ.นศ.ไดร้บัถว้ย

รางวลัที ่1-3 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 

30 

 

งานดอกจูดบานและ 

ของดเีมอืงชะอวด 

-เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละ

ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

แหลง่ท่องเทีย่วอาํเภอ  

ชะอวด  

-เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในทอ้งถิน่ 

อาํเภอชะอวด 

เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

 5,000 คน 

-จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วในอาํเภอ 

ชะอวดไดร้บัการประชาสมัพนัธ ์

5 แห่ง 

-จาํนวนรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน ในงาน จาํนวน 

2,000 บาท/คน 

เชิงคณุภาพ : 

-ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

 563,000 600,000 600,000 600,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม 

-จาํนวนแหลง่

ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการ

ท่องเทีย่วในอาํเภอ

ชะอวดทีไ่ดร้บัการ

ประชาสมัพนัธ ์

-จาํนวนรายไดจ้าก

การจาํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน 

-ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่ว

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

รอ้ยละ 30 

- ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

เดนิทางท่องเทีย่วใน

แหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่ว

ในอาํเภอชะอวด  

รอ้ยละ 10 

-รายไดข้องประชาชน

ในอาํเภอชะอวด 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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กจิกรรมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-การรบัรูข้อ้มลูแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วของอาํเภอ

ชะอวดของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

-ความพงึพอใจต่อรายไดข้องผู ้

จาํหน่ายผลติภณัฑช์มุชนในงาน 

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 60 

 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของความ

พงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

-รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

มกีารรบัรูข้อ้มลู

แหลง่ท่องเทีย่ว

ของอาํเภอชะอวด 

-รอ้ยละของความ

พงึพอใจต่อรายได ้

ของผูจ้าํหน่าย

ผลติภณัฑช์มุชน

ในงาน 

เพิม่ขึ้น 

รอ้ยละ 2 (เทยีบกบั

รายได ้เฉลีย่/ปี2561 

31 ฝึกอบรมพฒันาทกัษะ

กฬีา องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1. เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน  

มพีื้นฐานทกัษะการกฬีา

อย่างถกูตอ้ง 

2. เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน  

ไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กดิ

ประโยชน ์

เชิงปริมาณ :  

1. เดก็ และเยาวชนของจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

2. นกัเรยีนของโรงเรยีนในสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เชิงคณุภาพ : เดก็ เยาวชน มี

พื้นฐานทกัษะการกฬีาอย่างถกูตอ้ง   

 

 350,000 350,000 350,000 350,000 เชิงปริมาณ :  

1. จาํนวนเดก็ และ

เยาวชนของจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

2.จาํนวนนกัเรยีน

ของโรงเรยีนใน

สงักดั อบจ.นศ. 

เชิงคณุภาพ : 

จาํนวนเดก็ เยาวชน 

และนกัเรยีนทีผ่่าน

1. เดก็ เยาวชน และ

นกัเรยีน ทีเ่ขา้รบัการ

ฝึกอบรม ผ่านการ

ทดสอบตามหลกัสูตร 

มทีกัษะพื้นฐานทาง

กฬีาทีถ่กูตอ้ง 

กองการ

ท่องเทีย่ว

และกฬีา 
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การทดสอบในการ

ฝึกอบรม 

32 

 

ก่อสรา้ง/ปรบัปรุง สนาม

กฬีาลานกฬีา ชมุชน   

ในพื้นทีจ่งัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เสรมิสรา้งสุขภาพอนามยั 

แก่เยาวชน นกัเรยีนและ

ประชาชนโดยท ัว่ไป ดว้ยการ

ออกกาํลงักาย  ป้องกนัตน

จากสิง่เสพตดิ 

เชิงปริมาณ : ก่อสรา้ง และ

ปรบัปรุงสนามกฬีา ลานกฬีาชมุชน

ในเขตพื้นทีจ่งัหวดั

นครศรธีรรมราช  เช่น 

-สนามกฬีาโรงเรยีนในสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วน 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

-ลานกฬีาชมุ ชนบา้นพรุวง  

ม.9  ต.ดุสติ อ.ถา้พรรณรา 

- ก่อสรา้งสนามกฬีาชมุชน 

บา้นใหม่ทอน  ม.4 ต.ขนุทะเล  

อ.ลานสกา 

-ก่อสรา้งลานกฬีาเอนกประสงค ์ 

ร.ร.พระมหาธาตมุลูนิธมิธัยม 

-ก่อสรา้งสนามกฬีา ม.1  

ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จฬุาภรณ ์

-ปรบัปรุงสนามกฬีาเทศบาล 

ตาํบลพรหมครี ี(บา้นปลายอวน  

ม.5 ต.พรหมโลก) 

-ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ม.5  

ต.กะเปียด  อ.ฉวาง 

-ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงคบ์รเิวณ 

8,500,000 

 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนโครงการ 

ทีก่่อสรา้งและ

ปรบัปรุงสนาม

กฬีา ลานกฬีา

ชมุชนในเขต 

พื้นทีจ่งัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เชิงคณุภาพ :  

จาํนวนประชาชน

ทีม่าใชบ้รกิาร

สนามกฬีาแต่ละ

แห่ง 

เยาวชน นกัเรยีน 

นกัศึกษา ประชาชน  

มสีถานทีอ่อกกาํลงักาย  

เสรมิสรา้งสุขภาพ

อนามยัและใชเ้วลาว่าง

ใหเ้ป็นประโยชน ์

กองการ

ท่องเที่ยว

และกีฬา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

หนองแหย ้พรอ้มถมดนิ  ม.3  ต.นาโพธิ์  

อ.ทุ่งสง 

-ก่อสรา้งสนามฟตุซอล ม.5  ต. กะเปียด  

อ.ฉวาง 

-ก่อสรา้งสนามกฬีากลางแจง้   ม.1  

ต.ควนหนองหงส ์อ.ชะอวด 

-พฒันาลานกฬีาเอนกประสงค ์ 

และสนามกฬีามาตรฐาน  

ม.5  ต.แกว้แสน  อ.นาบอน 

-ก่อสรา้งลานกฬีา  ม.6  ต.หูลอ่ง   

อ.ปากพนงั 

เชิงคณุภาพ :  

ก่อสรา้ง และปรบัปรุง สนามกฬีา ลาน

กฬีาชมุชนไดม้าตรฐานตามแบบกาํหนด 

33 ปรบัปรุงสนามกฬีาอาํเภอ

ถํา้พรรณรา  

 

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่

เลน่กฬีาออกกาํลงักายที่

สะดวกและปลอดภยั 

เชิงปริมาณ : ปรบัปรุงสนามกฬีาอาํเภอ

ถํา้พรรณรา หมู่ที ่2 ต.ถ ํา้พรรณรา  

อ.ถ ํา้พรรณรา  โดยก่อสรา้งหอ้งนํา้

สาธารณะ เสาไฟฟ้าระบบส่องสว่าง 

ปรบัปรุงระบบสายไฟฟ้าโดยรอบบรเิวณ 

ตดิต ัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า ฯลฯ 

เชิงคณุภาพ : ก่อสรา้งและปรบัปรุง 

ไดม้าตรฐานตามแบบกาํหนด 

  4,961,950   เชิงปริมาณ : 

ก่อสรา้งหอ้งนํา้ เสา

ไฟฟ้า และปรบัปรุง

ระบบสายไฟฟ้า ฯ 

เชิงคณุภาพ : 

จาํนวนผูม้าใช ้

บรกิารสนามกฬีา 

ประชาชนมสีถานทีเ่ลน่

กฬีาออกกาํลงักายที่

สะดวกและปลอดภยั 

ประชาชนมสุีขภาพ

ร่างกายทีแ่ขง็แรง  

กองการ

ท่องเที่ยว

และกีฬา/

กองช่าง  

รวมท ัง้สิ้น 20,170,000 22,263,000 32,211,950 28,350,000 28,350,000  

21 โครงการ 24 โครงการ 33 โครงการ 32 โครงการ 32 โครงการ 
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ผ.02 

3. ยทุธศาสตรด์า้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิน่ 

    (1) แผนงานการศึกษา     

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ปรบัปรุงซ่อมแซม 

บาํรุงรกัษา สิง่ก่อสรา้ง

ของกองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

และโรงเรยีนในสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช   

1.เพือ่ซ่อมแซม บาํรุงรกัษา 

ครุภณัฑ ์อปุกรณส์าํนกังาน 

ใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านได ้

ตามปกต ิสาํหรบัการ

ปฏบิตังิาน การจดัการเรยีน

การสอน พรอ้มใชง้านอยู่

เสมอ เพยีงพอสาํหรบัการ

ปฏบิตัภิารกจิอย่างทนัท่วงท ี

2.เพือ่ปรบัปรุง ซ่อมแซม 

สิง่ก่อสรา้ง อาคาร สถานที่

และสภาพภมูทิศันใ์หม้ี

สภาพดงัเดมิหรอืดกีว่าเดมิ 

พรอ้มใชง้านตามปกตแิละ

เกดิความปลอดภยั เอื้อต่อ

การปฏบิตังิาน การจดัการ

เรยีนการสอนอย่างมี

คุณภาพและเพยีงพอ

สาํหรบัการปฏบิตัภิารกจิ

อย่างทนัท่วงท ีมคีวาม

พรอ้มในดา้นต่างๆ  

 

เชิงปริมาณ : จา้งเหมาบรกิาร

ปรบัปรุง ซ่อมแซม บาํรุงรกัษา 

ครภุณัฑ ์อปุกรณส์าํนกังาน 

สิง่ก่อสรา้ง อาคาร สถานที ่

และสภาพภมูทิศันข์องกอง

การศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรมและโรงเรยีน 

ในสงักดั จาํนวน 5 แห่ง 

เชิงคณุภาพ : ครภุณัฑ ์

อปุกรณส์าํนกังาน สิง่ก่อสรา้ง 

อาคาร สถานที ่และสภาพภมูิ

ทศันข์องกองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรมและ

โรงเรยีนในสงักดัอยู่ในสภาพ

ดงัเดมิหรอืดกีว่าเดมิ พรอ้มใช ้

งานตามปกต ิ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 เชิงปริมาณ :  

-จาํนวนคร ัง้ในการ

ซ่อมแซม บาํรุง 

รกัษาครุภณัฑฯ์  

-จาํนวนคร ัง้ในการ

ปรบัปรุงซ่อมแซม

สิง่ก่อสรา้ง อาคาร 

สถานที ่และสภาพ

ภูมทิศัน ์

เชิงคณุภาพ : 

ครุภณัฑ ์อปุกรณ์

สาํนกังานไดร้บัการ

ซ่อมแซม บาํรุง 

รกัษาเป็นไปตาม

แผนการซ่อม 

บาํรุงทีเ่หมาะสม 

-สิง่ก่อสรา้ง อาคาร 

สถานทีแ่ละสภาพ

ภูมทิศันไ์ดร้บัการ

ปรบัปรุง ซ่อมแซม

เป็นไปตามมาตรฐาน

งานช่าง 

สามารถใชค้รภุณัฑ ์

อปุกรณส์าํนกังาน อาคาร

สถานที ่และสิง่ก่อสรา้ง 

ต่าง ๆ  สาํหรบัการ

ปฏบิตังิาน การจดัการเรยีน

การสอนและการสนบัสนุน

ทางการศึกษาไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ ปลอดภยั 

พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ

เพยีงพอสาํหรบัการปฏบิตัิ

ภารกจิอย่างทนัท่วงท ี

 

กอง

การศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 

ข63 

แข่งขนัคนเก่งโรงเรยีน 

ในสงักดัองคก์าร 

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1.เพือ่คดัเลอืกนกัเรยีน

โรงเรยีนในสงักดัองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราชใน

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่

1-6 และระดบัมธัยมศึกษา

ปีที ่1-6 ทีไ่ดค้ะแนนสูงสุด

ในสาระการเรยีนรู ้ท ัง้ 5 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ 

กลุม่สาระภาษาไทย 

คณิตศาสตร ์วทิยาศาตร ์

ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) และสงัคม

ศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม 

เชิงปริมาณ : นกัเรยีนใน

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราชต ัง้แต่

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1-6 

และระดบัมธัยมศึกษา 1-6 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีน

โรงเรยีนในสงักดัมเีจตคต ิ

ทีด่ใีนการพฒันาความรู ้

ความสามารถ รอ้ยละ 80 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนนกัเรยีน

ระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่

1-6 และระดบั

มธัยมศึกษา 1-6 

ทีไ่ดร้บัการ

คดัเลอืก  

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

นกัเรยีน

โรงเรยีน 

ในสงักดัทีม่ ี

เจตคตทิีด่ ี

ในการพฒันา

ความรู ้

ความสามารถ  

1.จาํนวนนกัเรยีนโรงเรยีน

ในสงักดัไม่นอ้ยกว่า 

รอ้ยละ 50 ต่อระดบัช ัน้  

มคีะแนนสอบต่อรายวชิา

สูงกว่ารอ้ยละ 50 

2.นกัเรยีนโรงเรยีนใน

สงักดัทกุคน ทกุระดบัช ัน้ 

มเีวทวีดัระดบัความรู ้

ความสามารถ 

กอง

การศึกษาฯ 

3 

ข63 

เขา้ร่วมแข่งขนัคนเก่งใน

โรงเรยีนทอ้งถิน่ 

1.เพือ่คดัเลอืกและจดัส่ง

ตวัแทนนกัเรยีนของ 

โรงเรยีนในสงักดัระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่5 

มธัยมศึกษาปีที ่2 และ

มธัยมศึกษาปีที ่5 เขา้ร่วม

สอบแข่งขนัโครงการแข่งขนั

เชิงปริมาณ : จดัส่งตวัแทน

นกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษา

ปีที ่5 มธัยมศึกษาปีที ่2  และ

มธัยมศึกษาปีที ่5 เขา้ร่วม

โครงการแข่งขนัคนเก่งใน

โรงเรยีนทอ้งถิน่ ใน 5 กลุม่

สาระการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ กลุม่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนตวัแทน

นกัเรยีนทีเ่ขา้

ร่วมแข่งขนั 

คนเก่ง 5  

กลุม่สาระการ

เรยีนรู ้

1.ตวัแทนนกัเรยีนโรงเรยีน

ในสงักดัไดค้ะแนนผล

สอบแข่งขนัมากกว่ารอ้ยละ 

80 ไม่นอ้ยกว่า 1 รายการ 

2.องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ไดป้ระชาสมัพนัธเ์ผยแพร่

กอง

การศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

คนเก่งในโรงเรยีนทอ้งถิน่ 

2.เพือ่ประชาสมัพนัธ ์

การจดัการศึกษาของ 

โรงเรยีนในสงักดัองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช ใหเ้ป็น 

ทีรู่จ้กัและยอมรบัของ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

สาระภาษาไทย คณิตศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) และสงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีน

โรงเรยีนในสงักดัมเีจตคต ิ

ทีด่ใีนการพฒันาความรู ้

ความสามารถรอ้ยละ 80 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

นกัเรยีน

โรงเรยีน 

ในสงักดัทีม่ ี

เจตคตทิีด่ ี

ในการพฒันา

ความรู ้

ความสามารถ  

 

ผลงานการจดัการศึกษา 

4 
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เขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ

ทางวชิาการระดบัภาคใต ้

และระดบัประเทศ 

1.เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุนให ้

นกัเรยีนโรงเรยีนในสงักดั

ไดพ้ฒันาทกัษะ ความรู ้

และไดแ้สดงความรู ้

ความสามารถ 

2.เพือ่ประชาสมัพนัธ์

เผยแพร่ผลงาน 

การจดัการศึกษาของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เชิงปริมาณ : จดัส่งตวัแทน

นกัเรยีน ครู บคุลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรยีนในสงักดั  

เขา้ร่วมแข่งขนั จาํนวน 11  

กลุม่กจิกรรม 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีน

โรงเรยีนในสงักดัมเีจตคต ิ

ทีด่ใีนการพฒันาความรู ้

ความสามารถ รอ้ยละ 80  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนกจิกรรม

ทีไ่ดร้บัรางวลั 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

นกัเรยีน

โรงเรยีนใน

สงักดัทีม่ ี

เจตคตทิีด่ ี

ในการพฒันา

ความรู ้

ความสามารถ 

 

  

1.นกัเรยีนโรงเรยีนใน

สงักดัไดร้บัเหรยีญรางวลั

การแข่งขนัไม่นอ้ยกว่า 5 

รายการ (ลาํดบัที ่1-3) 

2.องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราชได ้

ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่

ผลงานการจดัการศึกษา 

กอง

การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย 
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งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 

ข63 

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ

บรหิารสถานศึกษา

สาํหรบัโครงการพฒันา

หอ้งสมดุโรงเรยีนใน

สงักดัองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1.เพือ่พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็น

สงัคมแห่งการเรยีนรู ้และมี

แหลง่ขอ้มลูสารสนเทศ  

มคีวามรูท้ีห่ลากหลายและ

ทนัสมยั 

2.เพือ่จดัใหม้ทีรพัยากร

สารสนเทศและสือ่สารการ

เรยีนรูท้ีม่คีณุภาพ เหมาะสม 

และเพยีงพอต่อความ

ตอ้งการของผูเ้รยีนและ

ผูส้อน 

3.เพือ่ปลูกฝงัใหผู้เ้รยีนมี

นิสยัรกัการอ่าน รูจ้กัใชเ้วลา

ว่างใหเ้ป็นประโยชนแ์ละเกดิ

ความกระตอืรอืรน้ในการ

ขวนขวายหาความรู ้

เชิงปริมาณ : ระบบหอ้งสมดุ

อตัโนมตั ิและจดัหาสือ่การ

เรยีนรู ้ ของโรงเรยีนในสงักดั 

จาํนวน 5 โรง 

เชิงคณุภาพ : ระบบ

หอ้งสมดุอตัโนมตัแิละสือ่

การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมตาม

ช่วงวยั 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนโรงเรยีน

ในสงักดัทีม่กีาร

พฒันาระบบ

หอ้งสมดุ

อตัโนมตัแิละ

จดัหาสือ่การ

เรยีนรู ้

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละ 80 

ของนกัเรยีน

และชมุชน 

เขา้มาใช ้

บรกิารใน

หอ้งสมดุ  

1.หอ้งสมดุมสีิง่แวดลอ้ม

และบรรยากาศทีน่่าศึกษา

คน้ควา้ต่อการเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน 

2.หอ้งสมดุมทีรพัยากร

สารสนเทศและสือ่การ

เรยีนรูท้ีม่คีณุภาพ 

เหมาะสมและเพยีงพอต่อ

ความตอ้งการของผูเ้รยีน

และผูส้อน 

3.ผูเ้รยีนมนีิสยัรกัการอ่าน 

รูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชนแ์ละเกดิความ

กระตอืรอืรน้ในการ

ขวนขวายหาความรู ้

กอง

การศึกษาฯ 

6 
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สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ

บรหิารสถานศึกษา

สาํหรบัโครงการพฒันา

แหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีน

สงักดัองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1.เพือ่ส่งเสรมิและพฒันา

นวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้

และสือ่อปุกรณก์ารเรยีนที ่

เอื้อต่อการเรยีนรู ้

2.เพือ่ส่งเสรมิสถานศึกษา 

ใหม้กีารนาํแหลง่เรยีนรูม้าใช ้

ในการจดัการเรยีนการสอน 

มสีภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อ 

เชิงปริมาณ : โรงเรยีนใน

สงักดัฯ จาํนวน 5 โรง  

เชิงคณุภาพ : สถานศึกษา 

มแีหลง่เรยีนรู ้มาใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอน  

มสีภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อ

การเรยีนรู ้มอีาคารสถานที ่ 

ทีเ่หมาะสม 

250,000 500,000 250,000 250,000 250,000 เชิงปริมาณ : 

โรงเรยีนใน

สงักดัฯ  

มแีหลง่เรยีนรู ้

ท ัง้ 5 โรง 

เชิงคณุภาพ :  

นกัเรยีนได ้

ศึกษาจาก

1.โรงเรยีนในสงักดัมสีือ่

อปุกรณท์ีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้

2.โรงเรยีนในสงักดัมี

สภาพแวดลอ้ม อาคาร

สถานทีท่ีเ่หมาะสมต่อการ

เรยีนรู ้ 

กอง

การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

การเรยีนรู ้มอีาคารสถานที ่ 

ทีเ่หมาะสมและพรอ้มต่อการ

ใชง้าน 

แหลง่เรยีนรู ้

จากใน

โรงเรยีน 

7 
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สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ

บรหิารสถานศึกษา

สาํหรบัโครงการส่งเสรมิ

ประชาธปิไตยใน 

โรงเรยีน 

1.เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละ

ฝึกตนเองเกี่ยวกบัการใชส้ทิธิ

เสรภีาพ ความเสมอภาคและ

หนา้ทีต่ามระบอบประชาธปิไตย 

2.เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการ

เรยีนรูเ้กี่ยวกบัประชาธปิไตย

โดยการปฏบิตัจิรงิ 

3.เพือ่ใหม้คีณะกรรมการ

นกัเรยีนในโรงเรยีน 

 

เชิงปริมาณ : โรงเรยีนใน

สงักดัฯ จาํนวน 5 โรง 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีน 

โรงเรยีนในสงักดัฯ ทกุคน  

มนีิสยัรกัความเป็น

ประชาธปิไตยและนาํไปใชใ้น

ชวีติประจาํวนัได ้

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เชิงปริมาณ : 

โรงเรยีนใน

สงักดัจาํนวน  

5 โรง  

จดักจิกรรม

เลอืกต ัง้สภา

นกัเรยีน 

เชิงคณุภาพ : 

นกัเรยีน

โรงเรยีนใน

สงักดัฯ  

ท ัง้ 5 โรง 

1.นกัเรยีนในโรงเรยีน

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราชทกุ

คนนาํวธิกีารปกครองตาม

ระบบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็น

ประมขุ มาประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2.นกัเรยีนในโรงเรยีน

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราชทกุ

คนสามารถดาํรงชวีติอยู่ใน

สงัคมประชาธปิไตยได ้

อย่างมคีวาสุข 

3.โรงเรยีนในสงักดัฯ มกีาร

เลอืกต ัง้คณะกรรมการใน

โรงเรยีน 

 

 

 

กอง

การศึกษาฯ 
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รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
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ข63 

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ

บรหิารสถานศึกษา

สาํหรบัโครงการส่งเสรมิ

คุณธรรม จรยิธรรม

นกัเรยีนโรงเรยีนใน

สงักดัองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1.เพือ่พฒันานกัเรยีนใหม้ี

คุณธรรม จรยิธรรม และ

ค่านิยมทีพ่งึประสงคต์าม

หลกัสูตร 

2.เพือ่ใหผู้เ้รยีนทกุคนไดร้บั

การพฒันามคีุณธรรม มี

จติสาํนึกของการเป็นคนด ี

เชิงปริมาณ : โรงเรยีนใน

สงักดัฯ จาํนวน 5 โรง  

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีน 

โรงเรยีนในสงักดัฯ รอ้ยละ 

90 มคีุณธรรม จรยิธรรมมี

จติสาํนึกของการเป็นคนด ี

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เชิงปริมาณ : 

โรงเรยีนใน

สงักดัฯ จาํนวน 

5 โรง  

จดักจิกรรม

ส่งเสรมิ

คุณธรรม 

จรยิธรรม 

เชิงคณุภาพ : 

นกัเรยีนท ัง้  

5 โรง เขา้ร่วม

กจิกรรม

ส่งเสรมิ

คุณธรรม 

จรยิธรรม 

1.นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช เป็นผูม้ี

คุณธรรม จรยิธรรม และ

ค่านิยมทีพ่งึประสงค ์

2.นกัเรยีนโรงเรยีนใน

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราชมี

คุณธรรม จรยิธรรม

สามารถนาํไปประพฤติ

ปฏบิตัใินชวีติประจาํวนัได ้

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

กอง

การศึกษาฯ 
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สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ

บรหิารสถานศึกษา

สาํหรบัโครงการ

พฒันาการบรหิารจดั

การศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่โดย

ใชโ้รงเรยีนเป็นฐานใน

การพฒันาทอ้งถิน่ 

(SBMLD) 

1. เพือ่พฒันาและเสรมิสรา้ง

ความเขม้แขง้ของ

คณะกรรมการสถานศึกษา

ข ัน้พื้นฐานใหส้ามารถเขา้มามี

บทบาทในการจดัการศึกษา

ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

2. เพือ่พฒันาและส่งเสรมิให ้

โรงเรยีนในสงักดัองคก์ร

เชิงปริมาณ : 1.ครูและ

บคุลากรทางการศึกษา  

จาํนวน 200 คน 

2.คณะกรรมการสถานศึกษา 

จาํนวน 63 คน  

3. ชมุชนและผูเ้กี่ยวขอ้ง 

จาํนวน 1,000 คน  

เชิงคณุภาพ : โรงเรยีนใน

สงักดัฯ จดัการศึกษาโดยใช ้

4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 เชิงปริมาณ : 

ครูและบคุลากร

ทางการศึกษา 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ชมุชนและ

ผูเ้กี่ยวขอ้ง  

รวมท ัง้สิ้น 

1,263 คน  

1.คณะกรรมการ

สถานศึกษาเขา้ใจบทบาท

หนา้ทีแ่ละเขา้มาเป็นกาํลงั

สาํคญัในการส่งเสรมิช่วย

ผูบ้รหิารสาถนศึกษาในการ

จดัการศึกษา 

2.โรงเรยีนในสงักดัองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราชมคีวาม

กอง

การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

ปกครองส่วนทอ้งถิน่มคีวาม

คลอ่งตวัในการจดัการศึกษา

เพือ่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 

3. เพือ่พฒันาและส่งเสรมิให ้

โรงเรยีนในสงักดัองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราชเป็นฐานใน

การพฒันาทอ้งถิน่ดว้ยการ

จดัการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัให ้

ประชาชนไดเ้รยีนรูต้ลอด

ชวีติ 

โรงเรยีนเป็นฐานในการจดั

การศึกษาโดยใหค้รูและ

บคุลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา

และชมุชนเขา้มามส่ีวนร่วม 

มส่ีวนร่วมใน

การใชห้ลกัการ

บรหิารจดัการ

โดยใชโ้รงเรยีน

เป็นฐานในการ

พฒันาทอ้งถิน่ 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละ 80 ของ

ผูท้ีไ่ดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมมคีวาม

พงึพอใจต่อ

โครงการ 

จดัการศึกษา

โดยใชโ้รงเรยีน

เป็นฐานในการ

พฒันาทอ้งถิน่ 

คลอ่งตวัในการจดั

การศึกษาเพือ่พฒันา

คุณภาพผูเ้รยีน 

3.โรงเรยีนในสงักดั 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

มกีารจดัการศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอธัยาศยั 

ใหเ้ดก็ เยาวชน และ

ประชาชนไดเ้รยีนรูต้ลอด

ชวีติ 

10 

ข63 

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ

บรหิารสถานศึกษา

สาํหรบัโครงการรณรงค์

ป้องกนัยาเสพตดิใน

สถานศึกษาสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

1. เพือ่ปลูกจติสาํนึกและ

สรา้งความตระหนกัถงึโทษ

และพษิภยัของสารเสพตดิ

ทกุชนิดและมภีูมคิุม้กนัสาร

เสพตดิแก่นกัเรยีนในสงักดั 

2. เพือ่เพิม่พูนความรูแ้ละ

แนวปฏบิตัใินการป้องกนั

ตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษ

เชิงปริมาณ : นกัเรยีน

โรงเรยีนในสงักดัไดเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมตามโครงการ

ป้องกนัยาเสพตดิฯ 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีน

โรงเรยีนในสงักดัฯ มจีติใจที่

เขม้แขง็ ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยา

เสพตดิและสามารถร่วมเป็น

100,000 100,000 120,000 150,000 150,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนนกัเรยีน

ทีไ่ดเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมฯ  

เชิงคณุภาพ :  

รอ้ยละ 85 ของ

นกัเรยีนทีไ่ม่ยุ่ง

เกี่ยวกบั 

1.เดก็และเยาวชนของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราชไดร้บัการ

ส่งเสรมิใหม้ปีระสบการณ์

ในการป้องกนัใหต้นเอง

ห่างไกลยาเสพตดิ 

2.เดก็และเยาวชนมี

ประสบการณเ์พิม่ขึ้นและ

กอง

การศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 

 

และหลกีเลีย่งตนเองจากสิง่

เสพตดิสภาวะทีเ่สีย่งและสิง่

ย ัว่ยุต่างๆ ได ้

กาํลงัของสงัคมในการ

ต่อตา้นยาเสพตดิ 

ยาเสพตดิ สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน่

ไดอ้ย่างมคีวามสุข 

11 

 

ข63 

สนบัสนุนค่าใชจ่้าย 

การบรหิารสถานศึกษา

สาํหรบัโครงการ

พฒันาการจดัการศึกษา

ตามแนวปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงของ

โรงเรยีนในสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1. เพือ่รณรงคแ์ละ

ขบัเคลือ่นหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงให ้

นกัเรยีน เดก็ เยาวชนและ

ประชาชนท ัว่ไปไดน้าํไปใช ้

เป็นหลกัดาํเนินชวีติและ

พฒันาคุณภาพชวีติไดอ้ย่าง

ย ัง่ยนื 

2. เพือ่ใหม้แีหลง่เรยีนรู ้

เศรษฐกจิพอเพยีงของ

โรงเรยีนในสงักดัฯ  

จาํนวน 5 โรง 

เชิงปริมาณ : โรงเรยีน 

ในสงักดัจาํนวน 5 โรง 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีน เดก็ 

เยาวชน ประชาชนท ัว่ไป มี

ความรูค้วามเขา้ใจในหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

670,000 670,000 670,000 670,000 670,000 เชิงปริมาณ : 

แหลง่เรยีนรู ้

เศรษฐกจิ

พอเพยีงของ

โรงเรยีนใน

สงักดัฯ จาํนวน 

5 โรง  

เชิงคณุภาพ : 

นกัเรยีน เดก็ 

เยาวชน

ประชาชน

ท ัว่ไปเกดิ

ความ

ขบัเคลือ่น

หลกัปรชัญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีง 

 

 

 

 

1.เกดิการขบัเคลือ่นให ้

นกัเรยีน เดก็ เยาวชนและ

ประชาชนท ัว่ไป มคีวามรู ้

ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. เกดิแหลง่เรยีนรู ้

เศรษฐกจิพอเพยีงของ

โรงเรยีนในสงักดัฯ    

จาํนวน 5 โรง 

กอง

การศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

12 

 

เพิม่ประสทิธภิาพ

ขา้ราชการครูและ

บคุลากรทางการศึกษา

ของโรงเรยีนในสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

 

 

 

 

เพือ่ใหค้รูและบคุลากร

ทางการศึกษาไดร้บัความรูม้ี

ทกัษะในดา้นการพฒันา

วชิาชพี นาํไปพฒันาการเรยีน

การสอน 

เชิงปริมาณ : ครูและ

บคุลากรทางการศึกษา 

จาํนวน 110 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วม

อบรมผ่านเกณฑท์ดสอบ

ความรูห้ลงัการอบรม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เชิงปริมาณ : 

ครูและบคุลากร

ทางการศึกษาเขา้

ร่วมอบรม 

จาํนวน 110 คน 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้ขา้ร่วม

อบรมผ่าน

เกณฑท์ดสอบ

ความรูห้ลงั

การอบรมไม่

นอ้ยกว่า 80% 

ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาไดร้บัความรูม้ทีกัษะ

ในดา้นการพฒันาวชิาชพี 

นาํไปพฒันาการเรยีนการ

สอน 

กอง

การศึกษาฯ 

13 

 

พฒันาทกัษะ 

ภาษาต่างประเทศ 

ของโรงเรยีนในสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1. เพือ่สนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ตามโครงการพฒันาทกัษะ

ภาษาต่างประเทศของ

โรงเรยีนในสงักดัองคก์าร 

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

2. เพือ่พฒันาทกัษะภาษา 

ต่างประเทศเพือ่การสือ่สาร

ของนกัเรยีนโรงเรยีนใน

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

เชิงปริมาณ :  

จดัจา้งครูชาวต่างชาต ิ

จาํนวน 11 คน 

เชิงคณุภาพ : ครู 

ชาวต่างชาตสิามารถสอน

ภาษาต่างประเทศเพือ่การ

สือ่สารตามหลกัสูตร

สถานศึกษา  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เชิงปริมาณ : 

ครูชาวต่างชาต ิ

จาํนวน 11 คน 

เชิงคณุภาพ : 

ชาวต่างชาติ

สอนภาษาต่าง 

ประเทศได ้

ตามหลกัสูตร

สถานศึกษา

กาํหนด 

1. โรงเรยีนในสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราชมคีรู

ชาวต่างชาตสิอน 

ภาษาต่างประเทศเพือ่การ

สือ่สารตามหลกัสูตร

สถานศึกษา 

2. นกัเรยีนมคีวามสามารถ

ในการใชภ้าษาต่างประเทศ

เพือ่การสือ่สาร 

กอง

การศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
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จดัการแข่งขนัจรวด 

ขวดนํา้องคก์าร 

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราชและ 

โมคลานวอเตอรร์อคเก็ต

แชมป์เป้ียนชพิ 

1.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดส้รา้ง

จรวดขวดนํา้แบบยงิไกล 

และแมน่ยาํได ้

2.เพือ่ใหโ้รงเรยีนและชมุชน

ไดส้รา้งฐานยงิจรดขวดนํา้

แบบต่างๆ ไวใ้ชเ้อง และ

จาํหน่ายได ้

3.เพือ่คดัเลอืกตวัแทน

นกัเรยีนทีผ่่านการคดัเลอืก 

เป็นตวัแทนภาคใต ้ในการ

แขง่ขนัจรวดขวดนํา้

ระดบัประเทศ (อพวช.)  

2-4 ทมี 

 

เชิงปริมาณ : นกัเรยีน ครู 

บคุลากรทางการศึกษาและ

ประชาชนเขา้ร่วมโครงการ 

1,740 คน 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีนได ้

เรยีนรูผ่้านกจิกรรมทีจ่ดั 

200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 เชิงปริมาณ : 

รอ้ยละของ

นกัเรยีน ครู 

บคุลากร

ทางการศึกษา

และประชาชน

เขา้ร่วม

โครงการ 

เชิงคณุภาพ : 

นกัเรยีน

ระดบัประถม

ศึกษา 

มธัยมศึกษา 

ระดบัปวช.  

และประชาชน 

ทีเ่ขา้ร่วม

โครงการม ี

เจตคตทิีด่ ี

ต่อวชิา

วทิยาศาสตร ์ 

 

 

 

 

1.นกัเรยีนสามารถสรา้ง

จรวดขวดนํา้แบบยงิไกล 

และแมน่ยาํได ้

2.โรงเรยีนและชมุชน

สามารถสรา้งฐานยงิจรด

ขวดนํา้แบบต่างๆ ไวใ้ชเ้อง 

และจาํหน่ายได ้

3.ตวัแทนนกัเรยีนสามารถ

ผ่านการคดัเลอืก เป็น

ตวัแทนภาคใต ้ในการ

แขง่ขนัจรวดขวดนํา้

ระดบัประเทศ (อพวช.)  

ได ้2-4 ทมี 

4.นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ

วชิาวทิยาศาสตร ์และมี

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน

สูงขึ้น 

5.นกัเรยีนและชมุชนรูจ้กั

ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

หลกีเลีย่งอบายมขุ และ

ห่างไกลยาเสพตดิ 

กอง

การศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
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ข63 

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ

บรหิารสถานศึกษา

สาํหรบัการจดัทาํ

กจิกรรมของศูนยก์าร

เรยีนรูด้า้นการท่องเทีย่ว

ของโรงเรยีนในสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1.เพือ่สรา้งจติสาํนึกให ้

ผูเ้รยีนมคีวามรู ้และเลง็เหน็

คุณค่าของแหลง่ท่องเทีย่วใน

ชมุชนทอ้งถิน่ของตนเอง 

2.เพือ่ใหผู้เ้รยีนมส่ีวนร่วมใน

การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

แหลง่ท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ให ้

เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย 

เชิงปริมาณ : ศูนยก์ารเรยีนรู ้

ดา้นการท่องเทีย่วฯ จาํนวน 5 

แหลง่ 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้รยีนมอีงค์

ความรู ้รูจ้กัแนะนาํหรอื

ประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเทีย่ว

ในทอ้งถิน่ของตนเองได ้ 

รอ้ยละ 75 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนศูนยก์าร

เรยีนรูด้า้นการ

ท่องเทีย่วฯ  

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

ผูเ้รยีนมอีงค์

ความรู ้รูจ้กั

แนะนาํหรอื

ประชาสมัพนัธ์

แหลง่ท่องเทีย่ว

ในทอ้งถิน่ของ

ตนเองได ้

1.ผูเ้รยีนมคีวามรู ้และ

เลง็เหน็คุณค่าของแหลง่

ท่องเทีย่วในชมุชนทอ้งถิน่

ของตนเอง 

2.ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการ

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

แหลง่ท่องเทีย่วในทอ้งถิน่

ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่าง

แพร่หลาย 

กอง 

การศึกษาฯ 

16 
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สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ

บรหิารสถานศึกษา

สาํหรบัค่าใชจ่้ายในการ

ส่งเสรมิกจิกรรมรกัการ

อ่านในสถานศึกษาใน

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 

เพือ่ใหน้กัเรยีนมนีิสยัใฝ่

เรยีนรูร้กัการอ่านรูจ้กัใช ้

เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

เชิงปริมาณ : กจิกรรม

ส่งเสรมินิสยัรกัการอ่านของ

โรงเรยีนท ัง้ 5 โรงเรยีน 

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีนมี

นิสยัใฝ่เรยีนรู ้รกัการอ่าน

รูจ้กัการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชน ์รอ้ยละ 75 

50,000 100,000 250,000 250,000 250,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนกจิกรรม

ส่งเสรมินิสยัรกั

การอ่านของท ัง้  

5 โรงเรยีน 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

นกัเรยีนมนีิสยั

ใฝ่เรยีนรู ้รกัการ

อ่าน ใชเ้วลาว่างให ้

เป็นประโยชน ์

นกัเรียนมนิีสยัใฝ่เรียนรู ้ 

รกัการอ่าน รูจ้กัการใชเ้วลาว่าง

ใหเ้ป็นประโยชน ์

กองการศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

17 
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ประกวดโรงเรยีนสะอาด 

สิง่แวดลอ้มด ีชวีสุีขสนัต์

ของโรงเรยีนในสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1. เพือ่รณรงค ์ส่งเสรมิใหม้ี

การพฒันาและทาํความ

สะอาดสถานศึกษาตาม

หลกัสุขาภบิาล 

2. เพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรม

สุขอนามยัในสถานศึกษาที่

ถกูตอ้ง 

3. เพือ่สรา้งจติสาํนึกและ

ความตระหนกัใหผู้บ้รหิาร 

ครู บคุลากรทางการศึกษา 

นกัเรยีนและผูเ้กี่ยวขอ้ง มี

ความใส่ใจต่อสุขภาพและ

สิง่แวดลอ้มทีด่ ี

4. เพือ่ประกวดโรงเรยีน

สะอาด สิง่แวดลอ้มด ีชวีี

สุขสนัต ์

เชิงปริมาณ : โรงเรยีนใน

สงักดั  จาํนวน 5 โรง 

เชิงคณุภาพ : สถานศึกษา 

มแีหลง่เรยีนรู ้มาใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอนมี

สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อ 

การเรยีนรู ้มอีาคารสถานที ่

ทีเ่หมาะสม 

     30,000     30,000       30,000 เชิงปริมาณ : 

โรงเรียนใน 

สงักดัฯ ท ัง้  

5 โรง มี

สุขอนามยัใน

สถานศึกษาที่

ถกูตอ้ง  

เชิงคณุภาพ: 

สถานศึกษา

จดัการเรยีน 

การสอนมี

สภาพแวดลอ้ม

ทีเ่อื้อต่อการ

เรยีนรู ้

มอีาคารสถานที่

ทีเ่หมาะสม

ใหก้บันกัเรยีน 

1. สถานศึกษาสะอาด 

ตามสุขาภบิาล 

2. นกัเรยีนมพีฤตกิรรม

สุขอนามยัในสถานศึกษา 

ทีถ่กูตอ้ง 

3. มกีารพฒันาอนามยั

สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 

4. มผีลการประกวด

โรงเรยีนสะอาด 

สิง่แวดลอ้มด ีชวีสุีขสนัต ์

กอง

การศึกษาฯ 

รวมท ัง้สิ้น 
17,470,000 17,770,000 17,770,000 17,800,000 17,800,000    

16 โครงการ 16 โครงการ 17 โครงการ 17 โครงการ 17 โครงการ 
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ผ.02 

(2) แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ    

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 
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สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ

บรหิารสถานศึกษา

สาํหรบัการจดังานวนั

เดก็แห่งชาตขิอง

โรงเรยีนในสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1. เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนใน

สงักดัไดแ้สดงออกใน

ความสามารถ การคดิรเิริ่ม

สรา้งสรรคก์จิกรรมที่

ก่อใหเ้กดิประโยชน ์เกดิความ

ภาคภมูใิจและมคีวามเชื่อม ัน่

ในตนเอง 

2. เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีน

ในสงักดัไดใ้ชเ้วลาว่างให ้

เกดิประโยชนใ์นการทาํ

กจิกรรม ไดร้บัความรูค้วบคู่

กบัความสนุกสนาน

เพลดิเพลนิจากการเขา้ร่วม

กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิ

เชิงปริมาณ : นกัเรยีน 

ผูป้กครองและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใน

สงักดัฯ เขา้ร่วมกจิกรรมงาน

วนัเดก็แห่งชาต ิ

เชิงคณุภาพ : นกัเรยีนใน

สงักดัไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กดิ

ประโยชนใ์นการทาํกจิกรรม

กบัผูอ้ืน่ ไดร้บัความรูค้วบคู่

กบัความสนุกสนาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนนกัเรยีน

และผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมฯ 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

รอ้ยละ 85 

มคีวามพงึพอใจ

อยู่ในระดบัมาก  

1. นกัเรยีนในสงักดัได ้

แสดงออกในความสามารถ 

คดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีวาม

ภาคภมูใิจและความเชื่อม ัน่

ในตนเอง 

2. นกัเรยีนในสงักดัไดใ้ช ้

เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

ในการร่วมกจิกรรมต่างๆ 

ดว้ยความสนุกสนาน

เพลดิเพลนิ และไดร้บั

ของขวญัของรางวลัจาก

การเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ  

กอง

การศึกษาฯ 

เดมิแผนงาน

การศึกษาฯ 

2 
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พฒันาศกัยภาพดา้น

กฬีาสาํหรบันกัเรยีน

โรงเรยีนในสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งและ

พฒันานกัเรยีนของโรงเรยีน

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราชไปสู่

พฤตกิรรมทีด่ ีโดยอาศยั

ประโยชนจ์ากการกฬีา ช่วย

เพิม่พูนสุขภาพอนามยั 

ฝึกอบรมระเบยีบ สรา้งความ

เชิงปริมาณ : จดักจิกรรม

ทางดา้นกฬีา-กรฑีา และเขา้

ร่วมกบัหน่วยงานอืน่ จาํนวน

ไม่นอ้ยกว่า 3 กจิกรรม 

เชิงคณุภาพ : รอ้ยละ 80 

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี

ความพงึพอใจทีไ่ด ้

แสดงออกทางการกฬีา 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เชิงปริมาณ :  

จดักจิกรรม

ทางดา้นกฬีา-

กรฑีา และเขา้

ร่วมวกบั

หน่วยงานอืน่ 

จาํนวนไมน่อ้ย

กว่า 3 กจิกรรม 

1. นกัเรยีนของโรงเรยีน

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช

ไดร้บัการเสรมิสรา้งและ

พฒันาไปสู่พฤตกิรรมทีด่ ี

โดยอาศยัประโยชนจ์ากการ

กฬีา ช่วยเพิม่พนูสุขภาพ

อนามยั ฝึกอบรมระเบยีบ 

กอง

การศึกษาฯ 

 

เดมิแผนงาน

การศึกษา 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

สามคัค ีมคีุณธรรมและความ

มนีํา้ใจเป็นนกักฬีา ตลอดจน

ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์

ต่อตนเอง สงัคม และ

ครอบครวัไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

2.เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน

ทางดา้นกฬีาของนกัเรยีนใน

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราชสู่

ความเป็นเลศิ 

3.เพือ่เป็นการส่งเสรมิให ้

นกัเรยีนไดม้โีอกาสแสดง

ความสามารถทางการกฬีา

ตามความสามารถและความ

ถนดัของตนเองอย่างท ัว่ถงึ 

 เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละ 80 ของ

ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการมคีวาม

พงึพอใจทีไ่ด ้

แสดงออก

ทางการกฬีา 

สรา้งความสามคัค ีมี

คุณธรรมและความมนีํา้ใจ

เป็นนกักฬีา ตลอดจนใช ้

เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์

ต่อตนเอง สงัคม และ

ครอบครวัไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

2. นกัเรยีนในสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราชได ้

ยกระดบัมาตรฐานทาง 

ดา้นการกฬีาสู่ความ 

เป็นเลศิ 

3.นกัเรยีนไดร้บัการ

ส่งเสรมิใหไ้ดม้โีอกาส

แสดงความสามารถ

ทางการกฬีาตาม

ความสามารถและความ

ถนดัของตนเองอย่าง

ท ัว่ถงึ 

3 
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ส่งเสรมิและพฒันา

กจิกรรมเดก็และเยาวชน 

 

 

 

1.เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชนและ

ประชาชนไดใ้ชเ้วลาว่างทาํ

กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน ์

ห่างไกลยาเสพตดิ  

2.เพือ่สนบัสนุนเดก็ เยาวชน

เชิงปริมาณ : เดก็เยาวชน

และประชาชน จาํนวน 

1,000 คน 

เชิงคณุภาพ : รอ้ยละ 80 

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ : 

เดก็เยาวชนและ

ประชาชน  

เขา้ร่วมกจิกรรม 

จาํนวน 1,000 

1.เดก็ เยาวชน และ

ประชาชนใชเ้วลาว่างให ้

เกดิประโยชน ์และ

ห่างไกลยาเสพตดิ 

2.เดก็เยาวชนและ

กอง

การศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 

 

และประชาชน มโีอกาส

พฒันาความรู ้ทกัษะ และ

ความสามารถทีเ่หมาะสมกบั

เพศ วยัและโอกาส 

ความพงึพอใจต่อการจดังาน คน 

เชิงคณุภาพ : 

เดก็เยาวชนและ

ประชาชนไดร้บั

การพฒันา

คุณภาพชวีติ  

มคีวามสมบูรณ ์

ท ัง้ดา้นร่างกาย

และจติใจ 

ประชาชนไดแ้สดงออกซึง่

ความรู ้ความสามารถ 

ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์

สามารถพฒันาคุณภาพ

ชวีติใหด้ขีึ้นได ้

4 
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จดังานประเพณี  

“ลากพระ”จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

 

1.เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน และ

ประชาชนร่วมกนัอนุรกัษ ์

และสบืทอดงานประเพณี

ลากพระใหค้งอยู่สบืต่อไป 

2.เพือ่เสรมิสรา้งความรกั

ความสามคัคขีองทอ้งถิน่

และชมุชนต่างๆ  

เชิงปริมาณ : เรอืพระ

จาํนวน 30 ลาํ เขา้ร่วม 

สบืทอดงานประเพณี 

ลากพระฯ 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วม

อนุรกัษ ์สบืทอด  

งานประเพณีลากพระ 

ไดเ้สรมิสรา้งความรกัสามคัคี

ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 75 

4,000,000 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนเรอืพระ  

ทีเ่ขา้ร่วมสบืทอด

งานประเพณี  

ลากพระ 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการไดร่้วม

อนุรกัษแ์ละสบื

ทอดงานประเพณี

ลากพระ 

 

 

 

1.งานประเพณีลากพระ

ไดร้บัการอนุรกัษ ์ 

และสบืทอดใหค้งอยู่

สบืไป 

2.เดก็ เยาวชน และ

ประชาชนเกดิความรกั

สามคัคใีนชมุชนและ 

บา้นเกดิของตนเอง 

กอง

การศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 
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วนัอาสาฬหบูชา  

และวนัเขา้พรรษา 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุง

พระพทุธศาสนาซึง่เป็นศาสนา

ทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่

นบัถอืและสนบัสนุนการ

นาํเสนอพระบรมธาตเุจดยี ์

เขา้สู่บญัชมีรดกโลก  

เชิงปริมาณ : จดักจิกรรม 

จาํนวน 3 กจิกรรม ไดแ้ก่  

-พธิหีลอ่เทยีน 

-พธิสีมโภชเทยีน 

-พธิเีวยีนเทยีน 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมงาน

มคีวามพงึพอใจต่อโครงการ

ไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 70 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนกจิกรรม 

ทีจ่ดัตาม

โครงการ 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วมงานทีม่ี

ความพงึพอใจต่อ

โครงการ 

1. พทุธศาสนิกชน ไดม้ี

ส่วนร่วมในการส่งเสรมิและ

ทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา 

ซึง่เป็นศาสนาทีป่ระชาชน

ส่วนใหญ่ในพื้นทีน่บัถอื 

และสนบัสนุนการนาํเสนอ

พระบรมธาตเุจดยีเ์ขา้สู่

บญัชมีรดกโลก 

2. พทุธศาสนิกชน  

ไดร่้วมกนัทาํบญุในวนั

สาํคญัทางพระพทุธศาสนา

เนื่องในวนัอาสาฬหบูชา

และวนัเขา้พรรษาโดย

พรอ้มเพรยีงกนั 

3. ผูท้ีม่าร่วมงานไดม้ส่ีวน

ช่วยสบืทอดประเพณีอนั

เป็นเอกลกัษณป์ระจาํ

จงัหวดันครศรธีรรมราช

ใหค้งอยู่ตลอดไป อกีท ัง้

รูส้กึภาคภมูใิจใน

ประวตัศิาสตรท์ีแ่สดงถงึ

เอกลกัษณ ์วฒันธรรม

ความศรทัธาต่อ

พระพทุธศาสนา 

กอง

การศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 วสิาขบูชาวนัสาํคญั

สากลของโลก 

1. เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน  

และประชาชนไดเ้หน็ถงึ

ความสาํคญัของวนั 

วสิาขบูชาโลก  ซึง่เป็นวนั

สาํคญัสากลของโลก และ

สนบัสนุนการนาํเสนอ 

พระบรมธาตเุจดยีเ์ขา้สู่บญัชี

มรดกโลก 

2. เพือ่เปิดพื้นทีแ่หลง่เรยีนรู ้

ตลอดชวีติเนน้ความเป็น

นครเมอืงแห่งอารยธรรม 

และการแสดงออกเชงิ

จรยิธรรมความมส่ีวนร่วม

ใหแ้ก่เดก็ เยาวชน และ

ประชาชน 

เชิงปริมาณ : จาํนวน  

3 กจิกรรม ไดแ้ก่  

-พธิเีวยีนเทยีน 

-พธิเีจรญิพระพทุธมนตเ์จรญิ

จติตภาวนาถวายเป็นพทุธบูชา  

-การเสวนาธรรม 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมงาน 

มคีวามพงึพอใจต่อโครงการ 

ไม่ตํา่กว่า รอ้ยละ 70 

500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  เชิงปริมาณ : 

จาํนวนกจิกรรมที่

จดัตามโครงการ 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วมงานที่

มคีวาม       

พงึพอใจต่อ

โครงการ 

1. ประชาชน เยาวชน 

เดก็ ไดเ้หน็ถงึ

ความสาํคญัของวนัวิ

สาขบูชาโลก ซึง่เป็นวนั

สาํคญัสากลของโลก และ

เป็นกจิกรรมเตรยีมความ

พรอ้มในการนาํเสนอพระ

บรมธาตฯุ สู่มรดกโลก  

2. เปิดพื้นทีแ่หลง่เรยีนรู ้

ตลอดชวีติเนน้ความเป็น

นครเมอืงแห่งอารยธรรม 

และการแสดงออกเชงิ

จรยิธรรมความมส่ีวนร่วม

ใหแ้ก่เดก็ เยาวชน และ

ประชาชน 

กอง

การศึกษาฯ 

7 
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จดังานประเพณี

มาฆบูชาแห่ผา้ขึ้นธาต ุ

 

1. เพือ่อนุรกัษแ์ละสบืสาน

ประเพณีมาฆบูชาแห่ผา้ขึ้น

ธาตอุนัเป็นเอกลกัษณข์อง

ชาวนครศรธีรรมราช และ

สนบัสนุนการนาํเสนอพระ

บรมธาตเุจดยีเ์ขา้สู่บญัชี

มรดกโลก 

2. เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชนและ

ประชาชนมคีวามเขา้ใจที่

เชิงปริมาณ : จดักจิกรรม

จาํนวน 4 กจิกรรม  

-กวนขา้วมธุปายาส 

-แห่ผา้พระบฎ 

-พธิเีวยีนเทยีน 

-ส่งเสรมิพระพทุธศาสนาเนื่อง

ในเทศกาลมาฆบูชา 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมงาน 

มคีวามพงึพอใจต่อโครงการ  

  300,000 300,000   300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนกจิกรรม 

ทีจ่ดัตาม

โครงการ 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วมงานมี

ความพงึพอใจ

ต่อโครงการ 

1. ไดอ้นุรกัษแ์ละสบืสาน

ประเพณีมาฆบูชาแห่ผา้

ขึ้นธาตอุนัเป็นเอกลกัษณ์

ของชาวนครศรธีรรมราช 

และสนบัสนุนการนาํเสนอ

พระบรมธาตเุจดยีเ์ขา้สู่

บญัชมีรดกโลก 

2. เดก็ เยาวชนและ

ประชาชนมคีวามเขา้ใจที่

กอง

การศึกษาฯ 
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เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 
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ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

ถกูตอ้งเกี่ยวกบั

พระพทุธศาสนาและ

ประเพณีไทย มส่ีวนร่วมใน

การส่งเสรมิ ฟ้ืนฟูประเพณี

ทางพระพทุธศาสนา และ

ปลูกฝงัจติสาํนึก ค่านิยมทีด่ี

งาม และนาํหลกัคาํสอนทาง

พระพทุธศาสนาไปใชใ้นการ

ดาํเนินชวีติ 

ไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 70  ถกูตอ้งเกี่ยวกบั

พระพทุธศาสนาและ

ประเพณีไทย มส่ีวนร่วม

ในการส่งเสรมิ ฟ้ืนฟู

ประเพณีทาง

พระพทุธศาสนา และ

ปลูกฝงัจติสาํนึก ค่านิยม

ทีด่งีาม และนาํหลกัคาํ

สอนทางพระพทุธศาสนา

ไปใชใ้นการดาํเนินชวีติ 

 

8 ประเพณีบญุสารท 

เดอืนสบิ จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

 

เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน และ

ประชาชนร่วมกนัอนุรกัษ ์

และสบืทอดอตัลกัษณ์

ประเพณีบญุเดอืนสบิใหค้ง

อยู่คู่จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เชิงปริมาณ : จดักจิกรรม 

เพือ่รื้อฟ้ืนและสบืสานงาน

ประเพณี จาํนวน 6 กจิกรรม 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการมคีวามพงึพอใจต่อ

กจิกรรมทีจ่ดัอยู่ในระดบัมาก

คดิเป็นรอ้ยละ 75 

2,000,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนกจิกรรมที่

ไดจ้ดัเพือ่สบื

ทอดอตัลกัษณ์

ประเพณีเดอืนสบิ  

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละความพงึ

พอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

 

 

 

เดก็ เยาวชน และ

ประชาชนไดร่้วมกนั

อนุรกัษ ์และสบืทอด 

อตัลกัษณป์ระเพณี 

เดอืนสบิใหค้งอยู่คู่

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

กอง

การศึกษาฯ 
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9 จดักจิกรรมงานรฐัพธิ ี

 ราชพธิ ีรบัเสดจ็ วนั

สาํคญัของทางราชการ 

กจิกรรมตามนโยบาย 

หนงัสอืส ัง่การของ

รฐับาล 

 

 

 

 

 

เพือ่ใหห้น่วยงานภาครฐั 

ภาคเอกชน ประชาชนไดร่้วม

แสดงออกถงึความจงรกัภกัดี

ต่อสถาบนัต่อสถาบนัสาํคญั

ของชาต ิสรา้งความตระหนกั

และปลูกจติสาํนึกของ

ประชาชนใหเ้กดิความรกั 

ความสามคัค ีและเทดิทูนไว ้

ซึง่สถาบนัชาต ิศาสนา และ

พระมหากษตัรยิ ์

เชิงปริมาณ : จดักจิกรรมงาน

รฐัพธิ ีราชพธิ ีรบัเสดจ็  

วนัสาํคญัของทางราชการ 

กจิกรรมตามนโยบาย หนงัสอื

ส ัง่การของรฐับาล จาํนวน  

22 กจิกรรม 

เชิงคณุภาพ : การจดั

กจิกรรมงานรฐัพธิ ีราชพธิ ี 

รบัเสดจ็วนัสาํคญัของทาง

ราชการ กจิกรรมตามนโยบาย 

หนงัสอืส ัง่การของรฐับาล

เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

ถกูตอ้งและครบถว้นทนัตาม

กาํหนดเวลา 

4,500,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนคร ัง้ของการ

จดัโครงการจดั

กจิกรรมตาม

นโยบาย หนงัสอื 

ส ัง่การของรฐับาล 

เชิงคณุภาพ :  

การจดัโครงการจดั

กจิกรรมงานรฐัพธิ ี

ราชพธิ ีรบัเสดจ็ 

วนัสาํคญัของทาง

ราชการ กจิกรรม

ตามนโยบาย 

หนงัสอืส ัง่การของ

รฐับาลเป็นไปดว้ย

ความเรยีบรอ้ย 

ถกูตอ้ง  

และครบถว้น  

ทนัตามกาํหนดเวลา 

เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค ์

1. หน่วยงานภาครฐั 

เอกชนและประชาชน ได ้

มส่ีวนร่วมจดักจิกรรม

งานรฐัพธิ ีราชพธิ ีรบั

เสดจ็ วนัสาํคญัของทาง

ราชการตลอดท ัง้การจดั

งาน/กจิกรรมตาม

นโยบาย หนงัสอืส ัง่การ

ของรฐับาลอนัเป็น

ประโยชนแ์ก่ราชการและ

ส่วนรวม 

2. หน่วยงานภาครฐั 

เอกชน และประชาชนได ้

แสดงออกถงึความ

จงรกัภกัดต่ีอสถาบนั

สาํคญัของชาต ิเกดิความ

ตระหนกัและมจีติสาํนึก

รกัความสามคัคแีละ

เทดิทูนไวซ้ึง่สถาบนัชาต ิ

ศาสนาและ

พระมหากษตัรยิใ์หจ้ารกึ

อยู่ในจติใจของคนไทย

สบืไป 

 

สาํนกั 

ปลดัฯ 
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จดังานประเพณีทาํบญุ

ใหท้านไฟ 

1. เพือ่อนุรกัษแ์ละสบืสาน

ประเพณีการใหท้านไฟ  

ใหค้งอยู่สบืไป 

2. เพือ่เป็นการทาํนุบาํรุง

พระพทุธศาสนา โดยการ

ถวายอาหารอปุถมัภใ์ห ้

กาํลงัแก่พระภกิษุสามเณร 

ซึง่เป็นผูร้กัษาสบือายุ

พระพทุธศาสนาใหเ้จรญิ 

รุ่งเรอืง 

เชิงปริมาณ : จดักจิกรรม 

เพือ่สบืสานงานประเพณี

ทาํบญุใหท้านไฟ จาํนวน  

2 กจิกรรม 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการไดอ้นุรกัษ ์สบืสาน

ประเพณีการใหท้านไฟ และ

ทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาโดย

การถวายอาหารอปุถมัภใ์ห ้

กาํบงัแก่พระภกิษุ สามเณร 

ผูร้กัษาสบือายุ

พระพทุธศาสนา ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 75 

 100,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนกจิกรรมที่

จดัเพือ่อนุรกัษ์

และสบืสาน

ประเพณีทาํบญุ

ใหท้านไฟ 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการทีไ่ด ้

อนุรกัษส์บืสาน 

ประเพณีการให ้

ทานไฟ 

1.ประเพณีทาํบญุ 

ใหท้านไฟไดร้บัการ

อนุรกัษแ์ละสบืสาน 

ใหค้งอยู่ 

2.ไดท้าํนุบาํรุง

พระพทุธศาสนา โดยการ

ถวายอาหารอปุถมัภใ์ห ้

กาํลงัแก่พระภกิษุสามเณร

ซึง่เป็นผูร้กัษาสบือายุ

พระพทุธศาสนา 

ใหเ้จรญิรุ่งเรอืง 

กองการศึกษาฯ 
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ข63 

ฝึกอบรมและสบืสาน

ศิลปะการแสดงพื้นบา้น 

“โนรา” 

 

 

 

 

 

1.เพือ่ใหเ้ยาวชนจงัหวดั

นครศรธีรรมราชมคีวามรู ้

และทกัษะในศิลปะการแสดง

พื้นบา้น “โนรา”  

2.เพือ่ใหเ้ยาวชน ตระหนกัถงึ

การอนุรกัษ ์และสบืสาน

ศิลปะการแสดงพื้นบา้น 

“โนรา” ใหค้งอยู่สบืไป 

เชิงปริมาณ : ผูเ้ขา้ร่วมอบรม

จาํนวน 60 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมการ

อบรมมคีวามพงึพอใจ 

ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 70 

 180,000 180,000 180,000 180,000 เชิงปริมาณ : 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม

จาํนวน 60 คน 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม

มคีวามพงึพอใจ

ต่อโครงการ 

 

 

 

1.เยาวชนในจงัหวดั

นครศรธีรรมราชมคีวามรู ้

และทกัษะ การแสดงโนรา 

2.มรดกภูมปิญัญา 

ดา้นการแสดงโนรา มกีาร

ถ่ายทอดและการสบืสาน

ใหค้งอยู่สบืไป 

กองการศึกษาฯ 
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12 

 

 

งานบญุเดอืน 5 

สงกรานต ์

แตแรก@เมอืงนคร 

1.เพือ่รื้อฟ้ืนและสบืสาน

ประเพณีงานบญุเดอืน 5 

สงกรานตแ์ตแรก@เมอืงนคร 

2.เพือ่สรา้งจติสาํนึกใหก้บั  

เดก็ เยาวชน และประชาชน

ในการแสดงออกถงึ 

ความกตญั�ูกตเวท ี

เชิงปริมาณ : จดักจิกรรม 

6 กจิกรรม 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการไดร้ื้อฟ้ืน สบืสาน

ประเพณีงานบญุเดอืน 5 

สงกรานตแ์ตแรก   

@เมอืงนครและเดก็ เยาวชน

และประชาชนมจีติสาํนึกใน

การแสดงออกถงึความ 

กตญั�ูกตเวท ีไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 75 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนกจิกรรม 

ทีจ่ดัขึ้น 

เชิงคณุภาพ :  

รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ไดร้ื้อฟ้ืนและสบื

สานงานประเพณี

งานบญุเดอืน 5

สงกรานตแ์ตแรก@

เมอืงนคร 

1.ประเพณีงานบญุเดอืน 

5 สงกรานแตแรก@เมอืง

นคร ไดร้บัการรื้อฟ้ืนและ

สบืสาน 

2.เดก็ เยาวชน และ

ประชาชนมจีติสาํนึกใน

การแสดงออกถงึความ

กตญั�ูกตเวท ี

กองการศึกษาฯ 
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อนุรกัษแ์ละสบืสาน

ประเพณีลากพระบก 

(เดอืน ๕) 

1.เพือ่เป็นการอนุรกัษ ์     

และส่งเสรมิใหม้กีารสบืทอด

ประเพณีลากพระบก     

(เดอืน 5) 

2.เพือ่ส่งเสรมิสรา้งความรกั

ความสามคัคใีนกลุม่

ประชาชนทีม่วีฒันธรรม

ประเพณีร่วมกนั 

เชิงปริมาณ : จดักจิกรรม  

4 กจิกรรม 

เชิงคณุภาพ :ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการไดอ้นุรกัษแ์ละ

ส่งเสรมิสบืทอดประเพณี 

ลากพระบก (เดอืน 5)  

รอ้ยละ 75 

 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนกจิกรรม 

ทีจ่ดัขึ้น 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการได ้

อนุรกัษส่์งเสรมิ

สบืทอดประเพณี

ลากพระบก 

(เดอืน 5) 

 

 

1.อนุรกัษแ์ละส่งเสรมิ

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ลากพระบก (เดอืน 5)  

2.ประชาชนมคีวามรกั 

ความสามคัค ี 

และเอื้ออาทรต่อกนั 

กองการศึกษาฯ 
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ข63 

สบืสานประเพณีวนัออก

พรรษา อ.นบพติาํ 

1.เพือ่รกัษาขนบธรรมเนยีม

ประเพณีวฒันธรรม และ

ส่งเสรมิกจิกรรมทาง

พระพทุธศาสนาในงาน

ประเพณีตกับาตรเทโวเนื่อง

ในวนัออกพรรษา 

2.เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้และ

เป็นแหลง่เรยีนรูต้ามอธัยาศยั 

ของเยาวชนและประชาชน

โดยท ัว่ไป โดยใชว้ฒันธรรม

เป็นสือ่ 

เชิงปริมาณ : จดักจิกรรม  

4 กจิกรรม 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการไดร้กัษา

ขนบธรรมเนียมประเพณี

วฒันธรรมและส่งเสรมิ

กจิกรรมทางพระพทุธศาสนา 

ส่งเสรมิในการเรยีนรูข้อง

เยาวชนและประชาชน  

รอ้ยละ 75 

 395,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนกจิกรรมที่

จดัขึ้น 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการได ้

รกัษา

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี

วฒันธรรมและ

ส่งเสรมิ

กจิกรรมทาง

พระพทุธศาสนา 

ส่งเสรมิในการ

เรยีนรูข้อง

เยาวชนและ

ประชาชน  

1.ไดร้กัษา

ขนบธรรมเนียมประเพณี

วฒันธรรม และส่งเสรมิ

กจิกรรมทาง

พระพทุธศาสนาในงานสบื

สานประเพณีวนัออก

พรรษา 

2.ประสานใหป้ระชาชน 

และเยาวชนไดม้บีทบาท

และกจิกรรมดา้น

ศิลปวฒันธรรมร่วมกบั

สถานศึกษา ครอบครวั 

และชมุชน 

3.ส่งเสรมิการเรยีนรู ้และ

เป็นแหลง่เรยีนรูต้าม

อธัยาศยัของเยาวชนและ

ประชาชนโดยท ัว่ไปโดยใช ้

วฒันธรรมเป็นสือ่ 

กองการศึกษาฯ 
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ฝึกอบรมพธิกีรทาง

ศาสนา และผูน้าํ 

ในศาสนพธิขีอง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1.เพือ่ส่งเสรมิใหม้ผูีน้าํศาสน

พธิทีีถ่กูตอ้งตามแบบปฏบิตัิ

ตามโบราณประเพณี  

มคีุณภาพ มคีวามชาํนาญ 

ในการปฏบิตัพิธิกีารทาง

ศาสนาเพิม่ขึ้น และเป็น

เชิงปริมาณ : จาํนวน 

ผูเ้ขา้อบรม 150 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจ 

ต่อโครงการไม่นอ้ยกวา่ 

รอ้ยละ 70 

 360,000 360,000 360,000 360,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

อบรม 150 คน 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ 

ผูเ้ขา้อบรม 

1.มผูีน้าํศาสนพธิ ี

ทีถ่กูตอ้งตามแบบปฏบิตัิ

ตามโบราณประเพณี  

มคีุณภาพ มคีวามชาํนาญ

ในการปฏบิตัพิธิกีารทาง

ศาสนาเพิม่ขึ้น และเป็น

กองการศึกษาฯ 
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แบบอย่างทีเ่หมาะสมแก่

พทุธศาสนิกชนได ้

2.เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความ

ม ัน่คงของพระพทุธศาสนา 

ดว้ยการปฏบิตัศิาสนพธิทีี่

ถกูตอ้งโดยมผูีน้าํศาสนพธิี

เป็นสือ่กลางในการเชื่อมโยง

ประสานระหว่างประชาชนกบั

พระภกิษุสงฆ ์

3.เพือ่สรา้งความเขา้ใจในการ

ปฏบิตักิจิกรรมดา้นศาสนพธิี

ใหเ้ป็นไปในแนวทางปฏบิตัิ

เดยีวกนั และส่งเสรมิการ

เรยีนรูน้อกระบบ 

มคีวามพงึพอใจ

ต่อโครงการ 

แบบอย่างทีเ่หมาะสมแก่

พทุธศาสนิกชนได ้

2.ไดเ้สรมิสรา้งความ

ม ัน่คงของ

พระพทุธศาสนาดว้ยการ

ปฏบิตัศิาสนพธิทีีถ่กูตอ้ง

โดยมผูีน้าํศาสนพธิเีป็น

สือ่กลางในการเชื่อมโยง

ประสานระหว่างประชาชน

กบัพระภกิษุสงฆ ์

3.มคีวามเขา้ใจในการ

ปฏบิตักิจิกรรมดา้น 

ศาสนพธิใีหเ้ป็นไปใน

แนวทางปฏบิตัเิดยีวกนั 

และส่งเสรมิการเรยีนรู ้

นอกระบบ 

16 

 

ข63 

 

จดังานเมาลดิกลาง

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1.เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน และ

ประชาชนทีน่บัถอืศาสนา

อสิลามร่วมกนัราํลกึพระ

เกยีรตคิุณพระจรยิวตัร 

อนัดงีาม และกจิวตัรของท่าน

ศาสดานบมีฮูมัหมดั (ซ.ล.) 

2.เพือ่เผยแผ่คุณธรรม

จรยิธรรมตามหลกัศาสนา

เชิงปริมาณ : จาํนวนมสัยดิที่

เขา้ร่วมสบืสานงานประเพณี

เมาลดิ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 

มสัยดิ 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการทีร่่วมราํลกึ 

พระเกยีรตคิุณพระจรยิวตัร

อนัดงีามกจิวตัรของท่าน

 300,000 400,000 400,000 400,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนมสัยดิ 

ทีเ่ขา้ร่วมสบืสาน

ประเพณีเมาลดิ 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้ร่วมราํลกึ

พระเกยีรตคิุณ

1.เดก็ เยาวชน และ

ประชาชนทีน่บัถอืศาสนา

อสิลามร่วมกนัราํลกึพระ

เกยีรตคิุณพระจรยิวตัรอนั

ดงีาม และกจิวตัรของท่าน

ศาสดานบมีฮูมัหมดั (ซ.ล.) 

2.ไดเ้ผยแผ่คุณธรรม

จรยิธรรมตามหลกัศาสนา

กองการศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

อสิลามใหเ้ดก็ เยาวชน และ

ประชาชนทีน่บัถอืศาสนา

อสิลาม 

ศาสดานบมีฮูมัหมดั (ซ.ล.) 

และเดก็ เยาวชน ประชาชนที่

นบัถอืศาสนาอสิลามมคีวามรู ้

เกี่ยวกบัคุณธรรม จรยิธรรม

ตามหลกัศาสนาอสิลาม  

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 

พระจรยิวตัร 

อนัดงีาม กจิวตัร

ของท่านศาสดา 

นบมีฮูมัหมดั 

(ซ.ล.) และเดก็ 

เยาวชน 

ประชาชน  

มคีวามรูเ้กี่ยวกบั

คุณธรรม

จรยิธรรมตาม

หลกัศาสนา

อสิลาม 

อสิลามใหเ้ดก็ เยาวชน 

และประชาชนทีน่บัถอื

ศาสนาอสิลาม 

17 ฝึกอบรมและศึกษาดู

งานเพือ่ส่งเสรมิและ

อนุรกัษแ์หลง่มรดกทาง

วฒันธรรมจงัหวดั

นครศรธีรรมราช ใหแ้ก่

เยาวชนและประชาชน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ

ในการส่งเสรมิและอนุรกัษ์

คุม้ครองและการบรหิาร

จดัการแหลง่มรดกทาง

วฒันธรรมของจงัหวดั

นครศรธีรรมราช และเตรยีม

ความพรอ้มดา้นกจิกรรม

ผลกัดนัพระบรมธาตเุจดยี ์

สู่มรดกโลก 

2. เพือ่เปิดพื้นทีแ่หลง่เรยีนรู ้

ตลอดชวีติเนน้ความเป็นนคร

เมอืงแห่งอารยธรรม และการ

เชิงปริมาณ : ผูเ้ขา้อบรม  

60 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจ 

ต่อโครงการไม่นอ้ยกวา่  

รอ้ยละ 70 

  500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนผูเ้ขา้

อบรม 60 คน 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ 

ผูเ้ขา้อบรม 

มคีวามพงึพอใจ

ต่อโครงการ 

1. เยาวชน และประชาชน  

มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการ

ส่งเสรมิและอนุรกัษ์

คุม้ครองและการบรหิาร

จดัการแหลง่มรดกทาง

วฒันธรรมของจงัหวดั

นครศรธีรรมราช และ

เตรยีมความพรอ้มดา้น

กจิกรรมผลกัดนัพระบรม

ธาตเุจดยีสู่์มรดกโลก 

2. ไดเ้ปิดพื้นทีแ่หลง่เรยีนรู ้

ตลอดชวีติเนน้ความเป็น

กองการศึกษาฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 

(KPI) 
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

แสดงออกเชงิจรยิธรรมความ

มส่ีวนร่วม ใหแ้ก่เยาวชน และ

ประชาชน 

นครเมอืงแห่งอารยธรรม 

และการแสดงออกเชงิ

จรยิธรรม  ความมส่ีวนร่วม 

ใหแ้ก่เยาวชนและประชาชน 

18 จดัทาํป้ายบอกทาง 

แหลง่ท่องเทีย่ว 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหน้กัท่องเทีย่ว 

สามารถรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร 

ทางการท่องเทีย่วและสถานที่

ท่องเทีย่วตามเสน้ทาง

คมนาคมของ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เชิงปริมาณ : ป้ายบอกทาง

แหลง่ท่องเทีย่วตดิต ัง้ใน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เชิงคณุภาพ : มป้ีายบอกทาง

แหลง่ท่องเทีย่วตามมาตรฐาน

ทีก่าํหนด 

 

150,000 150,000 290,000 290,000 290,000 เชิงปริมาณ : 

ป้ายบอกทาง

แหลง่ท่องเทีย่ว 

ปีละ 100 ป้าย 

รวมจาํนวน  

400 ป้าย 

เชิงคณุภาพ :  

ป้ายสามารถสือ่

ความหมายได ้

อย่างถกูตอ้ง 

รอ้ยละ 80  

 

สามารถสรา้งการรบัรู ้

และประชาสมัพนัธ ์

แหลง่ท่องเทีย่วของ

นครศรธีรรมราช 

ไดท้ ัว่ถงึท ัง้จงัหวดั 

กองการ

ท่องเทีย่วฯ/ 

กองช่าง 

รวมท ัง้สิ้น 
14,750,000 23,085,000 21,530,000 21,530,000 21,530,000    

10 โครงการ 17 โครงการ 18 โครงการ 18 โครงการ 18 โครงการ 
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ผ.02 

   4. ยทุธศาสตรด์า้นคณุภาพชีวิต   

    (1) แผนงานสาธารณสุข    

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

ผ61 

ข63 

โครงการดา้นการ

พฒันาศกัยภาพ

อาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้น  (อสม.) 

และประชาชนในการ

สรา้งสุขภาพเชงิรุก  

1.เพือ่ใหอ้าสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 

(อสม.) ไดร้บัการทบทวน

และพฒันาศกัยภาพใน

การรณรงคช่์วยดูแล

สุขภาพของประชาชน 

2.เพือ่ให ้อสม. มคีวามรู ้

สามารถถ่ายทอดความรู ้

ทีไ่ดใ้หก้บัประชาชน 

เชิงปริมาณ :  

จดักจิกรรมอบรมใหค้วามรู ้

1 ดา้นสุขภาพจติ 

2.โรคอบุตัใิหม่ อบุตัซิ ํา้และ 

ภยัทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

3.การดูแลสุขภาพเบื้องตน้ 

4.โรคไขเ้ลอืดออกฯ 

5.ดา้นทนัตกรรม 

6.ดา้นโภชนาการ การเลอืกซื้ออาหาร 

ประชาชนเขา้ร่วมโครงการ 980 คน 

เชิงคณุภาพ : ประชาชนไดร้บั

ความรูจ้ากการอบรมและถ่ายทอด

ความรูไ้ปสู่คนในชมุชน รอ้ยละ 80  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เชิงปริมาณ :  

ประชาชน 

เขา้ร่วมอบรม  

รอ้ยละ 80 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ  

อสม. มกีารนาํ

ความรูท้ีไ่ดไ้ป

ถ่ายทอดใหก้บั

คนในชมุชน

ไดม้ากขึ้น 

 

1.อสม. ไดร้บัการทบทวน

และพฒันาศกัยภาพในการ

รณรงคช่์วยดูแลสุขภาพ

ของประชาชน 

2.อสม.มคีวามรูแ้ละ

ถ่ายทอดความรูท้ีไ่ดไ้ป 

สู่คนในชมุชน 

กองแผนฯ 

2 

ผ61 

ข63 

โครงการดา้นการ

ป้องกนัควบคุม

โรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม่ 

และอบุตัซิ ํา้และภยัที่

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช  

 

 

 

1.เพือ่ให ้อสม.และ

ประชาชนจงัหวดั

นครศรธีรรมราชมคีวามรู ้

และความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง

เกี่ยวกบัโรคตดิต่อ  

โรคอบุตัใิหม่อบุตัซิ ํา้  

และภยัทีเ่ป็นอนัตราย 

ต่อสุขภาพ 

 

เชิงปริมาณ : 

 จดักจิกรรมอบรมใหค้วามรู ้

1.การป้องกนัและควบคมุระบบ

ทางเดนิหายใจ   

2.การป้องกนัควบคมุโรคเอดส ์ 

3.การป้องกนัควบคมุโรคเอดสแ์ละ

การป้องกนัการต ัง้ครรภใ์นวยัเรยีน 

4.ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรค

ไขเ้ลอืดออก   

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เชิงปริมาณ : 

ประชาชน 

เขา้ร่วมอบรม  

รอ้ยละ 80 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ 

ประชาชนที ่

เขา้ร่วมอบรม

มคีวามรูท้ีจ่ะ

1. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมคีวามรู ้

และสามารถป้องกนัตนเอง

ใหป้ลอดภยัจากโรคตดิต่อ 

โรคอบุตัใิหม่อบุตัซิ ํา้ และ

ภยัทีเ่ป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ 

2. ผูเ้ขา้อบรมนาํความรูท้ี่

ได ้ไปใชก้บัตนเองและ

สามารถถ่ายทอดความรู ้  

กองแผนฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

2.เพือ่นาํความรูท้ีไ่ดไ้ปใช ้

กบัตนเองและสามารถ

ถ่ายทอดความรูท้ีไ่ดร้บั

ใหก้บัประชาชนในชมุชน 

5.วนัวาเลนไทน ์นกัเรยีน ประชาชน

เขา้ร่วมโครงการ 1,070 คน 

เชิงคณุภาพ : ประชาชนไดร้บั

ความรูจ้ากการอบรมและนาํไป

ถ่ายทอด/ใชใ้นชวีติประจาํวนั  

รอ้ยละ 80 

นาํไปใช/้

ถ่ายทอดคน

ในชมุชน

ไดม้ากขึ้น  

 

ทีไ่ดใ้หก้บัประชาชนใน

ชมุชน 

3 

ผ61 

ข63 

โครงการดา้น

การแพทยแ์ผนไทย

และการแพทย์

ทางเลอืก  

1. เพือ่ใหผู้ท้ี่ผ่านการอบรม

มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืกเพือ่สุขภาพ มี

ความรูแ้ละทกัษะในการ

นาํไปใช ้ 

เพือ่การดูแลรกัษาสุขภาพ

อย่างถกูวธิี 

2. เพือ่นาํองคค์วามรูเ้รื่อง

การแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืกใชใ้นการ

บาํบดัผูป่้วยเรื้อรงั เพือ่ลด

ผลขา้งเคียงจากการใชย้า

แผนปจัจบุนัมากเกินไป 

3. เพือ่ร่วมกนัส่งเสริม  

สบืสานภมูปิญัญาการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก 

 

เชิงปริมาณ :  

จดักจิกรรมอบรมใหค้วามรู ้

1.การใชส้มนุไพรในการรกัษาโรค 

2.ฝึกการทาํลูกประคบ 

3.ฝึกการนวดแผนไทย 

4.สมัมนา สมชัชาการแพทยแ์ผน

ไทยและการแพทยท์างเลอืก  

ประชาชนเขา้ร่วมโครงการ 570 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูผ่้านการอบรม 

ไดร้บัความรู ้ รอ้ยละ 80 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวน อสม.

และประชาชน

เขา้ร่วม

โครงการ 

รอ้ยละ 80 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ 

ผูผ่้านการ

อบรมไดร้บั

ความรูจ้าก

การอบรม 

1.ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถ

นาํความรูด้า้นการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืกไปใชใ้นการดูแล

รกัษาสุขภาพไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งและปลอดภยั 

2.ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถ

นาํความรูด้า้นการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืกใชใ้นการดูแล

ผูป่้วยเรื้อรงั ไปปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมในการดูแล

ตนเองของผูป่้วยและญาติ

ไปใชอ้ย่างถกูวธิี 

3.ภูมปิญัญาการแพทย ์

แผนไทยไดร้บัการสบืสาน 

ส่งเสรมิ และพฒันาต่อไป  

กองแผนฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 

พป 

ข63 

ฝึกอบรมอาสาฉุกเฉิน

ชมุชน (อฉช.)  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

 

 

 

 

 

1. เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิ

ความรู ้การปฏบิตักิาร

ฉุกเฉิน เพือ่นาํไปสู่การ

ดาํเนินงานดา้น

การแพทยฉุ์กเฉิน คอื  

3 เร็ว (โทร 1669  

เร็ว, รบัทีเ่กดิเหตเุร็ว,  

ส่งถงึมอืหมอเร็ว) 2 ด ี

(คุณภาพบรกิารดที ัง้ใน

ภาวะภยัพบิตัแิละภาวะ

ไม่เกดิภยัพบิตั)ิ  

2. เพือ่พฒันาการแจง้

เหตเุร็ว โทร 1669 การ

ปฐมพยาบาลอย่างงา่ย 

และการช่วยฟ้ืนคนืชพี

เบื้องตน้ 

เชิงปริมาณ :  

จดักจิกรรมอบรมใหค้วามรู ้

1 อบรมอาสาฉุกเฉินชมุชน 

(ประชาชนท ัว่ไป) 

2 อบรมอาสาฉุกเฉินชมุชน 

(อาสาสมคัรสาธารณสุข/ผูน้าํชมุชน) 

ประชาชนเขา้ร่วมโครงการ  510 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูผ่้านการอบรม 

มคีวามรูใ้นการช่วยเหลอืชวีติใน

ภาวะฉุกเฉินและการนาํส่งผูป่้วยไป

ยงัโรงพยาบาลดว้ยความปลอดภยั 

รอ้ยละ 80  

 

 500,000 380,000 380,000 380,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวน

ประชาชน 

เขา้ร่วมโครงการ  

รอ้ยละ 80 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ 

ผูผ่้านการอบรม 

มคีวามรูด้า้น

การช่วยเหลอื 

ชวีติใินภาวะ

ฉุกเฉินและการ

นาํส่งผูป่้วยไป

ยงัโรงพยาบาล

ดว้ยความ

ปลอดภยั 

1.อาสาฉุกเฉินชมุชน 

(อฉช.) เกดิความรู ้และ

ปฏบิตักิารฉุกเฉินดา้น

การแพทยฉุ์กเฉิน คอื  

3 เร็ว (โทร 1669 เร็ว,  

รบัทีเ่กดิเหตเุร็ว,  

ส่งถงึมอืหมอเร็ว) 2  

(คุณภาพบรกิารดที ัง้ใน

ภาวะภยัพบิตัแิละภาวะ 

ไม่เกดิภยัพบิตั)ิ 

2.อาสาฉุกเฉินชมุชน 

(อฉช.) ปฏบิตักิารฉุกเฉิน

การแจง้เหตเุร็ว อย่างมี

คุณภาพ 

กองแผนฯ 

5 ส่งเสรมิสุขภาพและ

สรา้งสุขภาพการดูแล

ผูป่้วยโรคเรื้อรงั 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1. เพือ่ส่งเสรมิให ้

ประชาชนมคีวามรู ้ความ

เขา้ใจ และมส่ีวนร่วมใน

การดูแลสุขภาพและ

ป้องกนัตนเองไม่ใหป่้วย

ดว้ยโรคตดิต่อ 

2. เพือ่พฒันาศกัยภาพ 

ทกัษะส่วนบคุคลและ

เชิงปริมาณ : ประชาชน 100 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูผ่้านการอบรม 

มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการดูแล

สุขภาพท ัง้ตนเองและผูอ้ืน่  

รอ้ยละ 80 

 

  250,000 250,000 250,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวน

ประชาชน 

เขา้ร่วมโครงการ 

รอ้ยละ 80 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ 

ผูผ่้านการอบรม

1. ประชาชนมคีวามรู ้

ความเขา้ใจ เรื่องโรค 

ไม่ตดิต่อและการดูแล

สุขภาพทีท่นัเหตกุารณ ์

สามารถดูแลสุขภาพ

ตนเอง ครอบครวั และ

คนในชมุชนได ้

2. มคีวามพรอ้มในการ 

กองแผนฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ชมุชนใหเ้กดิความพรอ้ม

ในการเฝ้าระวงัและ

ควบคุมป้องกนัโรค 

ไม่ตดิต่อ 

3. เพือ่ใหช้มุชนมส่ีวนร่วม

ในการป้องกนัและควบคุม

โรคไม่ตดิต่อทีส่าํคญั 

อย่างสม ํา่เสมอต่อเนื่อง

และมปีระสทิธภิาพ  

มคีวามรู ้

ความเขา้ใจ

นาํไปใชใ้น

ชวีติประจาํวนั 

 

เฝ้าระวงัและควบคมุ

ป้องกนัโรคไม่ตดิต่อ 

3.ชมุชนมส่ีวนร่วมในการ

ดูแลสุขภาพ ลดภาวะ

เสีย่งต่อการเกดิโรค 

ไม่ตดิต่อ ร่วมป้องกนั

ควบคุมโรคไม่ตดิต่ออย่าง

ต่อเนื่องสม ํา่เสมอ 

6 

ข63 

ป้องกนัการจมนํา้ 

ในเดก็  องคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1.เพือ่สรา้งทมีวทิยากรครู 

ป้องกนัการจมนํา้ 

ในเดก็จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

2.เพือ่ใหเ้ดก็มทีกัษะการ

เอาชวีติรอดจากการ

จมนํา้และทกัษะในการ

ช่วยเหลอืคนตกนํา้ 

เชิงปริมาณ :  

จดักจิกรรมอบรมใหค้วามรู ้

1. หลกัสูตรการทาํคอกกัน้เดก็แก่ 

ผูเ้ลี้ยงดูแลเดก็ 

2. ฝึกทกัษะการเอาชวีติรอดจาก

การจมนํา้แก่วทิยากรครู 

3. ฝึกทกัษะการเอาชวีติรอดจาก

การจมนํา้แก่เดก็และเยาวชน 

4. สมัมนาแก่กลุม่อาสาสมคัร

ป้องกนัการจมนํา้ในเดก็ 

ประชาชนเขา้ร่วมโครงการ 400 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูผ่้านการอบรม 

ไดร้บัความรู ้รอ้ยละ 80 

 

 

  395,000 395,000 395,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวน

ประชาชนเขา้

ร่วมโครงการ  

รอ้ยละ 80  

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ 

ผูผ่้านการอบรม

มคีวามรู ้

 

1.ลดอตัราการเสยีชวีติ

จากการจมนํา้ในเดก็ 

2.มทีมีวทิยากรครู  

ป้องกนัการจมนํา้ในเดก็ 

กองแผนฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 

 

 

 

ส่งเสรมิสุขภาพและ

สรา้งสุขภาพผูสู้งอายุ

จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

- เพือ่ใหผู้สู้งอายุมคีวามรู ้

ความเขา้ใจเรื่องการ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใน

การดูแลสุขภาพของ

ตนเอง  ท ัง้ดา้น

โภชนาการ การตรวจ

สุขภาพและการออกกาํลงั

กายทีเ่หมาะสมกบัวยั  

- เพือ่สรา้งจติสาํนึกและ

ปลูกฝงัใหค้นรุ่นหลงัไดม้ี

ทศันคตทิีด่ ีและเหน็

คุณค่าของผูสู้งอายุ

ช่วยกนัดูแลเตรยีมความ

พรอ้มเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ 

เชิงปริมาณ : -จดัประชมุผูน้าํชมุชน 

อสม. ตวัแทน ผูสู้งอายุ ผูดู้แล

ผูสู้งอายุ และเจา้หนา้ทีส่าธารณสุข 

สาํรวจปญัหาและความตอ้งการของ

กลุม่ผูป่้วย  

- เผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์และให ้

ความรูแ้ก่ประชาชนท ัว่ไปเกี่ยวกบั

การดูแลสุขภาพ 

- ใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสุข 

บรกิารตรวจสุขภาพประจาํปี  

-จดัอบรม/ร่วมกจิกรรมเพือ่คุณภาพ

ชวีติผูสู้งอายุ 

เชิงคณุภาพ : ผูผ่้านการอบรม 

ไดร้บัความรู ้รอ้ยละ 80 

  250,000 250,000 250,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวน

ประชาชนเขา้

ร่วมโครงการ  

รอ้ยละ 80  

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ 

ผูผ่้านการอบรม

มคีวามรู ้

 

ผูสู้งอายุมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจ ปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมในการดูแล

สุขภาพอนามยัของตนเอง 

ท ัง้ดา้นโภชนาการ  การ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย

และจติใจ ผูสู้งอายุมี

สุขภาพดที ัง้ทางร่างกาย

และจติใจ ชวีติมคีวามสุข

พรอ้มเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ 

กองแผนฯ 

รวมท ัง้สิ้น 
15,500,000 16,000,000 16,775,000 16,775,000 16,775,000    

3 โครงการ 4 โครงการ 7 โครงการ 7 โครงการ 7 โครงการ 

 

 (2) แผนงานสงัคมสงเคราะห ์    

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

 

พฒันาผูสู้งอายุจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1.เพือ่ใหผู้สู้งอายุมี

ความรูค้วามเขา้ใจ 

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใน

เชิงปริมาณ : ผูสู้งอายุจงัหวดั

นครศรธีรรมราช  รวม 600 คน  

เชิงคณุภาพ : ผูสู้งอายุมคีวามรู ้

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เชิงปริมาณ :  

ผูเ้ขา้อบรม 

รอ้ยละ 80  

1.ผูสู้งอายุมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจ และสามารถ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใน

กองแผนฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

การดูแลสุขภาพอนามยั 

ของตนเอง ท ัง้ดา้น

โภชนาการ การฟ้ืนฟู

สมรรถภาพร่างกายและ

จติใจ 

2.เพือ่ส่งเสรมิและ

สนบัสนุนและพฒันา

ศกัยภาพใหผู้สู้งอายุมี

ส่วนร่วมในกจิกรรมและ

บทบาททางสงัคม 

ความเขา้ใจและปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมในการดูแลสุขภาพ

อนามยัของตนเอง ท ัง้ดา้นฟ้ืนฟู

สมรรถภาพร่างกายและจติใจ  

มส่ีวนร่วมในกจิกรรมและบทบาท

ทางสงัคม  

 

เชิงคณุภาพ : 

ผูสู้งอายุจงัหวดั

นครศรธีรรมราช

ทีเ่ขา้อบรม

ไดร้บัควารู ้

รอ้ยละ 60 

 

การดูแลสุขภาพอนามยั

ของตนเอง ท ัง้ดา้น

โภชนาการ การฟ้ืนฟู

สมรรถภาพร่างกายและ

จติใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2.ผูสู้งอายุมส่ีวนร่วมใน

กจิกรมและบทบาททาง

สงัคม 

2 

 

พฒันาผูด้อ้ยโอกาสและ

คนไรท้ีพ่ ึง่จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1.เพือ่ส่งเสรมิและ

สนบัสนุนใหผู้ด้อ้ยโอกาส

และคนไรท้ีพ่ ึง่เขา้ใจและ

เขา้ถงึสทิธแิละสวสัดกิาร

ต่างๆ ทีต่นเองพงึจะไดร้บั 

จากภาครฐั 

2.เพือ่ส่งเสรมิและ

สนบัสนุนใหผู้ด้อ้ยโอกาส/

คนไรท้ีพ่ ึง่มรีายไดท้ี่

ม ัน่คง ลดการพึง่พาจาก

ภาครฐั สามารถพึง่พา

ตนเองได ้

เชิงปริมาณ : ผูด้อ้ยโอกาสและ 

คนไรท้ีพ่ ึง่และเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้ง 

รวม 400 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูด้อ้ยโอกาสและ 

คนไรท้ีพ่ ึง่ไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบั 

สทิธแิละสวสัดกิารต่างๆ ทีต่นเอง

พงึจะไดร้บัจากภาครฐั 

 

 

 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ : 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

รอ้ยละ  80 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ 

ผูเ้ขา้อบรม

ไดร้บัความรู ้

เกี่ยวกบัสทิธิ

และสวสัดกิาร

ต่างๆ ทีต่นเอง

พงึจะไดร้บัจาก

ภาครฐั 

1.เกดิการพฒันาศกัยภาพ

และสรา้งภูมคิุม้กนัใหก้บั

ผูด้อ้ยโอกาสและ 

คนไรท้ีพ่ ึง่จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

2.เกดิการเสรมิสรา้งความ

เขม้แขง็และ 

บูรณาการการมส่ีวนร่วมของ

ทกุภาคส่วน ในการส่งเสรมิ

สวสัดภิาพและคุม้ครอง

พทิกัษส์ทิธผูิด้อ้ยโอกาส 

กองแผนฯ 

รวมท ัง้สิ้น 
- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000    

 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 
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ผ.02 

 (3) แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน    

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

 

ส่งเสรมิพฒันาการเดก็

และเยาวชนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1.เพือ่สรา้งภูมคิุม้กนัให ้

เดก็และเยาวชนในดา้น

ต่างๆ  

2.เพือ่ส่งเสรมิพฒันาการ

ของเดก็และเยาวชนใน

ดา้นต่างๆ  

3.เพือ่ปลกุจติสาํนึกของ

เดก็นกัเรยีนและเยาวชน 

ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ 

และตระหนกัสทิธแิละ

หนา้ที ่และพษิภยัของยา

เสพตดิ ทีม่ผีลต่อร่างกาย 

สุขภาพอนามยัและส่งผล

กระทบต่อปญัหาสงัคม 

ตลอดจนความม ัน่คงของ

ชาต ิ

เชิงปริมาณ : เดก็และเยาวชนในจงัหวดั

นครศรธีรรมราช จาํนวน 150 คน 

เชิงคณุภาพ : เดก็และเยาวชนไดร้บั

ความรูจ้ากการอบรม 

 

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เชิงปริมาณ : 

เดก็และเยาวชน

เขา้รบัการอบรม

ไม่นอ้ยกว่า 

รอ้ยละ 80 

เชิงคณุภาพ :  

เดก็และเยาวชน

นาํความรูไ้ป

ใชไ้ด ้

1.เดก็และเยาวชนที ่    

เขา้ร่วมโครงการมี

ภูมคิุม้กนัในดา้นต่างๆ 

เพิม่ขึ้น 

2.เดก็และเยาวชนทีเ่ขา้

ร่วมโครงการมพีฒันาการ

ในดา้นต่างๆ เพิม่ขึ้น 

3.เดก็และเยาวชนทีเ่ขา้

ร่วมโครงการมจีติสาํนึก 

และมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

ตระหนกัในสทิธแิละหนา้ที ่

และพษิภยัของยาเสพตดิที่

มผีลต่อร่างกาย สุขภาพ

อนามยั และส่งผลกระทบ

ต่อปญัหาสงัคม ตลอดจน

ความม ัน่คงของชาต ิ

กองแผนฯ 

2 โครงการดา้นการพฒันา

สงัคม องคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

 

 

 

1.เพือ่จดับรกิารสาธารณะ

ดา้นการพฒันาสงัคม

ใหก้บัประชาชน  

กลุม่ องคก์รประชาชน  

ท ัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

องคก์รภาคเีครอืข่ายต่างๆ 

ในจงัหวดันครศรธีรรมราช 

เชิงปริมาณ : เครอืข่ายพฒันาสงัคมและ

ประชาชนทีส่นใจ เขา้ร่วมกจิกรรม 

จาํนวน 1,200 คน 

เชิงคณุภาพ : ประชาชนทีเ่ขา้ร่วมได ้

เชื่อมโยงและพฒันาเครอืข่ายใหเ้ขม้แขง็ 

 

 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนเครอืข่าย

พฒันาสงัคม

จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

และประชาชนที่

สนใจ  เขา้ร่วม

1.ประชาชน กลุม่ องคก์ร

ประชาชน ท ัง้ภาครฐัและ

เอกชน องคก์รภาคี

เครอืข่ายต่างๆ ในจงัหวดั

นครศรธีรรมราช ไดร้บั

การบรกิารสาธารณะจาก

องคก์ารบรหิารส่วน

กองแผนฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 

 

 

 

2.เพือ่ส่งเสรมิดา้นการ

พฒันาสงัคม ตามอาํนาจ

หนา้ที ่ตาม

พระราชบญัญตัอิงคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ.

2540 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

ทกุฉบบัจนถงึปจัจบุนั 

โครงการ 

จาํนวน  

รอ้ยละ  80 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ

กลุม่เป้าหมาย

ไดพ้ฒันา

ศกัยภาพ

บทบาทหนา้ที ่

 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

2.ประชาชน กลุม่ องคก์ร

ประชาชน ท ัง้ภาครฐัและ

เอกชน องคก์รภาคี

เครอืข่ายต่างๆ ในจงัหวดั

นครศรธีรรมราช ไดร้บั

การตอบสนองความ

ตอ้งการในการพฒันาดา้น

สงัคม เกดิการมส่ีวนร่วม

และการบูรณาการร่วมกนั 

3 

 

โครงการดา้นการพฒันา

เศรษฐกจิ องคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1.เพือ่เป็นการสรา้งอาชพี

เสรมิใหก้บัประชาชนทีม่ี

รายไดน้อ้ย 

2.เพือ่ตอ้งการใหป้ระชาชน

ปลูกพชืผสมผสาน 

เชิงปริมาณ : ประชาชนเขา้ร่วมโครงการ 

550 คน  

เชิงคณุภาพ : ประชาชนมคีวามรู ้

สามารถนาํความรูไ้ปประกอบอาชพีได ้

 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เชิงปริมาณ : 

ประชาชนเขา้

ร่วมโครงการ 

รอ้ยละ 80 

เชิงคณุภาพ : 

ประชาชนที่

ไดร้บัการ

ส่งเสรมิอาชพีมี

ความรูค้วาม

เขา้ใจมากขึ้น 

1.ผูเ้ขา้รบัการอบรม 

มอีาชพีเสรมิ สรา้งรายได ้

ใหก้บัครอบครวัเพิม่ขึ้น 

2.ประชาชนมคีวามรูใ้น

ดา้นการเกษตรเพิม่ขึ้น 

กองแผนฯ 

4 

 

พฒันาสตรจีงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1.เพือ่เปิดโอกาสใหส้ตรี

ไดม้กีารแลกเปลีย่น

เรยีนรูร่้วมกนั ได ้

แสดงออกร่วมกนั 

เชิงปริมาณ : กลุม่สตรจีาก 23 อาํเภอ 

เขา้ร่วมกจิกรรม จาํนวน 3 รุ่น รวม  

900 คน 

เชิงคณุภาพ : กลุม่สตรจีาก 23 อาํเภอ

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เชิงปริมาณ : 

รอ้ยละของสตร ี

จาก 23 อาํเภอ

ทีเ่ขา้ร่วม

1.สตรไีดม้กีาร

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ร่วมกนั ไดแ้สดงออก

ร่วมกนั 

กองแผนฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

2.เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพใน

การพฒันาตนเองของสตร ี

ใหเ้ป็นทีย่อมรบัต่อชมุชน

และสงัคม 

3.เพือ่พฒันาและสรา้งความ

เชื่อม ัน่ใหส้ตรมีคีวาม

เขม้แขง็ เป็นฐานพลงัในการ

ขบัเคลือ่นกจิกรรมต่างๆ  

เพือ่แกไ้ขปญัหาใหก้บั

ชมุชนและสงัคม ตาม

นโยบายของรฐับาลให ้

บรรลผุลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้เสรมิสรา้ง

ศกัยภาพ รอ้ยละ 80 

 

กจิกรรม 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ 

กลุม่สตรจีาก 

23 อาํเภอ  

ทีไ่ดแ้ลกเปลีย่น

เรยีนรู ้

เสรมิสรา้ง

ศกัยภาพ 

2.สตรมีศีกัยภาพ  

ความม ัน่ใจในตนเอง 

เพือ่ปรบัตวัใหเ้ป็นที่

ยอมรบัต่อชมุชนและ

สงัคมเพิม่มากขึ้น 

3.สตรสีามารถเป็นฐาน

พลงัในการขบัเคลือ่น

กจิกรรมต่างๆ เพือ่แกไ้ข

ปญัหาใหก้บัชมุชนและ

สงัคม ตามนโยบายของ

รฐับาลใหบ้รรลผุลสาํเร็จ

ตามเป้าหมายไดด้ ี

5 

 

จดักจิกรรมวนัสตรี

สากลจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1.เพือ่เฉลมิฉลองการมี

สทิธขิองสตรเีนื่องในวนั

สตรสีากล 

2.เพือ่เปิดโอกาสใหส้ตรี

ไดม้กีารแลกเปลีย่น

เรยีนรูร่้วมกนั ได ้

แสดงออกร่วมกนั 

3.เพือ่ส่งเสรมิ

กระบวนการการมส่ีวน

ร่วม การสรา้งความ

สามคัค ีและพฒันา

ศกัยภาพ บทบาท หนา้ที่

เชิงปริมาณ : กลุม่สตรจีาก 23 อาํเภอ

เขา้ร่วมกจิกรรมจาํนวน 2,000 คน 

เชิงคณุภาพ : กลุม่สตรจีาก 23 อาํเภอ 

ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้และจาํหน่ายสนิคา้ 

รอ้ยละ 80 

 

 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ : 

รอ้ยละของ 

กลุม่สตรจีาก 

23 อาํเภอ ทีเ่ขา้

ร่วมกจิกรรม 

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละของ 

กลุม่สตรจีาก  

23 อาํเภอ  

ทีไ่ดแ้ลกเปลีย่น

เรยีนรู ้และ

จาํหน่ายสนิคา้ 

1.สตรไีดร่้วมกนัเฉลมิ

ฉลองการมสีทิธขิองสตร ี

เนื่องในวนัสตรสีากล 

2.สตรไีดแ้ลกเปลีย่น

เรยีนรูร่้วมกนั 

3.เกดิกระบวนการมส่ีวน

ร่วม มคีวามสามคัค ี

และเกดิการพฒันา

ศกัยภาพ บทบาท หนา้ที ่

ของสตรใีนสงัคมตาม

สถานการณป์จัจบุนั 

4.สนิคา้ชมุชน และสนิคา้

กองแผนฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ของสตรใีนสงัคมตาม

สถานการณป์จัจบุนั 

4.เพือ่เป็นการสนบัสนุน

งานดา้นอาชพีแก่สตรี

ดา้นการผลติและ

จาํหน่ายสนิคา้ สนิคา้

ชมุชน ใหม้ช่ีองทาง

การตลาดเป็นทีรู่จ้กั

แพร่หลาย 

ทีผ่ลติโดยกลุม่สตรไีดม้ี

ช่องทางการตลาดและ

เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายมาก

ขึ้น 

6 

 

ส่งเสรมิความรกั 

และความอบอุ่นใน

ครอบครวั 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1.เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์

ทีด่รีะหว่างสมาชกิใน

ครอบครวั 

2.เพือ่เพิม่ความรูค้วาม

เขา้ใจในบทบาทหนา้ที่

ของสมาชกิในครอบครวั 

เชิงปริมาณ :  ประชาชนเขา้ร่วม

โครงการ 320 คน 

เชิงคณุภาพ : สมาชกิในครอบครวัมี

ความรูค้วามเขา้ใจกนัมากขึ้น 

 

 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนสมาชกิใน

ครอบครวัเขา้ร่วม

โครงการ จาํนวน 

รอ้ยละ  80 

เชิงคณุภาพ : 

สมาชกิใน

ครอบครวัทีเ่ขา้

ร่วมอบรมไดร้บั

ความรูค้วามเขา้ใจ

ในบทบาทหนา้ที่

และการทาํ

กจิกรรมสรา้ง

ความสมัพนัธ์

ร่วมกนั  

1.สามารถสรา้ง

ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่าง

สมาชกิในครอบครวั เกดิ

ความรกัความเขา้ใจและ

สรา้งความผูกพนัระหว่าง

พ่อแม่ลูก 

2.สมาชกิในครอบครวั

สามารถปฏบิตัตินตาม

บทบาทหนา้ทีแ่ละความ

รบัผดิชอบ ไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

กองแผนฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 

 

ฝึกอบรมส่งเสรมิอาชพี

ใหแ้ก่ประชาชนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.เพือ่ส่งเสรมิอาชพี

ใหก้บัประชาชนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

2.เพือ่ส่งเสรมิให ้

ประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึ้น 

3.เพือ่จดักจิกรรมจดังาน

ใหป้ระชาชนไดรู้จ้กักลุม่

อาชพีและสนิคา้ ส่งเสรมิ

ผลติภณัฑท์อ้งถิน่ใหเ้ป็น

ทีรู่จ้กัแพร่หลาย 

เชิงปริมาณ :  ประชาชนเขา้ร่วม

โครงการ 3,000 คน  

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 

ไดร้บัความรูจ้ากการฝึกอบรมและฝึก

ปฏบิตัใิหเ้กดิความชาํนาญ 

 

 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เชิงปริมาณ : 

ประชาชนเขา้

ร่วมโครงการฯ 

จาํนวน  

รอ้ยละ 80 

เชิงคณุภาพ : 

ประชาชนเขา้

ร่วมโครงการ

ไดร้บัความรูใ้น

การฝึกอาชพี

และไดร้บัวสัดุ

ฝึกอบรม 

สามารถนาํไป

ปฏบิตัใิห ้

เกดิผลเป็น

รูปธรรม 

1. ประชาชนจงัหวดั

นครศรธีรรมราชมอีาชพี

เสรมิ มรีายไดเ้พิม่ขึ้น  

มช่ีองทางทาํมาหากนิ

เพิม่ขึ้น 

2. กลุม่อาชพีต่างๆ  

ในจงัหวดันครศรธีรรมราช

มสีถานทีจ่าํหน่ายสนิคา้ 

3.ผลติภณัฑใ์นทอ้งถิน่ 

พชื สตัวเ์ศรษฐกจิ ไดร้บั

ความนิยม เป็นทีรู่จ้กั

อย่างแพร่หลาย 

กองแผนฯ 

รวมท ัง้สิ้น 
10,000,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000    

2 โครงการ 7 โครงการ 7 โครงการ 7 โครงการ 7 โครงการ 
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ผ.02 

   5. ยทุธศาสตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

    (1) แผนงานการเกษตร   

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

 

ธนาคารปู 

 

 

 

เพือ่อนุรกัษแ์ละเพิม่

ปรมิาณปูเพือ่ปลอ่ยสู่

ธรรมชาต ิ

เชิงปริมาณ : จดัต ัง้ธนาคารปู 

จาํนวน 1 แห่ง โดยมสีมาชกิเขา้ร่วม

ไม่ตํา่กว่า 40 คน  

เชิงคณุภาพ : สามารถปลอ่ยลูกปู

คนืสู่ทะเลไม่นอ้ยกว่า 200,000 ตวั 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปรมิาณ : 

จาํนวนปรมิาณ   

ปูทีเ่พาะเลี้ยงได ้

ทีป่ลอ่ยสู่ทะเล 

เชิงคณุภาพ : 

จาํนวนลูกปูที่

ปลอ่ยลงสู่ทะเล 

-มสีถานทีเ่พาะฟกัลูกปู  

ก่อนนาํไปปลอ่ยสู่ทะเล 

เพือ่เพิม่ความอดุมสมบูรณ ์

-เป็นแหลง่ศึกษาเรยีนรู ้

ใหก้บัผูท้ีส่นใจ 

กอง

ทรพัยากร ฯ 

2 

 

บา้นปลาสะอาด  

คนืธรรมชาตสู่ิทะเล 

 

เพือ่ใหท้รพัยากรสตัวน์ํา้

ในปะการงัเทยีมเพิม่

ปรมิาณมากขึ้น 

 

เชิงปริมาณ : จดักจิกรรมดาํนํา้เก็บ

ขยะทีต่ดิอยู่ตามแนวปะการงัเทยีม 

และเก็บขยะชายฝัง่ทะเล โดยมี

ประชาชน นกัเรยีนและหน่วยงาน

ภาครฐั เขา้ร่วมกจิกรรม จาํนวน 

100 คน 

เชิงคณุภาพ : แนวปะการงัเทยีมและ

ชายฝัง่ทะเลไดร้บัการทาํความสะอาด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปรมิาณ : 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม ไมน่อ้ย

กว่า 80 คน 

เชิงคณุภาพ : 

ปะการงัเทยีม

ไดร้บัการทาํ

ความสะอาด 

สภาพแวดลอ้มทางทะเล 

มคีวามอดุมสมบูรณ์

สวยงามขึ้น 

กอง

ทรพัยากร ฯ 

3 

ข63 

ผ61 

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟ ู

ป่าชายเลน/ชายหาด 

เพือ่เพิม่จาํนวนพนัธุไ์มป่้า

ชายเลนสาํหรบัเป็นแหลง่

เพาะฟกัสตัวน์ํา้วยัอ่อน 

ป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่

และช่วยลดภาวะโลกรอ้น 

เชิงปรมิาณ : นกัเรยีน/ประชาชน/

หน่วยงานในพื้นที ่จาํนวน 100 คน 

ร่วมปลูกพนัธุไ์มป่้าชายเลน 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมได ้

ตระหนกัถงึความสาํคญัของทรพัยากร

ป่าชายเลน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปรมิาณ : 

จาํนวนพนัธไ์ม ้

จาํนวน 100 ตน้ 

เชิงคณุภาพ : 

พนัธไ์มป่้าชาย

เลนเพิม่ขึ้น 

- อบจ.นศ. มกีารดาํเนนิงาน

ในเชงิบูรณาการร่วมกบั

หน่วยงานองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ ประชาชนใน

การทีจ่ะอนุรกัษป่์าชายเลน 

- มแีหลง่อาศยัของสตัวน์ํา้ 

กอง

ทรพัยากร ฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 

ข63 

ผ61 

วางซ ัง้กอเพือ่เป็นแหลง่

อนุบาลและอาศยัของ   

สตัวน์ํา้ 

เพือ่สรา้งแหลง่อาศยัของ

สตัวน์ํา้ เพิม่ความอดุม

สมบูรณใ์หแ้ก่ทะเลและ

ชายฝัง่ โดยการจดัทาํซ ัง้

ในพื้นทีช่ายฝัง่ทะเล 

 

เชิงปริมาณ : ฝึกอบรมกลุม่

เครอืข่ายประมงชายฝัง่ และจดัทาํ

ซ ัง้กอ รุ่นละ 40 คน 

เชิงคณุภาพ :  ทรพัยากรทางทะเล

และชายฝัง่ไดร้บัการฟ้ืนฟู ดูแล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนกลุม่

เครอืข่าย

ประมงชายฝัง่ 

และจดัทาํซ ัง้กอ 

รุ่นละ 40 คน 

เชิงคณุภาพ : 

ปรมิาณสตัวน์ํา้

มจีาํนวนเพิม่   

มากขึ้น 

 

 

เพิม่ขึ้น ทอ้งทะเลมคีวาม

อดุมสมบูรณ ์

กอง

ทรพัยากร ฯ 

5 

ข63 

ผ61 

ฝึกอบรมเยาวชนพีเ่ลี้ยง 

หลกัสูตรการจดัการ

กระบวนค่ายเยาวชน 

 

เพือ่ใหเ้ยาวชนเป็น

ตน้แบบดา้นการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

 

เชิงปริมาณ : เยาวชนนกัเรยีน 

นกัศึกษาระดบัมธัยมและเยาวชนที่

สนใจ จาํนวน 50 คน เจา้หนา้ที่

โครงการและผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

จาํนวน 30 คน 

เชิงคณุภาพ : เยาชนทีผ่่านการ

อบรมมคีวามเขา้ใจในการจดัการ

กระบวนค่ายเยาวชนและสามารถ

เป็นวทิยากรพีเ่ลี้ยวประจาํกลุม่ 

 

 

 

250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปรมิาณ : 

จาํนวนผูผ่้านการ

ฝึกอบรม 

เชิงคณุภาพ : 

เยาวชนนกัเรยีน 

นกัศึกษาระดบั

มธัยมและ

เยาวชนทีส่นใจมี

ความรูเ้พิม่ขึ้น 

 

เยาวชนทีผ่่านการฝึกอบรม

เป็นตน้แบบดา้นการ

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

กอง

ทรพัยากร ฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

6 

ข63 

ผ61 

ค่ายเยาวชน เรยีนรู ้

จากภูสู่ทะเล 

 

 

เพือ่ใหเ้ยาชนมคีวามรู ้

ความเขา้ใจและเกดิ

จติสาํนึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

เชิงปริมาณ : เยาวชนในสถาน 

ศึกษาในจงัหวดันครศรธีรรมราช 

จาํนวน 40 คน เจา้หนา้ทีโ่ครงการ 

10 คน 

เชิงคณุภาพ : เยาวชนจาก

สถานศึกษาในจงัหวดั

นครศรธีรรมราชมคีวามรู ้ความ

เขา้ใจเบื้องตน้ ในการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

 

314,150 400,000 400,000 400,000 400,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนผูผ่้าน

การฝึกอบรบ 

เชิงคณุภาพ : 

เยาวชนมี

ความรูเ้พิม่ขึ้น 

เยาวชนทีผ่่านการฝึกอบรม

มคีวามรูค้วามเขา้ใจระบบ

นิเวศวทิยาของ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

กอง

ทรพัยากร ฯ 

7 

ข63 

ฝึกอบรมงานรุขกรรม

ข ัน้ตน้เพือ่การดูแล 

ตน้ไมใ้หญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

เพือ่จดัอบรมใหค้วามรู ้

ประสบการณเ์กี่ยวกบัการ

ดูแลรกัษาตน้ไมใ้หญ่ 

อย่างถกูวธิ ีและเพือ่เพิม่

บคุลากรผูม้คีวามรูด้า้นการ

ดูแลรกัษาตน้ไมใ้หญ่อย่าง

ถกูวธิ ี

เชิงปริมาณ : ประชาชนท ัว่ไปที่

สนใจในการจดัการตน้ไมใ้หญ่ 

อย่างถกูวธิ ีและผูท้ีม่อีาชพีในการ

ดูแลและจดัการตน้ไมใ้หญ่ จาํนวน 

40 คน 

เชิงคณุภาพ : ผูอ้บรมมคีวามรูแ้ละ

ประสบการณเ์กี่ยวกบัการดูแลรกัษา

ตน้ไมใ้หญ่อย่างถกูวธิ ี

 

 

 

  200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ :  

รอ้ยละของ     

ผูผ่้านการอบรม

มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในการ

ดูแลรกัษา

ตน้ไมใ้หญ่

อย่างถกูวธิ ี

เชิงคณุภาพ :

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม

มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจเพิม่ขึ้น 

 

บคุลการทีผ่่านการอบรมมี

ความรูด้า้นการดูแลรกัษา

ตน้ไมใ้หญ่ในเมอืงอย่างถกู

วธิแีละสามารถนาํไปปฏบิตัิ

ไดจ้รงิในหน่วยงานมากขึ้น

และมคีวามรูด้านการดูแล

ตน้ไมใ้หญ่อย่างถกูวธิ ี    

มากขึ้น 

กอง

ทรพัยากร ฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

8 พฒันาแหลง่นํา้ในพื้นทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช เช่น          

 -ขดุลอกคลองเก่า ม.8  

ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา   

-ขดุลอกคลองใหม้คีวามลกึ

เพิม่ขึ้นเพือ่สามารถเก็บ  

กกันํา้ 

-เพือ่ใหป้ระชาชนมนีํา้

อปุโภค บรโิภคตลอดท ัง้ปี 

เพือ่ใหเ้กษตรเพาะปลูกมี

รายไดใ้นช่วงฤดูแลว้ 

- เพือ่ใหร้าษฎร มนีํา้ใชเ้พือ่

อปุโภค – บรโิภค ในการ

ประกอบอาชพีทางเกษตร

และเลี้ยงสตัวใ์นฤดูแลง้ 

และเพือ่เป็นการเพิม่ผลผล

ตทิางการเกษตรก่อใหเ้กดิ

รายไดท้าํใหร้าษฎรมรีายได ้

เพิม่ขึ้น ตลอดจนถงึเป็น

การอนุรกัษแ์หลง่นํา้

สาธารณะ 

-ช่วยบรรเทาแกป้ญัหา

ความเดอืดรอ้นจากภยัแลง้ 

 

เชิงปริมาณ : กวา้งเฉลีย่ 20 ม. 

ยาว 2,770 ม. ลกึเฉลีย่ 1.50 ม. 

เชิงคณุภาพ : ดาํเนินการตามแบบ

แปลนไดถ้กูตอ้ง 

   7,607,000 7,607,000 เชิงปริมาณ : 

ขดุลอกคลอง 

กวา้งเฉลีย่ 20 

ม. ยาว 2,770 

ม. ลกึเฉลีย่ 

1.50 ม. 

เชิงคณุภาพ : 

ดาํเนินการตาม

แบบแปลนได ้

ถกูตอ้ง 

ราษฎรในพื้นที ่

ม.8 ต.ทุ่งศาลา 

อ.ท่าศาลา       

จ.นครศรฯี     

ไดใ้ชป้ระโยชน ์

จากการขดุ   

สระนํา้ 

 

ประชาชนสามารถสญัจรได ้ กอง

ทรพัยากร ฯ 

รวมท ัง้สิ้น 1,664,150 1,800,000 2,000,000 9,607,000 9,607,000  

6 โครงการ 6 โครงการ 7 โครงการ 8 โครงการ 8 โครงการ 
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ผ.02 

    (2) แผนงานรกัษาความสงบภายใน    

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

 

ฝึกอบรมซอ้มแผนปฏบิตัิ

การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

และกูภ้ยัทางนํา้ 

- เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการ

อบรม มคีวามรูท้กัษะและ

การใชอ้ปุกรณต่์าง ๆ ใน

การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

ทางนํา้ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

- เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการ

อบรมสามารถสนบัสนุน

และช่วยเหลอืเจา้หนา้ทีใ่น

เขตพื้นทีไ่ด ้

เชิงปริมาณ : เจา้หนา้ทีอ่าสาสมคัร

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

และอาสาสมคัรมลูนิธต่ิาง ๆ 

จาํนวน 40 คน 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 40 คน มี

ความรูแ้ละทกัษะในการช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัทางนํา้ 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ : 

เจา้หนา้ที่

อาสาสมคัร

ขององคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ และ

อาสาสมคัร

มลูนิธต่ิาง ๆ 

จาํนวน 40 คน 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม 40 

คน มคีวามรู ้

และทกัษะใน

การช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยั 

ทางนํา้ 

 

 

 

 

 

 

สามารถช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัและแกไ้ข

ปญัหาทีเ่กดิขึ้นใน

สถานการณจ์รงิได ้

ทนัท่วงท ีเป็นการลดความ

สูญเสยีท ัง้ชวีติและ

ทรพัยส์นิของผูป้ระสบภยั 

กอง

ทรพัยากร ฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

2 

 

ฝึกอบรมใหค้วามรู ้เรื่อง

อคัคภียัในสถานศึกษา 

- เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรม 

มคีวามรู ้ทกัษะ

ประสบการณใ์นเรื่อง

อคัคภียัและการใช ้

เครื่องมอือปุกรณ์

ดบัเพลงิเบื้องตน้และรู ้

แนวทางในการปฏบิตัติวั

ถกูตอ้งและสามารถ 

เอาตวัรอดเมือ่เกดิ

อคัคภียัขึ้น 

- เพือ่ใหเ้กดิการบูรณาการ

ร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน 

เชิงปริมาณ : ผูเ้ขา้ร่วมอบรม

จาํนวน 70 คน 

เชิงคณุภาพ : เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรม

มคีวามรูเ้รื่องอคัคภียัและการใช ้

เครื่องมอือปุกรณด์บัเพลงิเบื้องตน้ 

 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เชิงปริมาณ : 

รอ้ยละ 90 ของ

ผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม มี

ความรู ้

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละ 90  นาํ

ความรูเ้รื่อง

อคัคภียัและการ

ใชอ้ปุกรณ์

ดบัเพลงิเบื้องตน้

ไปใชไ้ด ้

นกัเรยีนและบคุลากร

โรงเรยีนสงักดัองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั 

นครศรฯี มคีวามรูท้กัษะ

เกดิประสบการณใ์นเรื่อง

อคัคภียัและการใช ้

เครื่องมอื อปุกรณด์บัเพลงิ

เบื้องตน้ปฏบิตัติวัถกูตอ้ง

และสามารถเอาตวัรอดได ้

เมือ่เกดิอคัคภียัขึ้น 

กอง

ทรพัยากร ฯ 

3 

 

อบรมอาสาสมคัร

หน่วยกูภ้ยัเครอืข่าย

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม

ไดรู้จ้กัการใชอ้ปุกรณ์

พื้นฐานการทาํเงือ่นเชอืก 

การขึ้นลงแนวดิง่ การทาํ

ระบบรอกทด 

เชิงปริมาณ : ผูป้ฏบิตังิานดา้น

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั – 

หน่วยกูช้พีกูภ้ยั จาํนวน 30 คน 

เชิงคณุภาพ : เพือ่พฒันาศกัยภาพ

ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมใหม้คีวามรู ้

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัสาธารณภยั

รูปแบบต่าง ๆ  

  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เชิงปริมาณ :  

ผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม  

30 คน มคีวามรู ้

ทกัษะในการ

กูภ้ยั  

เชิงคณุภาพ : 

รอ้ยละ 80  

ผูเ้ขา้รบัการอบรม

มคีวามเขา้ใจ

เกี่ยวกบั 

สาธารณภยั 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

สามารถใชอ้ปุกรณพ์ื้นฐาน 

การทาํเงือ่นเชอืก ข ัน้ลง

แนวดิง่และทาํระบบรอก

ทดแรงได ้

กอง

ทรพัยากร ฯ 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 

ผ

61 

ข63 

 

ฝึกอบรมการป้องกนัและ

ระงบัอคัคภียั 

 

 

 

เพือ่เป็นการป้องกนัและ

เตรยีมความพรอ้มเมือ่เกดิ

สถานการณอ์คัคภียัขึ้น 

และสามารถปฏบิตัแิละ

แกไ้ขปญัหาไดอ้ย่าง

ทนัท่วงท ี

เชิงปริมาณ : 

จดัฝึกอบรมใหก้บัเจา้หนา้ที ่

หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ 

เอกชน และประชาชนท ัว่ไป 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้อบรมไดร้บั

ความรูจ้ากการอบรม 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนผูผ่้าน

การฝึกอบรม 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้ขา้รบัอบรม

สามารถนาํ

ความรูไ้ปใชใ้น

ชวีติประจาํวนั

ได ้

ลดการสูญเสยีในชวีติและ

ทรพัยส์นิของประชาชน

และราชการ 

กอง

ทรพัยา

กรฯ 

รวมท ัง้สิ้น  1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000  

4 โครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ 

 

    (3) แผนงานเคหะและชมุชน  

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. บรหิารจดัการขยะใน

โรงเรยีน  ขยายผลสู่

ชมุชน 

 

 

 

เพือ่ช่วยลดปรมิาณขยะ

จากครวัเรอืน 

เชิงปริมาณ : ผูเ้ขา้ร่วมอบรมการ

จดัการขยะ 

เชิงคณุภาพ : ผูเ้ขา้อบรมไดร้บั

ความรูจ้ากการอบรม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

เชิงคณุภาพ : 

ผูเ้ขา้อบรมนาํ

ความรูไ้ปใชไ้ด ้

สามารถนาํขยะทีไ่ดร้บัการ

คดัแยกแลว้มารไีซเคลิหรอื

แปรรูป เป็นวสัดุทีใ่ช ้

ประโยชนไ์ด ้

กอง

ทรพัยา

กรฯ 

รวมท ัง้สิ้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 
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ผ.02 

6. ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

    (1) แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง  

จดุเสีย่ง ย่านธุรกจิชมุชน 

เสน้ทางคมนาคมของ

องคก์ารบรหิารส่วน 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

และความปลอดภยั 

ในการใชเ้สน้ทางของ 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เชิงปริมาณ: ตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง 

จดุเสีย่ง และย่านธุรกจิชมุชน  
เชิงคณุภาพ: ตดิต ัง้เครื่องหมาย

จราจร สญัญาณไฟกระพรบิ 

ครบถว้นตามจดุทีก่าํหนด 

5,000,000 16,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 เชิงปริมาณ: 

จาํนวนไฟฟ้าและ

แสงสว่างทีต่ดิต ัง้ 

เชิงคณุภาพ: ถนน

มไีฟฟ้าแสงสว่าง

สาํหรบัสญัจร 

สามารถลดอบุตัเิหตจุาก

การใชร้ถใชถ้นน ของ

ประชาชนทีส่ญัจรไปมา 

กองช่าง 

   รวมท ัง้สิ้น 5,000,000 16,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000    

    1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ    

 

 (2) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 

 

ป้องกนัและลดอบุตัเิหตบุน

เสน้ทางคมนาคมของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและ

ความปลอดภยัในการใช ้

เสน้ทางขององคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เชิงปริมาณ: ตดิต ัง้เครื่องหมาย

จราจร สญัญาณไฟกระพรบิ บรเิวณ

ทางเชื่อม ทางแยก หรอืจดุเสีย่งถนน

ภารกจิถ่ายโอน จาํนวน 800 ชดุ  
เชิงคณุภาพ: ตดิต ัง้เครื่องหมาย

จราจร สญัญาณไฟกระพรบิ 

ครบถว้นตามจดุทีก่าํหนด 

5,400,000  5,400,000  5,400,000  5,400,000  5,400,000  เชิงปริมาณ: 

จาํนวน

เครื่องหมาย

จราจรทีไ่ดร้บั

การตดิต ัง้ 
เชิงคณุภาพ:  

มเีครื่องหมาย

จราจรและ

สญัญาณไฟ

สามารถลดอบุตัเิหต ุ

จาการใชร้ถใชถ้นนของ

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

กองช่าง 

เชิงปริมาณ: ตดิต ัง้เครื่องหมาย

จราจร สญัญาณไฟกระพรบิ บรเิวณ

2,700,000  2,700,000  2,700,000  2,700,000  2,700,000  
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ทางเชื่อม ทางแยก หรอืจดุเสีย่งถนน

ในความรบัผดิชอบของ อบจ.นศ. 

จาํนวน 800 ชดุ  
เชิงคณุภาพ: ตดิต ัง้เครื่องหมาย

จราจร สญัญาณไฟกระพรบิ 

ครบถว้นตามจดุทีก่าํหนด 

กระพรบิใช ้

งานได ้

2 

 

โครงการบาํรุงรกัษาและ

ปรบัปรุงทีด่นิสิง่ก่อสรา้ง

ถนนตามภารกจิถ่ายโอน 

 

เพือ่บาํรุงรกัษาทางใหอ้ยู่ใน

สภาพที่ใชก้ารได ้สามารถ

แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น

ของประชาชนในการคมนาคม 

เชิงปริมาณ: ปรบัปรุง/ซ่อมสรา้ง/

ปรบัปรุงผวิจราจรและช่องระบายนํา้ 

ไหลท่าง คอสะพานถนนลาดยางตาม

ภารกจิถ่ายโอน 
เชิงคณุภาพ: ไดม้าตรฐานตามที่

กาํหนด 

70,000,000 70,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนสายทาง 

ที่ไดร้บัการปรบัปรุง/

ซ่อมสรา้ง 
เชิงคุณภาพ :  

ไดม้าตรฐาน

ตามทีก่าํหนด 

ประชาชนสามารถใช ้

เสน้ทางในการสญัจรได ้

สะดวก รวดเรว็ 

ปลอดภยั 

กองช่าง 

3 
 

ปรบัปรุงถนน สะพาน

คอนกรตีเสรมิเหลก็  

ทางระบายนํา้ ไหลท่าง  

สิง่อาํนวยความสะดวกฯลฯ  

ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของ

องคก์ารบรหิารส่วน 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

เพือ่ซ่อมบาํรุง ปรบัปรุง

ถนนทีอ่ยู่ในความ

รบัผดิชอบขององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช ใหม้ี

สภาพดใีชง้านไดใ้นทกุ

ฤดูกาล 

เชิงปริมาณ :ปรบัปรุงถนน สะพาน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ ทางระบายนํา้ 

ไหลท่าง สิง่อาํนวยความสะดวกฯลฯ  

ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบขององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช 

เชิงคณุภาพ: ไดม้าตรฐานตามที่

กาํหนด 
 

125,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000 เชิงปริมาณ : 

จาํนวนถนน 

สะพาน 

ที่ไดร้บัการ

ปรบัปรุง/ซ่อม

สรา้ง 
เชิงคุณภาพ :  

ถนน สะพานที่

ไดม้าตรฐาน 

ประชาชนไดร้บับริการ

สาธารณะ ในดา้นการ

อาํนวยความปลอดภยัใน

การใชเ้สน้ทางคมนาคม 

สาํหรบัสญัจรและขนส่ง

ผลติผลทางการเกษตร

ออกสู่ทอ้งตลาด เป็นการ

ส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชวีติของประชาชน

ใหด้ขีึ้น 

กองช่าง 

   รวมท ัง้สิ้น 203,100,000 203,100,000 413,100,000 413,100,000 413,100,000    

    4 โครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ    
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ผ.02 

 (2) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 1.อาํเภอพรหมครี ี           

 กอ่สรา้งถนน           

1 

 

 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายทุ่งคา 2   

หมู่ที ่8  ตาํบลพรหมโลก           

อาํเภอพรหมครี ี

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นใหก้บัราษฎรใน

การใชเ้สน้ทางคมนาคม  

ยกระดบัคุณภาพชวีติของ

ราษฎรในพื้นที ่การเดนิทาง

และขนส่งผลผลติทางการ

เกษตรสู่ตลาดรวดเรว็ยิง่ขึ้น 

เชิงปริมาณ: ถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็ กวา้ง 4 ม. ยาว  

1,000 ม. หนา 0.15 ม. ไหลท่าง 

หนิคลกุกวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.50 ม. 

หรอืพื้นทีผ่วิจราจร ไมน่อ้ยกว่า 

4,000 ตร.ม. 

เชิงคณุภาพ: ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

(จดุเริ่มตน้ 47P 593196E 

939393mN จดุสิ้นสุด 47P 

593821mE 939875mN) 

   2,845,000  เชิงปรมิาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคุณภาพ :

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการสญัจร 

ไปมา  ผลผลติทาง

การเกษตรออกสู่ตลาด

ไดส้ะดวก ทาํใหเ้กดิ

ความเสยีหายต่อผลผลติ

ทางการเกษตร และ

สามารถป้องกนัอนัตราย

ในการสญัจรไปมา 

กองช่าง 

2 

 

 
 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็สายสนัตนิิมติ 

หมู่ที ่8 ตาํบลทอนหงส ์  

อาํเภอพรหมครี ี

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ความปลอดภยัในชวีติ

และทรพัยส์นิของเกษตรกร 

ขนส่งผลผลติทางการ

เกษตร ซึง่เป็นเสน้ทาง

เชื่อมต่อระหว่าง  

อบต.ทอนหงส ์กบัตาํบล        

หวัตะพาน อ.ท่าศาลา 

เชิงปริมาณ: ถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็  กวา้ง 4.00 ม. ยาว 

800 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกว่า 3,200 ตร.ม. ไหลท่าง

กวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.50 ม.  

เชิงคณุภาพ: ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

(จดุเริ่มตน้ N 590396 E 590841 

จดุสิ้นสุด N 590588 E 950078 

 

   2,489,700  เชิงปรมิาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคุณภาพ:

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิมากขึ้น สะดวก

ในการขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตร 

กองช่าง 



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปลีย่นแปลง แกไ้ข พ.ศ.2563  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช                                                                                                                                                       186 

 

ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

3 

 

โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

สาย นศ.ถ.14-004        

(หว้ยเตง 1 ซอย 1)    

หมู่ที ่2 ตาํบลทอนหงส ์

อาํเภอพรหมครี ี        

จงัหวดันครศรธีรรมราช  

(ช่วงที ่2) 

 

เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นใหก้บัราษฎรใน

การใชเ้สน้ทางคมนาคม  

ยกระดบัคุณภาพชวีติของ

ราษฎรในพื้นที ่การเดนิทาง

และขนส่งผลผลติทางการ

เกษตรสู่ตลาดรวดเรว็ยิง่ขึ้น 

เชิงปริมาณ : ถนน คสล.  

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,925 ม.  

หนา 0.15 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 

5,200 ตร.ม. ไหลท่างลูกรงักวา้ง

เฉลีย่ขา้งละ 0.50 ม. ตามสภาพ

พื้นที ่ 

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ.  

(จดุเริ่มตน้ พกิดั 47P 588956   

E 949464 N จดุสิ้นสุด  

พกิดั 589111 E 947101 N) 

 

  3,981,500   เชิงปรมิาณ :

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคุณภาพ:

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิมากขึ้น สะดวก

ในการขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 2.อาํเภอสชิล           

 กอ่สรา้งถนน           

4 

 
 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายวงแหวน 

ทุ่งคายาง (ตอนที ่2)  

หมู่ที ่5 ตาํบลเขานอ้ย 

อาํเภอสชิล     

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหป้ระชาชนใชใ้นการ

คมนาคมขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรในพื้นทีแ่ละ

พื้นทีใ่กลเ้คยีง 

เชิงปริมาณ: ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็กวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. 

ระยะทาง 1,000 ม. หรอืพื้นทีไ่ม่

นอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม. 

เชิงคณุภาพ: ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

(จดุเริ่มตน้ 47 P 0584887,0988146  

จดุสิ้นสุด 47 P 0583986 0987703) 

 

 

   3,232,000  เชิงปริมาณ:

ระยะทางถนน

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ:

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ประชาชนในพื้นที ่ 

และใกลเ้คยีง จาํนวน

ประมาณ 70 ครวัเรอืน 

ไดร้บัความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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ผ.02 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 

 
ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายชายเขา

เกยีรต ิหมู่ที ่12,3  

ตาํบลทุ่งปรงั  อาํเภอสชิล 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

(ช่วงที ่2) 

 

เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมที่

สะดวกรวดเรว็ ปลอดภยั

ในชวีติ และทรพัยส์นิ 

เชิงปริมาณ : ถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็ กวา้ง 4.00 ม. ระยะทาง  

920 ม. หนา 0.15 ม. ไหลท่าง 

หนิคลกุกวา้งขา้งละ 0.50 ม. หรอื

พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 3,680 ตร.ม. 

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

 

 

 

 

  1,990,000     เชิงปรมิาณ:

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคุณภาพ:

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิมากขึ้น สะดวก

ในการขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 3.อาํเภอทุง่สง          กองช่าง 

 กอ่สรา้งถนน           

6 
 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี 

สายบา้นไสตอไหน หมู่ที ่7 

ถงึ ตาํบลนาไมไ้ผ่  

อาํเภอทุ่งสง  

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

 

 

 

 

เพือ่ความสะดวกในการ

คมนาคมเป็นเสน้ทางในการ

ขนส่งผลผลติทางการ

เกษตร และลดอบุตัเิหต ุ

เชิงปริมาณ : ถนนลาดยาง 

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี  กวา้ง 5 ม. 

ยาว 1,200 ม. หนา 0.05 ม.  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐาน 

ตามแบบ อบจ.นศ. 

(พกิดั e 8.074741 n 99.576440)  

 

 

 

 

   3,262,000  เชิงปริมาณ:

ระยะทางถนน

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ:

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ประชาชนในพื้นทีแ่ละ

พื้นทีใ่กลเ้คยีงไดร้บั

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 4.อาํเภอปากพนงั           

 กอ่สรา้งถนน           

7 

 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายป่าระกาํ

เหนือ-สามแยกบางปอ  

หมู่ที ่7,9 ตาํบลป่าระกาํ          

อาํเภอปากพนงั               

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ใหป้ระชาชนทีใ่ช ้

เสน้ทางสญัจรดว้ยความ

ปลอดภยัและขนส่งผลผลติ

ทางการเกษตรไดอ้ย่าง

สะดวก 

เชิงปริมาณ: ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 ม. 

ยาว 1,750 ม. ไหลท่างขา้งละ      

0.50 ม.  

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

(จดุเริ่มตน้  N 913,296 E 625,366 

จดุสิ้นสุด N 913,253 E 627,126) 

   5,269,600  เชิงปรมิาณ:

ระยะทางถนนที่

ก่อสรา้ง 

เชิงคุณภาพ:

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ประชาชนใชเ้สน้ทาง

สญัจรดว้ยความ

ปลอดภยัและขนส่ง

ผลผลติทางการเกษตร

ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

 5.อาํเภอพปูิน           

 กอ่สรา้งถนน           

8 

 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 

เสรมิเหลก็สายกลางทุ่ง  

หมู่ที ่4 ชมุชนบา้นปากจงั            

ตาํบลกะทูน   อาํเภอพปูิน 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่ความสะดวกในการ

คมนาคมเป็นเสน้ทางในการ

ขนส่งผลผลติทางการ

เกษตร และลดอบุตัเิหต ุ

เชิงปริมาณ : ถนน คสล.ผวิจราจร

กวา้ง 4 ม. (ใชต้ะแกรงเหลก็)  

ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.50 ม.  

ยาว 1,000 ม. หรอืพื้นทีผ่วิจราจร 

ไม่นอ้ยกว่า 4,000 ตร.ม. 

เชิงคณุภาพ : ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบ อบจ.นศ. 

จดุเริ่มตน้  

8.56377 N 99.566931 E 

8.56439 N 99.57797 E 

   2,721,704 2,721,704 เชิงปริมาณ:

ระยะทางถนน 

ทีก่่อสรา้ง 

เชิงคณุภาพ:

ถนนได ้

มาตรฐาน 

ประชาชนในพื้นทีแ่ละ

พื้นทีใ่กลเ้คยีงไดร้บั

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กอง

ช่าง 

   รวมท ัง้สิ้น - - 5,971,500 19,820,004 2,721,704    

    - - 2 โครงการ 6 โครงการ 1 โครงการ    
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 (2) แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ปรบัปรุงซ่อมแซมระบบ

ประปาหมูบ่า้นซึง่เป็น

ทรพัยส์นิขององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

เพือ่เป็นการส่งเสรมิ

คุณภาพชวีติราษฎร 

ในดา้นนํา้อปุโภคบรโิภค 

เชิงปริมาณ: ระบบประปาหมู่บา้น 

ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงซ่อมแซม 

เชิงคณุภาพ : ประปาใชง้านไดด้ ี

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เชิงปริมาณ:

จาํนวนประปา

ทีไ่ดร้บัการ

ซ่อมแซม 

เชิงคณุภาพ: 

ประชาชนมนีํา้

ใชต้ลอดปี 

ประชาชนในพื้นทีไ่ดร้บั

บรกิารนํา้ประปาไดอ้ย่าง

ท ัว่ถงึครอบคลมุทกุ

ครวัเรอืน 

กอง 

ทรพัยากรฯ 

   รวมท ัง้สิ้น 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000    

    1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ    

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