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ค าน า 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) ของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ  น โยบายของรั ฐบาล  แผนพัฒนาจั งหวั ด                       
กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วนต าบลเขาขาว                    
ได้รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในต าบล ซึ่งได้จากการจัดประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมต าบล 
และข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง น ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)                  
โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล เ ข า ข า ว  ห วั ง เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ว่ า แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น                            
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวต่อไป 
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ส่วนที ่1 

บทน า 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าระยะเวลาห้าปีโดยให้จัดท าหรือทบทวนให้
แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)ขึ้น  โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวและมีองค์กรจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เขาขาว และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในท่ีสุด  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)จะ
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผน
พัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะกว้างๆดังนี้ 

1) เป็นเอกสารแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาห้าปี 
4) เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าคลอบคลุมระยะเวลาห้าปีโดยให้จัดท าหรือ
ทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป 



นอกจากนั้น  แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดย
น าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดงบประมาณ
เพ่ือให้กระบวนการ จัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1) เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ

จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2) เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปีที่มคีวามสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์

การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีและน าไปปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา 
ความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส าหรับ

องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป 

1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนา  

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานด้านต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ  ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

 

 

 



ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที ่1 การเตรียมการจัดท า 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรพบผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์  
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การ
พัฒนา นโยบายของผู้บริหารเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและ
โครงการกิจกรรมที่ก าหนดไว้  ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ 

เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว จะท าอย่างไรต่อ 

ให้เวทีการประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือก
และโครงการกิจกรรมที่ก าหนดไว้ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่จะน ามาใช้เป็นกรอบกา รจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้  รวมทั้งก าหนดโครงการกิจกรรมที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 

โครงการหรือกิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น  ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

1. พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา เช่น  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  โดยเวทีการประชุมร่วมได้ก าหนด  โครงการพัฒนาด้านการตลาดซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้ก าหนด แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม โดยได้ก าหนด โครงการปรับปรุง สถานที่ ประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า  

2. ให้พิจารณาน าโครงการหรือกิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการ
ของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 



3. มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการกิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสมและนอกจากในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้อง
ใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าห้าปี  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท า
โครงการกิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย 

การพิจารณาก าหนดกิจกรรม อบต.ต้องค านึงถึงอะไรบ้าง 

o งบประมาณรายรับรายจ่ายของ อบต. 
o ทรัพยากรการบริหาร 
o ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ 

ประเภทของโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1. โครงการที่ อบต. ด าเนินการเอง 
2. โครงการที่ อบต.อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ 
3. โครงการที่ อบต. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง  

ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืน และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการ
สาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

o การเก็บรวบรวมข้อมูล 
o วิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 

1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผล
การพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดย
ประเมินทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาหลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่
ประชุมร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาคมในห้วงระยะเวลาห้าปี ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนา
ใดที่ยังมิได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้น
ใหม่ ก็อาจก าหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 

3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา  ที่ประชุมร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของแนว
ทางการพัฒนา หมายความว่าในห้วงระยะเวลาห้าปีของแผนพัฒนาห้าปีนั้นอาจมีแนวทางที่
จ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 

 

 

 



วิธีการจัดล าดับความส าคัญ มีหลายวิธีเช่น 
 ประชุมตกลงกัน 
 ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนนเพื่อน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงห้าปี  
ทบทวนและยืนยันแนวทางการพัฒนาที่จัดล าดับแล้วว่ามีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง

หรือไม ่

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในช่วงห้าปีโดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงห้า
ปี 

2. ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการหรือกิจกรรม 
 พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่

ก าหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการหรือกิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ
หรือกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โครงการหรือ กิจกรรม ที่ร่วม
ด าเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือ โครงการหรือ กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ 

 พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการหรือกิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 

 พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการด าเนินงานและในด้าน
ของผลการด าเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

 พิจารณาคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรม 
ก. จากความจ าเป็น 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของ อบต. 
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จโดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาห้าปี เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อ 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565)   

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคม  และประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                    (พ.ศ.2561 - 2565) และ



รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 
2565)ให้สมบูรณ์ต่อไป 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

 ผ่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 ผ่านสภาท้องถิ่น 

 ผู้บริหาร อบต. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
 
1. สภาพทั่วไป 

1.1. ที่ตั้งและอาณาเขต  
 ต ำบลเขำขำว  อ ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในอ ำเภอ
ทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ในได้รับกำรยกฐำนะจำกสภำต ำบลเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำม
ประกำศกระทรวงมหำดไทย เมื่อวันที่ 19  มกรำคม  2539  ตั้งอยู่ห่ำงจำกตัวอ ำเภอทุ่งสงไปทำ งทิศ
ตะวันตก  ประมำณ 20 กิโลเมตร และห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช  ประมำณ 70 กิโลเมตร 
มีเนื้อที่ประมำณ 87.91 ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ 54,944  ไร่ และมีอำณำเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ จด ต.แก้วแสน  อ.นำบอน,  ต.นำโพธิ์ 
  ทิศใต้  จด ต.บำงขัน  ต.นำไม้ไผ่ 
  ทิศตะวันออก จด ต.นำโพธิ์  ต.ควนกรด 
  ทิศตะวันตก จด ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ 
 

 

 

ทบักลาง 
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1.2. ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศทำงด้ำนทิศตะวันตกของต ำบล  ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อของอ ำเภอทุ่งสง  กับ
อ ำเภอบำงขัน  และอ ำเภอทุ่งใหญ่ จะมีภูเขำหลำยลูก  เป็นแหล่งก ำเนิดต้นน้ ำ  ล ำธำรหลำยสำย   และ
ลักษณะของพ้ืนที่จะลำดเท ลงมำทำงทิศตะวันออกเรื่อย  ๆ จนสุดแนวเขตของต ำบล  พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่สูง
กว่ำระดับน้ ำทะเล 

1.3. ลักษณะของดิน  
 สภำพดินของต ำบลเขำขำว  พ้ืนที่เป็นควนเขำเนิน  ซึ่งดินบริเวณนี้มีควำมอุดมสมบูรณ์มำก      
เหมำะแก่กำรเพำะปลูกพืชทุกชนิด  ส่วนที่รำบควำมสมบูรณ์ของดิน ปำนกลำง  เหมำะแก่กำรปลูกยำงพำรำ       
ไม้ผลยืนต้น  พืชไร่  พืชผัก  ฯลฯ 
 
 

2. การเมือง/การปกครอง 
2.1. การแบ่งเขตการปกครอง 

 ต ำบลเขำขำวแบ่งเขต กำรปกครองออกเป็นหมู่บ้ำน   จ ำนวน  12  หมู่บ้ำน   ซึ่งอยู่ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเขำขำวทั้งหมด  ดังต่อไปนี้ 
  หมู่ที่ 1  บ้ำนทรำยขำว  ผู้ใหญ่สหพัฒน์    สุขอนันต์ 
  หมู่ที่ 2  บ้ำนไสส้ำนใน     ผู้ใหญ่บุญสุข    ไทยยัง  
  หมู่ที่ 3  บ้ำนสหกรณ์  ผู้ใหญ่คัคนำนต์    ดีลิ่น 
  หมู่ที่ 4  บ้ำนสหกรณ์นิคม     ก ำนันสท้ำน    อุ่นศร 
  หมู่ที่ 5  บ้ำนหินรำว  ผู้ใหญ่อ ำพล     ฉิมปำกแพรก 
  หมู่ที่ 6  บ้ำนอ่ำวมิน  ผู้ใหญ่สมพงศ์    ขำวผ่อง 
  หมู่ที่ 7  บ้ำนเขำตำว  ผู้ใหญ่สรยุทธ    สุวะโจ 
  หมู่ที่ 8  บ้ำนพรุนำ   ผู้ใหญ่มนตรี       หนูภัยยันต์ 
  หมู่ที่ 9  บ้ำนไร่เหนือ  ผู้ใหญ่นีรนุช    เกิดกุญชร 
  หมู่ที่ 10 บ้ำนทับกลำง  ผู้ใหญ่พิรังสิทธิ์    จอง 
  หมู่ที่ 11 บ้ำนนอกไร่  ผู้ใหญ่ศุภชัย        สุขสวัสดิ์ 
  หมู่ที่ 12 บ้ำนห้วยหินดำน  ผู้ใหญ่บุญฤทธิ์     เคี่ยมขำว   

2.2 การเลือกตั้ง 
  กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 12 หมู่บ้ำน หำกมีกำรเลือกตั้ง
ในครั้งหน้ำจะมีผู้บริหำรท้องถิ่น (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) จ ำนวน 1 คน และมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่บ้ำนละ 2 คน จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน รวมเป็น 24 คน 

  
 
 



~ 9 ~ 

  

3. ข้อมูลประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

1)   มี 12 หมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน 4,527 ครัวเรือน 
2)   จ ำนวนประชำกรทั้งหมด    14,110  คน  รำยละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ ำนวนประชำกร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง    รวม 

1 บ้ำนทรำยขำว 884 900 1,784 623 
2 บ้ำนไสส้ำนใน 596 594 1,190 429 
3 บ้ำนสหกรณ์ 608 636 1,244 411 
4 บ้ำนสหกรณ์นิคม 649 701 1,350 442 
5 บ้ำนหินรำว 765 850 1,615 492 
6 บ้ำนอ่ำวมิน 751 709 1,460 450 
7 บ้ำนเขำตำว 674 739 1,413 465 
8 บ้ำนพรุนำ 466 468 934 330 
9 บ้ำนไร่เหนือ 454 478 932 262 
10 บ้ำนทับกลำง 311 356 667 212 
11 บ้ำนนอกไร่ 417 416 833 236 
12 บ้ำนห้วยหินดำน 352 336 688 175 

รวม 6,927 7,183 14,110 4,527 
 

ที่มำ : ส ำนักงำนทะเบียนรำษฎร์ ของเดือนกรกฎำคม  2562  
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4. สภาพทางสังคม 

4.1. การศึกษา 
o โรงเรียนประถมศึกษา 5  แห่ง ประกอบด้วย 

- โรงเรียนบ้ำนเขำตำว 
- โรงเรียนวัดนิคมคีรี 
- โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 
- โรงเรียนบ้ำนไสส้ำน 
- โรงเรียนบ้ำนสำมัคคีธรรม 

o โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ประกอบด้วย 
- โรงเรียนทุ่งสงสหประชำสรรค์ ม.1 - ม.6 

 

o ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ประกอบด้วย 
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสวนสมเด็จย่ำ 90 
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทับนำยเหลียว 
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนไสส้ำน 

     4.2 สำธำรณสุข 
o  สถานบริการด้านสาธารณะสขุ 

- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสหกรณ์    หมู่ที่ 4   จ ำนวน  1  แห่ง     
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไร่เหนือ    หมู่ที่  9  จ ำนวน  1  แห่ง 

o บุคลากรทางการแพทย์ 
- นักวิชำกำรสำธำรณสุข              จ ำนวน       3  คน 
- พยำบำลวิชำชีพ              จ ำนวน       3  คน 
- เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน             จ ำนวน       1  คน 
- เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข    จ ำนวน       1  คน  
- เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล    จ ำนวน       1  คน 
- อำสำสมัครสำธำรณสุข    จ ำนวน   267  คน 

  
    4.3 อำชญำกรรม 
 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

o สถำนีต ำรวจ,ป้อมยำม,จุดตรวจ   จ ำนวน  1  แห่ง 
o รถดับเพลิง      จ ำนวน  1  คัน 
o รถกู้ภัย      จ ำนวน  1  คัน 
o อัตรำก ำลังต ำรวจ     จ ำนวน  2  นำย     
o ชรป          จ ำนวน  6  คน     
o อส.ตร.      จ ำนวน  2  คน   
o อปพร.           จ ำนวน  73 คน   
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 กำรคมนำคม 

มีเส้นทำงคมนำคมติดต่อกับต ำบล  อ ำเภอ อ่ืน ๆ ดังนี้ 
o ทำงหลวงสำย 4110 (ทุ่งสง –ทุ่งใหญ่สำยเก่ำ) ผ่ำนพ้ืนที่ หมู่ที่ 11 , 8 , 1 , 7, 12 และหมู่ที่ 

5  ต ำบลเขำขำว  
o ทำงหลวงสำย 4130 (ทุ่งสง – ทุ่งใหญ่สำยใน)  ผ่ำนพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 , 11 , 3 , 4  และหมู่ท่ี 7  

ต ำบลเขำขำว 
o กำรคมนำคมระหว่ำงต ำบลเขำขำว ถึงอ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำชใช้เวลำ 

ประมำณ 1.5  ชั่วโมง 
o เส้นทำงทำงต่ำง ๆ ที่เป็นสำยหลักเข้ำภำยในหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง 

และหินคลุก 
5.2 กำรไฟฟ้ำ 
 มีระบบไฟฟ้ำครบทุกหมู่บ้ำน 
5.3 กำรประปำ 

o ระบบประปำ  67    แห่ง       
o ประปำผิวดิน    4    แห่ง           
o ฝำยกั้นน้ ำ    9    แห่ง 

5.4 โทรศัพท์โทรคมนำคม 
o สถำนีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11   1 แห่ง 
o สถำนีวิทยุโทรทัศน์ ITV    1  แห่ง 
o เสำรับสัญญำนคลื่นโทรศัพท์  DETAC   3  แห่ง 
o เสำรับสัญญำนคลื่นโทรศัพท์ GSM   2  แห่ง 
o เสำรับสัญญำนคลื่นโทรศัพท์  TRUMOVE  4  แห่ง  
o ที่ท ำกำรไปรษณีย์เอกชน    1  แห่ง 

5.5 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
     มี ไปรษณีย์ เ อกชน เขำขำว ไปรษณีย์  ตั้ ง อยู่ ที่ หน้ ำ ตลำดนั ดมำบชิ ง  ต ำบล เขำขำว                   

อ ำเภอทุ่งสง ห่ำงจำกตัวอ ำเภอทุ่งสง ประมำณ 20 กิโลเมตร 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

  พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร                  16,510   ไร่ 
  พ้ืนที่ท ำสวนยำง     34,375   ไร่ 
  พ้ืนที่ท ำสวนไม้ผล                   714    ไร่           
  พ้ืนที่ปลูกพืชไร่  พืชผัก  และอ่ืน ๆ      1,505   ไร่  

    6.2 อุตสาหกรรม 
  มีโรงงำนอุตสำหกรรมจ ำนวน 7 แห่งคือ 
  1 สหกรณ์กองทุนสวนยำงเกษตรสัมพันธ์ จ ำกัด หมู่ที่ 3 
  2 สกย.นิคมเกษตรพัฒนำจ ำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 
  3 สกย.ไสส้ำนพัฒนำ ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 
  4 สหกรณ์นิคมทุ่งสง จ ำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 
  5 สหกรณ์นิคมทุ่งสง จ ำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ 12 
  6 โรงเลื่อยนำยก้ำน รัตนพันธ์ ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 
  7 สหกรณ์กำรเกษตรเขำขำวจ ำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 
 6.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- สหกรณ์นิคม      1      แห่ง 
- สหกรณ์กำรเกษตร     1      แห่ง 
- สหกรณ์กองทุนสวนยำง    4      แห่ง 
- กองทุนหมู่บ้ำน     12     กองทุน 
- กลุ่มออมทรัพย์     10     กลุ่ม 
- ธนำคำรหมู่บ้ำน     1      แห่ง 
- ปั๊มน้ ำมันชุมชน     4      แห่ง 
- กลุ่มแม่บ้ำน      5      กลุ่ม 
-  กลุ่มเลี้ยงสัตว์ (กวำง,ไก่ ฯลฯ)    2      กลุ่ม 
- กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    1      กลุ่ม 
- กลุ่มส่งเสริมอำชีพบ้ำนทรำยขำว หมู่ 1   1      กลุ่ม  
- กลุ่มรวมมิตรพัฒนำ (เขำกวำงอ่อน) หมู่ 4  1      กลุ่ม 
- กลุ่มองค์กรเกษตรกรธนำคำรหมู่บ้ำนเขำขำว 

 (สุรำกลั่นชุมชน) หมู่ 1     1  กลุ่ม 
- กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ส่งเสริมอำชีพและบริกำร หมู่ 3  1  กลุ่ม 
- กลุ่มปลำดุกร้ำบ้ำนสหกรณ์ หมู่ 4    1 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตรนิคมยังยืนเขำขำว หมู่ 4    1  กลุ่ม 
- กลุ่มตำมรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4   1 กลุ่ม 
- กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้ำนเขำตำว หมู่ 7    1  กลุ่ม 
- กลุ่มศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร  1 กลุ่ม 
- กลุ่มสมุนไพรสร้ำงควำมสำมัคคีและลดหนี้ที่ไร่เหนือ  1 กลุ่ม 
- กลุ่มเลี้ยงโคขุน หมู่ 6      1  กลุ่ม 
- กลุ่มขนมไทย หมู่ 12      1  กลุ่ม 
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- กลุ่มท ำขนมบ้ำนไร่เหนือ  หมู่ 9    1  กลุ่ม 
- กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์พ้ืนเมืองบ้ำนกินรำว หมู่ 5   1 กลุ่ม 

6.4 แรงงาน 
 ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำสวนยำงพำรำ สวนปำล์ม  สวนผลไม้  พืชผัก  เลี้ยงสัตว์  
ประมำณ  80% มีอำชีพค้ำขำย  รับจ้ำง ท ำธุรกิจส่วนตัว  และรับรำชกำรประมำณ  20% 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน 

 หมู่ที่ 1  บ้ำนทรำยขำว   
 หมู่ที่ 2  บ้ำนไสส้ำนใน       
 หมู่ที่ 3  บ้ำนสหกรณ์   
 หมู่ที่ 4  บ้ำนสหกรณ์นิคม      
 หมู่ที่ 5  บ้ำนหินรำว   
 หมู่ที่ 6  บ้ำนอ่ำวมิน   
 หมู่ที่ 7  บ้ำนเขำตำว   
 หมู่ที่ 8  บ้ำนพรุนำ    
 หมู่ที่ 9  บ้ำนไร่เหนือ   
 หมู่ที่ 10 บ้ำนทับกลำง   
 หมู่ที่ 11 บ้ำนนอกไร่   

 หมู่ที่ 12 บ้ำนห้วยหินดำน 

     7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
   หมู่ที่ 1 ท ำสวนยำงพำรำ 210 ครัวเรือน ท ำสวนปำล์มน้ ำมัน 60 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 2 ท ำสวนยำงพำรำ 290 ครัวเรือน ท ำสวนปำล์มน้ ำมัน 10 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 3 ท ำสวนยำงพำรำ 197 ครัวเรือน ท ำสวนปำล์มน้ ำมัน 25 ครัวเรือน 
   พืชไร่ผสมอื่นๆ 25 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 4 ท ำสวนยำงพำรำ 279 ครัวเรือน ท ำสวนปำล์มน้ ำมัน 30 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 5 ท ำสวนยำงพำรำ 300 ครัวเรือน ท ำสวนปำล์มน้ ำมัน 20 ครัวเรือน 
   สวนผสม 30 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 6 ท ำสวนยำงพำรำ 300 ครัวเรือน ท ำสวนปำล์มน้ ำมัน 10 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 7 ท ำสวนยำงพำรำ 344 ครัวเรือน ท ำสวนปำล์มน้ ำมัน 8  ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 8 ท ำสวนยำงพำรำ 300 ครัวเรือน ท ำสวนปำล์มน้ ำมัน 15 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 9 ท ำสวนยำงพำรำ 240 ครัวเรือน ท ำสวนปำล์มน้ ำมัน 10 ครัวเรือน 
   สวนผลไม้ 30 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 10 ท ำสวนยำงพำรำ 170 ครัวเรือน ท ำสวนปำล์มน้ ำมัน 5 ครัวเรือน 
  หมู่ที่ 11 ท ำสวนยำงพำรำ 180 ครัวเรือน  
 หมู่ที่ 12 ท ำสวนยำงพำรำ 148 ครัวเรือน ท ำสวนปำล์มน้ ำมัน 15 ครัวเรือน 
   สวนผลไม้ 12 ครัวเรือน 
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 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
   คลอง    จ ำนวน   3 แห่ง 
   ฝำย    จ ำนวน   4 แห่ง 
   ห้วย    จ ำนวน   2 แห่ง 
   หนองน้ ำ/บึง   จ ำนวน  4 แห่ง 
   สระ    จ ำนวน  4 แห่ง 
 

 7.4 ข้อมูลด้านแหลง่น้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
   1. ระบบประปำหมู่บ้ำน 
   2. บ่อบำดำลสำธำรณะ 
   3. แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ 

8 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ องค์กรทางศาสนา 
o ส านักสงฆ์   2  แห่ง  ประกอบด้วย 

- ส ำนักสงฆ์อ่ำวมิน 
- ส ำนักสงฆ์โพธิธำรำม 

o วัด   4   แห่ง  ประกอบด้วย 
- วัดนิคมคีรี 
- วัดสหกรณ์นิคม 
- วัดพันธวำรำม 
- วัดเขำตำว 

 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   - ช่วงเดือนมกรำคม ท ำบุญตักบำตร 
   - ช่วงเดือนเมษำยน งำนสรงน้ ำผู้สูงอำยุและสรงน้ ำพระ 
   - ช่วงเดือนพฤศจิกำยน งำนวันลอยกระทง 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 

มีล าคลองไหลผ่าน จ านวน 3 สาย  คือ 
คลองมิน ไหลผ่ำนหมู่บ้ำน 1,3,4,5,6,7 และ 9 
คลองทรำยขำว ไหลผ่ำหมู่บ้ำน 1,3,4 และ 10 
คลองแพรกแดง ไหลผ่ำนหมู่บ้ำน 6 และ9 

มีล าห้วยไหลผ่าน จ านวน 2 สาย คือ 
ห้วยน้ ำด ำ ไหลผ่ำนหมู่บ้ำน 1,2 และ8 
ห้วยน้ ำฉำ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 10 
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9.2 ป่าไม้ 

มีป่ำตำมพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2537 ป่ำเขำขำว เนื้อที่ประมำณ 8,787 ไร่ 
มีไม้แดง ไม้ยำง ไม้ไข่เขียวและไม้อ่ืนๆที่มีค่ำจ ำนวนมำก และสวนป่ำชุมชนชนบ้ำเขำตำว ประมำณ  40 ไร่ 
 

9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
- ทรัพยำกรแหล่งน้ ำ ปัจจุบันมีสภำพตื้นเขินและรกร้ำง ตลอดจนคุณภำพน้ ำมีคุณภำพต่ ำเนื่องจำกมีกำร

ปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- ทรัพยำกรป่ำไม้ ปัจจุบันไม้มีค่ำ มีจ ำนวนลดลง เนื่องจำกเกิดกำรบุกรุกท ำเป็นพื้นที่ทำงกำรเกษตร 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2561) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ           
พ.ศ.2557-2561 

 1.1. สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาขาว หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Electronic Local Administrative Accounting System (e-
LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
รายละเอียดดังนี้ 

  ปีงบประมาณ 2557 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 40,000,000 

ประมาณการรายจ่ายไว้ 40,000,000 
รายรับจริง  48,076,167.98 
รายจ่ายจริง  36,484,106.12 

ปีงบประมาณ 2558 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 47,129,720 

ประมาณการรายจ่ายไว้ 47,129,720 
รายรับจริง  51,008,106.24 
รายจ่ายจริง  45,245,489.29 

ปีงบประมาณ 2559 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 49,000,000 

ประมาณการรายจ่ายไว้ 49,000,000 
รายรับจริง  48,526,704.58 
รายจ่ายจริง  46,545,004.95 

ปีงบประมาณ 2560 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 70,000,000 

ประมาณการรายจ่ายไว้ 70,000,000 
รายรับจริง  67,547,719.15 
รายจ่ายจริง  66,277,103.87 
 
ปีงบประมาณ 2561 

  ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 68,547,000 
ประมาณการรายจ่ายไว้ 68547,000 
รายรับจริง  71,858,776.74 
รายจ่ายจริง  66,847,572.41 
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.2.1 เชิงปริมาณ 
     1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2557-2559) โดยสรุป

ดังนี้ 
  อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล เ ข า ข า ว  ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ แ ผ น พั ฒ น า  3  ปี                            

(พ.ศ.2557-2559) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.
2557-2559) รวม 210 โครงการ งบประมาณ 63,427,400 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 53 12 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 38 3 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม 64 38 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 12 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 42 ๖ 

รวม 210 83 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 
2556 มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 83 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวนเงิน 16,008,753 บาท 

สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2557 ก าหนดไว้ 210 โครงการปฏิบัติได้จริง 83 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.5 

1.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) 
โดยสรุปดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2557 โดยก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) รวม 173 โครงการ 
งบประมาณ 36,283,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 15 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 12 6 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม 93 39 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 2 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 39 20 

รวม 173 82 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 

2557 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 95 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวนเงิน 22,411,260 บาท 
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สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2558 ก าหนดไว้ 173 โครงการปฏิบัติได้จริง 82 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.39 
 

๓.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 
โดยสรุปดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) รวม 253 
โครงการ งบประมาณ 131,351,660 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 117 9 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 15 5 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม 78 21 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 2 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 36 18 

รวม 253 55 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2558 โดย มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 72 โครงการ 

สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2559 ก าหนดไว้ 253 โครงการปฏิบัติได้จริง 55 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.73 

 1.2.2. เชิงคุณภาพ 
 1.ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวนหลายโครงการ  แต่

ปฏิบัติได้น้อยโครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 

 2.การวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบ 
 โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติ

ได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 117 โครงการ แต่ปฏิบัติ 9 
โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ 
กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. 
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4.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
โดยสรุปดังนี้ 
องค์การบริหารส่ วนต าบลเขาขาว  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ .ศ.2561 -2564)                   

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ๒๕61 โดยก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
รวม 174 โครงการ งบประมาณ 111,942,500 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 51 18 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 1 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม 104 25 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 3 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 11 4 

รวม 174 51 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2560 โดย มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 64 โครงการ 

สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2561 ก าหนดไว้ 120 โครงการปฏิบัติได้
จริง 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.73 

 
3.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 1.ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อค าถามปลายเปิด

เพ่ิมข้ึนมา 
 2.โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 

เพ่ือประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 
 3.ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในกระบวนการจัดท าและ ติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น 

 นายก อบต.เขาขาว ได้ชี้แจงต่อสภา อบต.เขาขาว เพ่ิมเติมดังนี้ จากความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่ายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนาจ านวน 117 โครงการ แต่
ปฏิบัติได้ 9 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อยนั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่าเนื่องจากงบประมาณของ อบต.เขา
ขาว มีจ านวนจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจอ านาจหน้าที่ แต่ผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยยุทศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานได้ด าเนินการของบประมาณมาด าเนินการโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานหลายโครงการจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและเนื่องจากโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่สามารถด าเนินโครงการได้ในช่วงไตรมาสแรก
เนื่องจากที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนแก่ทาง อบต.เป็นงวดๆ แต่ละงวดก้อไม่มากพอที่จะ
ด าเนินโครงสร้างพื้นฐานได้ในช่วง 2 ไตรมาสแรก ส่วนใหญ่เงินจะเพียงพอในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหารงบประมาณจึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
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 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
ตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.เขาขาว เช่น 

  1. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ่อมแซมถนนลาดยาง และการลงหินคลุก กรวด          เพ่ือ
ซ่อมแซมถนนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไป-มา 

  2. การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนโดยการก่อสร้าง
แท็งก์น้ าประปาส าหรับหมู่บ้าน 

  3. การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะต าบลเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  4. การส่งเสริมการฝึกอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆให้กับประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 2.2 ผลกระทบ 
         ประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ไม่ได้รับผลกระทบจากการ

ให้บริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

3.  สรุปปัญหา อุปสรรคการด า เนินงานที่ ผ่ านมาและแนวทางการแก้ ไข ปี งบประมาณ                
พ.ศ.2561 - 2564 

 โดยภาพรวมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ไ ด้ จ ริ ง ค่ อ น ข้ า ง สู ง แ ต่ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น  ตั้ ง ไ ว้ ใ น แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น                                
จ านวน 174 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 53 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บน
พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลัง
ของ อบต. 
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การดา้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและธรร

มาภิบาลในสังคมไทย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตภาคการเกษตรโดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
   1. พัฒนาการตลาด 
   2. การพัฒนาการผลิต 
   3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมควบคู่ ไปกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั้งยืน 

1. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาศักยภาพระบบการบริการเครือข่ายและการตลาด การท่องเที่ยว 
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.1 วิสัยทัศน์ 

   “นครศรีธรรมราช จังหวัดน่าอยู่ท่ีสุด” 

  2.2  ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมมาภิบาล 
  2.3 เป้าประสงค์ 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตร สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชน
เมืองและชนบท จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

2. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศน์ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า
ในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยว
ธรรมชาติในชุมชน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ส่งเสริมสนับสนุน 
ครัวเรือนใช้พลังงานทดแทน 

3. ทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาใน
ทุกด้าน พัฒนาคุณภาพการศึกษา รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
อนามัย รณรงค์ป้องกาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม พัฒนาการ
กีฬา  ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน 
สะดวกปลอดภัยมีประสิทธิภาพ พัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ผลักดันให้มี
การใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าท้องถิ่นที่
ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของ
ท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน ของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมด
เป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า   “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการ
พัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT 
analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength –S) จุดอ่อน(Weak– W) และปัจจัยภายนอกได้แก่
โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ 

เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาขาว  โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดังนี ้

1) จุดแข็ง  (Strengths: S) 

1. ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถใน
เกณฑ์ดี สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน และสามารถขอความร่วมมือเพ่ือ
ช่วยเหลือทางราชการได้ 

2. ราษฎรในชุมชนส่วนมากเป็นคนในพ้ืนที่สะดวกในการติดต่อประสานงานในการท าโครงการ
และกิจกรรม 

3. ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม ซึ่งมี 
ความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง 

4. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
5. พ้ืนที่ต าบลเขาขาวเหมาะท่ีจะท าการเกษตร  ท าสวน และเลี้ยงสัตว์ 

2) จุดอ่อน  (Weaknesses:  W) 

1. ความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน ต าบล  เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 
2. การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอยู่ในระดับต่ า 
3. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
4. รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
5. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนา ไม่ครอบคลุมทุกด้าน     

3) โอกาส   (Opportunities:  O) 

1. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร  
งบประมาณ การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอ่ืน
มาให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแทน 

2. การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น  จะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีศักยภาพมากข้ึน และผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากข้ึน 
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3. องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้เกิดความ

คล่องตัว  และเกิดพัฒนาในทุกด้าน 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  อยู่ในเขตอ าเภอที่จังหวัดให้ความสนใจในการแก้ปัญหา

ภัย แล้ง 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกท าให้การขนส่งสินค้า และ

การเดินทางไปเขตอ่ืน ๆ  ได้สะดวก 
4) อุปสรรค   ( Threat - T) 

1. ค่านิยมเยาวชนอนาคตของต าบลมีแนวโน้ม ฟุ่มเฟือย  ให้ความส าคัญความเป็นไทยน้อย 
2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  น าไปสู่ปัญหาทางสังคม 
3. ภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้ง  น้ าท่วม 
4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
6. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง

วัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
วสิัยทัศน์  องค์การบรหิารส่วนต าบลเขาขาว 

“เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ห่างไกลยาเสพติด  ด าเนินชีวติอย่างพอเพียง” 

พันธกิจ  (Mission)   

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน 

2. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

3. เสริมสรา้งขดีความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

4. ด าเนนิงานตามแนวทางปฎิบัติของ “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 

5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม  เช่น  ผู้พิการ  คนชรา  เป็นต้น 

6. พัฒนาชุมชนให้นา่อยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  สะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 

7. จัดให้มแีละบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่ดพีอต่อความต้องการของประชาชน 

8. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

9. ส่งเสริมด้านศาสนาและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

10. รณรงคแ์ละป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่สมดุลและยั่งยืน 

11. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดโีดยมีส่วนรว่มจากทุกภาคส่วน 

4.1 จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา 

1. ชุมชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น  ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการสังคม

อย่างทั่วถึง 

2. ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  รวมทั้งขยาย

ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึน้ 
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3. การได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมคีวามสะดวกและเสมอภาค 

4. ประชาชนมอีาชีพและมีรายได้พอเพียง 

5. ส่งเสริมประชาชนมสี่วนรว่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดแีบบบูรณาการและมีส่วนรว่ม 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 1.1 การด าเนินการดา้นคมนาคม 

1.2 การด าเนินการดา้นแหล่งน้ าและประปา 

1.3 การด าเนินการดา้นไฟฟ้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 2.1 การด าเนินการดา้นการสง่เสริมอาชีพและการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

แนวทางการพัฒนา 3.1 การด าเนินการดา้นการศึกษา 

    3.2 การด าเนนิการดา้นศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 

     ท้องถิ่น 

    3.3 การด าเนินการดา้นสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ 

    3.4 การด าเนินการสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกัน 

     บรรเทาสาธารณภัย 

    3.5 การด าเนินการดา้นการสาธารณสุข 

    3.6 การด าเนินการดา้นกีฬาและยาเสพติด 

    3.7 การด าเนินการดา้นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

แนวทางการพัฒนา 4.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์ที่ 5    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารองค์กร 

แนวทางการพัฒนา 5.1 การด าเนินการดา้นการเมอืง การบริหารองคก์ร 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  พ.ศ.2561 – 25624 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร ์

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1.การบริหารจัดการ
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่มาตรฐาน
ครบวงจรและเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2.พัฒนาการท้อง
เที่ยวบนพ้ืนฐาน
ธรรมะ ธรรมชาติ
และศลิปวัฒนธรรม 

3.บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

4.พัฒนาคน ชุมชนและ
สังคมให้น่าอยู่เข้มแข็ง
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต 

จังหวัด 

1.การพัฒนา 
เศรษฐกิจ 

2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและพังงาน 

3.การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

4.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

5.การเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.การ
เสริมสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เสื่อมล้ าใน
สังคม 

3.สร้าง
ความ

เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ

และแข่งขัน
ได้อย่าง
ยั่งยืน 

4.การเติบโต
ที่เป็นมิตร 

กับสิ่ง 
แวดล้อม 

5.ความ 
มั่นคง 

6.การเพิ่ม
ประสิทธิ 
ภาพและ
ธรรมาภิ
บาลใน
ภาครัฐ 

7.การ
พัฒนา

โครงการ
พื้นฐาน
และ

ระบบโลจิ
สติกส์ 

8.ด้าน
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี
วิจัยและ
นวัตกรรม 

9.การพัฒนา
ภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.การ
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

1.การบริหารจัดการเพื่อ
เพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาล์ม

น ้ามัน 

2. การพัฒนาท่องเที่ยว
นานชาติบนพื นฐาน

ทรัพยากรและ
เอกลักษณ์ของพื นที่ 

3. การพัฒนาสินค้า
เกษตรให้ปลอดภัยและมี
ศักยภาพในการส่งออก 

4. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทาง
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ให้
รองรับการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว
การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20ปี 

1.ความ
มั่นคง 

2.การสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

3.การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

4.การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน 

5.การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้เกิดความ

มั่นคง 

แบบ ยท.01 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 
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สอดคล้องกับยุทธ์
ศาสตร์ ย.4 

สอดคล้องกับยุทธ์
ศาสตร์ ย.3 

สอดคล้องกับยุทธ์
ศาสตร์ ย.1 

สอดคล้องกับยุทธ์
ศาสตร์ ย.2 

สอดคล้องกับยุทธ์
ศาสตร์ ย.5 

ยุทธ์ศาสตร์ 
การพัฒนา 

อบต. 
เขาขาว 

1.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้าน
สิ่งแวดล้อม

และ
ทรัพยากรธรร

มชาต ิ
 
 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้านการเมือง
และบรหิาร

องค์กร 
และ

ทรัพยากรธรร
มชาต ิ

 
 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
อย่างทั่วถึง 

กลยุทธ ์
1.การส่งเสริมความ
เข้มแข็งภาคการเกษตร 
ความมั่งคงของอาหาร 
และพลังงาน 
2.ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให้มีคุณภาพ
และเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่าย 
3.ปรับปรุง พัฒนา
แหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัน
ศาสตร์ 

 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีอาชพี 
มีรายได้พอเพียง 
และมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ ์
1.คุ้มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติทรัพยากรป่า
ไม้ และสัตว์ป่า 
2.อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูสร้าง
จิตส านึกรักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมชุมชน 
3.การบริหารจัดการด้าน
ขยะมูลฝอย 
4.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
พัฒนาสถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจในต าบล 

 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีแหล่ง
เรียนรู้ มีภูมิคุ้มกันรู้
เท่ากันโลก 

กลยุทธ ์
1.บริหารจัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพโปร่ง
ใส่ ตามหลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
และป้องกันปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนการ
พัฒนาท้องถิ่นตาม
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
3.ปรับปรุง พัฒนาจัดหา
เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน 
4.ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ให้มี
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
5.ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาประชาธิปไตย
ภาคพลเมืองการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป 

 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนได้รับ
บริการด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใสมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
สมดุลและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

กลยุทธ ์
1.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
และพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐานและทั่วถึง 
2.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
การบริหารจัดการน้ า
แบบบูรณาการเพื่อ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค 
3.วางแผนด้านการผัง
เมืองและการควบคุม
อาคาร 

 

กลยุทธ ์
1.การส่งเสริมและพฒันาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชวีิต 
2.ส่งเสริมสนับสนนุกจิกรรม
ทางศาสนาอนรุักษ์ ฟืน้ฟู
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมสวัสดกิารสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ พัฒนา
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ 
เด็ก และเยาวชน 
4.ส่งเสริมสนับสนนุกจิกรรม
ด้านการกฬีาและนนัทนาการ 
5.ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
สาธารณสขุเสรมิสร้างสุขภาพ
อนามัยของประชาชนการ
ป้องกันและระงับการระบาด
ของประชาชน การป้องกันและ
ระงับการระบาดของโรคติดต่อ 
6.ส่งเสริม สนับสนนุการป้องกนั
ปราบปรามและบ าบัดยาเสพ
ติด 
7.ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน 
การรักษาความสงบเรียบรอ้ย
และความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
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แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป 

การรักษาความ
สงบภายใน 

การศกึษา สาธารณสขุ สังคม
สงเคราะห ์

สอดคล้อง 
กับกลยุทธ ์

2,5 

เคหะและ
ชุมชน 

สอดคล้อง 
กับกลยุทธ ์

2,5 

สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

สอดคล้อง 
กับกลยุทธ ์

2 

สอดคล้อง 
กับกลยุทธ ์

2 

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สอดคล้อง 
กับกลยุทธ ์

2 

การเกษตร 

สอดคล้อง 
กับกลยุทธ ์

1,4,5 

สอดคล้อง 
กับกลยุทธ ์

2,3,4 

งบกลาง 

สอดคล้อง 
กับกลยุทธ ์

2 

1.โครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้าง 
2.โครงการซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้างตามอ านาจที่
ก าหนดไว้ในระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ 

สอดคล้อง 
กับกลยุทธ ์

3,4 

สอดคล้อง 
กับกลยุทธ ์

2 

1.สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้
ชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
สร้างขวัญก าลังใจแก่
ประชาชน ฯลฯ 
2.โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ
3.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.โครงการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนา
อาชีพ 
2.โครงการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

1.โครงการคุ้มครอง
ดูแลและบ ารุงรักษา
แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติทรัพยากร
ป่าไม้ และสัตวป์่า 
2.โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟู สร้างจิตส านกึ
รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
2.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ประชาธิปไตยภาค
พลเมือง การพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน
และประชาชนทัว่ไป 

ผลผลิต/
โครงการ 
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        3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy  Map) 

 

1.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน 

2.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

 

4.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน

สิ่งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และบริหารองค์กร 

และทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

ด้านแหล่งน ้าและ
ประปา 

ด้านคมนาคม ด้านการ
ส่งเสริม 
อาชีพและ
การเกษตร 

ด้านการศึกษา 

ด้านศาสนา
ศิลปะวัฒนธรร

มฯ 

ด้านสวัสดิการ 
และการสังคม

สงเคราะห์ 

ด้าน
สาธารณสุข 

ด้านการกีฬา
และยาเสพติด 

ด้านภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การด้าเนินการด้านการเมือง 
การบริหารองค์กร 

แบบ ยท.02 

วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล  ห่างไกลยาเสพติด ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง” 

วิสัยทัศน์ 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ

และการรวมกลุ่ม
อาชีพฯ 

ส่งเสริมด้าน
การศึกษาทั งใน
ระบบโรงเรียน
และนอกระบบ 

สงเสริมและ
พัฒนา

ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม 

พัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่ มี

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

จัดให้มีและ
บ้ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี
ต่อความต้องการ
ของประชาชน 

ส่งเสริมด้าน
ศาสนาและฟื้นฟู
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

เป้าหมาย 
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น ได้รับ

การดูแลด้าน
สุขภาพฯ 

ประชาชนได้รับ
การศึกษาเพิ่มมาก
ขึ น ทั งในระบบ
และนอกระบบ

การศึกษาฯ 

การได้รับบริการ
ด้านสาธารณูปโภค
มีความสะดวกและ

เสมอภาค 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้
พอเพียง 

ส่งเสริมประชาชน
มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบ
บูรณาการและมี
ส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร ์



- 37 -

แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 30 10,891,000 14 6,723,600 54 87,270,000 71 117,012,000 59 78,908,000 228 300,804,600

รวม 30 10,891,000 14 6,723,600 54 87,270,000 71 117,012,000 59 78,908,000 228 300,804,600
2) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ
2.1 แผนงานการเกษตร 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 15 3,000,000

รวม 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 15 3,000,000
3.) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม
3.1 แผนงานการศึกษา 23 10,647,160        24 11,202,200       41        12,568,360    40        12,875,360  29          12,375,550     157       59,668,630
3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 7 759,000 6 709,000 14 4,459,000 11 8,259,000 8 1,659,000 46 15,845,000
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 60,000 2 60,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 13 390,000
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 530,000 4 1,810,000 11 970,500 3 260,000 2 60,000 22 3,630,500
3.5 แผนงานสาธารณสุข 2          417,480            2          426,380           2 435,590 2 445,590 2 455,700 6 1,336,880
3.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 10 955,000 11 1,635,000 11 1,055,000 12 1,835,000 9 855,000 53 6,335,000
37 แผนงานงบกลาง 3 16,162,200 3 17,448,600 3 18,321,030 3 19,237,076 3 20,198,931 15 91,367,837

รวม 49        29,530,840 52        33,291,180 85       37,899,480 74 43,002,026 56 35,694,181 316 179,417,707

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม 5 ปีป ี2564 ป ี2565
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แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4.) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านอนรัุกษท์รัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร 3 20,150,000 4 20,250,000 4 20,250,000 4 20,250,000 4 20,250,000 19 101,150,000
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000
4.3 แผนงานสาธารณสุข 2 410,000 2 410,000 2 410,000 2 410,000 2 410,000 10 2,050,000

รวม 6 20,570,000 7 20,670,000 7 20,670,000 7 20,670,000 7 20,670,000 34 103,250,000
5.) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืง
และบริหารองค์กร
5.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 843,000 6 993,000           8 1,676,360      8 26,276,360  7           1,276,360       34         31,065,080

รวม 5 843,000 6 993,000 8 1,676,360 8 26,276,360 7 1,276,360      34 31,065,080
รวมทั้งสิ้น 93        62,434,840 82        62,277,780 157      148,115,840 163 207,560,386 132 137,148,541 627 617,537,387

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

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั
1 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา       
             - โครงการอาหาร
กลางวัน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็ก ได้
รับประทานอาหารกลาง
วันที่ถูกสุขลักษณะ
เจริญเติบโตตามวัย

จัดอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตลอดปี

318,500 318,500 318,500 318,500 343,000  -  ร้อยละของ
เด็กที่มี
พฒันาการด้าน
ร่างกาย
เหมาะสมตาม
วัย                
  - ร้อยละของ
เด็กที่ได้รับ
โภชนาการที่มี
คุณภาพและ
ถูกสุขลักษณะ

เด็กเล็กทกุคนได้
รับประทาน
อาหารกลางวันมี
สุขภาพร่างกาย
สมบรูณ์
เจริญเติบโต
เปน็ไปตามเกณฑ์

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้น
ไสส้าน

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
           - โครงการอาหาร
กลางวัน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็ก ได้
รับประทานอาหารกลาง
วันที่ถูกสุขลักษณะ
เจริญเติบโตตามวัย

จัดอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตลอดปี

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000  -  ร้อยละของ
เด็กที่มี
พฒันาการด้าน
ร่างกาย
เหมาะสมตาม
วัย                
  - ร้อยละของ
เด็กที่ได้รับ
โภชนาการที่มี
คุณภาพและ
ถูกสุขลักษณะ

เด็กเล็กทกุคนได้
รับประทาน
อาหารกลางวันมี
สุขภาพร่างกาย
สมบรูณ์
เจริญเติบโต
เปน็ไปตามเกณฑ์

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก
บา้นทบันาย
เหลียว



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
           - โครงการอาหาร
กลางวัน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็ก ได้
รับประทานอาหารกลาง
วันที่ถูกสุขลักษณะ
เจริญเติบโตตามวัย

จัดอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตลอดปี

833,000 833,000 833,000 833,000 735,000  -  ร้อยละของ
เด็กที่มี
พฒันาการด้าน
ร่างกาย
เหมาะสมตาม
วัย                
  - ร้อยละของ
เด็กที่ได้รับ
โภชนาการที่มี
คุณภาพและ
ถูกสุขลักษณะ

เด็กเล็กทกุคนได้
รับประทาน
อาหารกลางวันมี
สุขภาพร่างกาย
สมบรูณ์
เจริญเติบโต
เปน็ไปตามเกณฑ์

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสวน
สมเด็จย่า 90



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
           - ค่าจัดการเรียน
การสอน

 - เพื่อจัดซ้ือส่ือการเรียน
การสอนวัสดุการศึกษา
และเคร่ืองเล่นพฒันาการ
เด็ก      - เพื่อใช้ในการ
จัดประสบการณ์ใหแ้กเ่ด็ก
เล็กตามแผนการจัด
ประสบการณ์

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเคร่ืองเล่นพฒันาการ
เด็กตามความจ าเปน็และเหมาะสม

110,500 110,500 110,500 110,500 119,000 ร้อยละของ
วัสดุส่ือเคร่ือง
เล่นพฒันาการ
เด็ก ครุภณัฑ์
และเทคโนโลยี
ที่มเีพยีงพอต่อ
การท างานและ
จัดการศึกษา

การจัด
ประสบการณ์
ใหแ้กเ่ด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้น
ไสส้าน



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

5 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
           - ค่าจัดการเรียน
การสอน

 - เพื่อจัดซ้ือส่ือการเรียน
การสอนวัสดุการศึกษา
และเคร่ืองเล่นพฒันาการ
เด็ก      - เพื่อใช้ในการ
จัดประสบการณ์ใหแ้กเ่ด็ก
เล็กตามแผนการจัด
ประสบการณ์

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเคร่ืองเล่นพฒันาการ
เด็กตามความจ าเปน็และเหมาะสม

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละของ
วัสดุส่ือเคร่ือง
เล่นพฒันาการ
เด็ก ครุภณัฑ์
และเทคโนโลยี
ที่มเีพยีงพอต่อ
การท างานและ
จัดการศึกษา

การจัด
ประสบการณ์
ใหแ้กเ่ด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก
บา้นทบันาย
เหลียว



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

6 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
           - ค่าจัดการเรียน
การสอน

 - เพื่อจัดซ้ือส่ือการเรียน
การสอนวัสดุการศึกษา
และเคร่ืองเล่นพฒันาการ
เด็ก                        - 
เพื่อใช้ในการจัด
ประสบการณ์ใหแ้กเ่ด็ก
เล็กตามแผนการจัด
ประสบการณ์

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเคร่ืองเล่นพฒันาการ
เด็กตามความจ าเปน็และเหมาะสม

289,000 289,000 289,000 289,000 255,000 ร้อยละของ
วัสดุส่ือเคร่ือง
เล่นพฒันาการ
เด็ก ครุภณัฑ์
และเทคโนโลยี
ที่มเีพยีงพอต่อ
การท างานและ
จัดการศึกษา

การจัด
ประสบการณ์
ใหแ้กเ่ด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสวน
สมเด็จย่า 90

7 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
           - ค่าหนงัสือเรียน

เพื่อจัดซ้ือหนงัสือเรียน
ใหแ้กผู้่เรียน

ผู้เรียนที่มอีายุ 3 - 5 ปี  - 24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ
ศึกษา

ผู้เรียนมหีนงัสือ
เรียนส าหรับใช้ใน
การเรียนรู้

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสวน
สมเด็จย่า 90



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

8 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
           - ค่าหนงัสือเรียน

เพื่อจัดซ้ือหนงัสือเรียน
ใหแ้กผู้่เรียน

ผู้เรียนที่มอีายุ 3 - 5 ปี  - 12,400 12,400 12,400 13,000 ร้อยละของผู้เรียน
ที่ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ
ค่าใช้จา่ยในการ
จดัการศึกษา

ผู้เรียนมีหนังสือเรียน
ส าหรับใช้ในการเรียนรู้

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก
บา้นทบันาย
เหลียว

9 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
           - ค่าหนงัสือเรียน

เพื่อจัดซ้ือหนงัสือเรียน
ใหแ้กผู้่เรียน

ผู้เรียนที่มอีายุ 3 - 5 ปี  - 11,600 11,600 11,600 10,000 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ
ศึกษา

ผู้เรียนมหีนงัสือ
เรียนส าหรับใช้ใน
การเรียนรู้

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้น
ไสส้าน



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

10 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
            - ค่าอปุกรณ์การ
เรียน

เพื่อสนบัสนนุค่าอปุกรณ์
การเรียนใหแ้กผู้่เรียน

ผู้เรียนที่มอีายุ 3 - 5 ปี  - 24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ
ศึกษา

ผู้เรียนได้รับการ
สนบัสนนุค่า
อปุกรณ์การเรียน

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสวน
สมเด็จย่า 90

11 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
           - ค่าอปุกรณ์การ
เรียน

เพื่อสนบัสนนุค่าอปุกรณ์
การเรียนใหแ้กผู้่เรียน

ผู้เรียนที่มอีายุ 3 - 5 ปี  - 12,400 12,400 12,400 13,000 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ
ศึกษา

ผู้เรียนได้รับการ
สนบัสนนุค่า
อปุกรณ์การเรียน

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก
บา้นทบันาย
เหลียว



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

12 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
           - ค่าอปุกรณ์การ
เรียน

เพื่อสนบัสนนุค่าอปุกรณ์
การเรียนใหแ้กผู้่เรียน

ผู้เรียนที่มอีายุ 3 - 5 ปี  - 11,600 11,600 11,600 10,000 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ
ศึกษา

ผู้เรียนได้รับการ
สนบัสนนุค่า
อปุกรณ์การเรียน

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้น
ไสส้าน

13 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
           - ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน

เพื่อสนบัสนนุค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียนใหแ้ก่
ผู้เรียน

ผู้เรียนที่มอีายุ 3 - 5 ปี  - 36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ
ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษา

ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กสวนสมเด็จ
ยา่ 90

14 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
           - ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน

เพื่อสนบัสนนุค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียนใหแ้ก่
ผู้เรียน

ผู้เรียนที่มอีายุ 3 - 5 ปี  - 18,600 18,600 18,600 19,500 ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ
ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษา

ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทับนาย
เหลียว



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

15 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
           - ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน

เพื่อสนบัสนนุค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียนใหแ้ก่
ผู้เรียน

ผู้เรียนที่มอีายุ 3 - 5 ปี  - 17,400 17,400 17,400 15,000 ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ
ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษา

ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไสส้าน

16 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
           - ค่ากจิกรรม
พฒันาผู้เรียน

เพื่อจัดกจิกรรมพฒันา
ผู้เรียนใหแ้กผู้่เรียน

ผู้เรียนที่มอีายุ 3 - 5 ปี  - 51,600 51,600 51,600 51,600 ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ
ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษา

ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ผ่านกจิกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กสวนสมเด็จ
ยา่ 90

17 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
              - ค่ากจิกรรม
พฒันาผู้เรียน

เพื่อจัดกจิกรรมพฒันา
ผู้เรียนใหแ้กผู้่เรียน

ผู้เรียนที่มอีายุ 3 - 5 ปี  - 26,660 26,660 26,660 27,950 ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ
ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษา

ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ผ่านกจิกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทับนาย
เหลียว

18 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา       
           - ค่ากจิกรรม
พฒันาผู้เรียน

เพื่อจัดกจิกรรมพฒันา
ผู้เรียนใหแ้กผู้่เรียน

ผู้เรียนที่มอีายุ 3 - 5 ปี  - 24,940 24,940 24,940 21,500 ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ
ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษา

ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ผ่านกจิกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไสส้าน



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

19 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กได้
รับประทานอาหารเสริม 
(นม) ที่มปีระโยชนต์าม
หลักโภชนาการ

จัดอาหารเสริม (นม)ใหแ้กเ่ด็กเล็ก 
ของ ศพด.และเด็กอนบุาล, ป.1-ป.6
 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลเขา
ขาว

3,100,000 3,300,000 3,500,000 3,700,000 2,960,000  -  ร้อยละของ
เด็กที่มี
พฒันาการด้าน
ร่างกาย
เหมาะสมตาม
วัย                
  - ร้อยละของ
เด็กที่ได้รับ
โภชนาการที่มี
คุณภาพและ
ถูกสุขลักษณะ

นกัเรียนทกุคนได้
รับประทาน
อาหารเสริม (นม)
 มสุีขภาพร่างกาย
สมบรูณ์
เจริญเติบโต
เปน็ไปตามเกณฑ์

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

20 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยทอ้งถิ่นไทยผ่าน
การเล่น ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สวนสมเด็จย่า 90

 - เพื่อจัดซ้ือและจัดหา
วัสดุที่ใช้ในการสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปญัญา      - 
เพื่อใช้ในการจัด
ประสบการณ์ใหแ้กเ่ด็ก
เล็กตามแผนการจัด
ประสบการณ์

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 
90 มสีนามเด็กเล่นสร้างปญัญา
เหมาะสมกบัเด็กเล็ก

 -  - 150,000  -  - ร้อยละของ
วัสดุส่ือเคร่ือง
เล่นพฒันาการ
เด็ก ครุภณัฑ์
และเทคโนโลยี
ที่มเีพยีงพอต่อ
การท างานและ
จัดการศึกษา

การจัด
ประสบการณ์
ใหแ้กเ่ด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

21 โครงการติดต้ังมุ้งลวด
ภายในอาคารและหอ้งเรียน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ไสส้าน

เพื่อปอ้งกนัโรคระบาด
ที่มาจากสัตว์ที่เปน็พาหะ
เช่นยุงหรือแมลงวันใหแ้ก่
เด็กเล็ก

ติดต้ังมุ้งลวดภายในอาคารและ
หอ้งเรียน(รายละเอยีดตามแบบที่ 
อบต. เขาขาว ก าหนด)

 - -       50,000 - - จ านวน
หอ้งเรียนที่มี
ความสะอาด /
 สวยงาม / 
ปลอดภยั
ส าหรับเด็กเล็ก

เด็กเล็กภายใน
ศูนย์ปลอดภยัจาก
โรคที่มยีุงหรือ
แมลงวันเปน็
พาหะน าโรค

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

22 โครงการติดต้ังมุ้งลวด
ภายในอาคารและหอ้งเรียน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นทบั
นายเหลียว

เพื่อปอ้งกนัโรคระบาด
ที่มาจากสัตว์ที่เปน็พาหะ
เช่นยุงหรือแมลงวันใหแ้ก่
เด็กเล็ก

ติดต้ังมุ้งลวดภายในอาคารและ
หอ้งเรียน(รายละเอยีดตามแบบที่ 
อบต. เขาขาว ก าหนด)

 - -       70,000 - - จ านวน
หอ้งเรียนที่มี
ความสะอาด /
 สวยงาม / 
ปลอดภยั
ส าหรับเด็กเล็ก

เด็กเล็กภายใน
ศูนย์ปลอดภยัจาก
โรคที่มยีุงหรือ
แมลงวันเปน็
พาหะน าโรค

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

23 โครงการติดต้ังมุ้งลวด
ภายในอาคารและหอ้งเรียน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสวน
สมเด็จย่า 90

เพื่อปอ้งกนัโรคระบาด
ที่มาจากสัตว์ที่เปน็พาหะ
เช่นยุงหรือแมลงวันใหแ้ก่
เด็กเล็ก

ติดต้ังมุ้งลวดภายในอาคารและ
หอ้งเรียน(รายละเอยีดตามแบบที่ 
อบต. เขาขาว ก าหนด)

 - -      100,000 - - จ านวน
หอ้งเรียนที่มี
ความสะอาด /
 สวยงาม / 
ปลอดภยั
ส าหรับเด็กเล็ก

เด็กเล็กภายใน
ศูนย์ปลอดภยัจาก
โรคที่มยีุงหรือ
แมลงวันเปน็
พาหะน าโรค

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

24 โครงการทาสีร้ัวศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90

เพื่อทาสีร้ัวของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความสวยงาม
และเหมาะสมแก่การจัดการ
เรียนรู้ให้แก่เด็กเล็ก

ทาสีร้ัว                  (รายละเอยีด
ตามแบบที่ อบต. เขาขาว ก าหนด)

 -  -      100,000  -  - จ านวนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
ที่มอีาคาร
สถานที่
เพยีงพอส าหรับ
เด็ก

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมร้ัีวที่สวยงาม
เหมาะแกก่าร
จัดการเรียนรู้
ใหแ้กเ่ด็กเล็ก

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

25 โครงการพฒันาศักยภาพ
บคุลากร

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และ
เข้าใจในหลักการท างาน 
พัฒนาทักษะ ความสามารถ
 ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ 
ข้อกฎหมายและหลักธรร
มาภิบาล

ข้าราชการและพนกังานของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

50,000  -  - 50,000  - ร้อยละของครู /
 ผู้ดูแลเด็กที่
ได้รับการอบรม
เพิ่มพนูความรู้
 / ทกัษะอย่าง
นอ้ยปลีะ 1 คร้ัง

บคุลากรได้รับการ
เพิ่มพนูความรู้ 
พฒันาทกัษะ 
ความสามารถ 
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ในการปฏบิติังาน

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

26 โครงการฝึกอบรมการใช้
คอมพวิเตอร์เพื่อการ
ปฏบิติังาน

เพื่อใหบ้คุลากรมคีวามรู้
ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและโปรแกรม
คอมพวิเตอร์

ข้าราชการและพนกังาน ของกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 -  -  - 40,000 - ร้อยละของครู /
 ผู้ดูแลเด็กที่
ได้รับการอบรม
เพิ่มพนูความรู้
 / ทกัษะอย่าง
นอ้ยปลีะ 1 คร้ัง

บคุลากรสามารถ
ใช้คอมพวิเตอร์ใน
การท างานได้
อย่างถูกต้อง

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

27 โครงการธรรมะกบัการท างาน เพื่อปลูกจิตส านกึให้
พนกังานมคุีณธรรม 
จริยธรรมหลักธรรม และ
นอ้มน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงไปเปน็
แนวทางในการปฏบิติั
ราชการและการด าเนนิ
ชีวิต

 ข้าราชการ พนกังานจ้าง มี
ทศันคติที่ดีต่อการท างาน เกดิ
ทกัษะในการท างานอย่างมคีวามสุข
 พฒันาศักยภาพในการท างานให้
เกดิประโยชนสู์งสุด

30,000  -  -  - 30,000 ร้อยละของครู / 
ผู้ดูแลเด็กที่มี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ปฏิบัติตนได้ตาม
จรรยาบรรณ
วชิาชีพครู

บุคลากรสามารถน า
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรม 
และประสบการณ์มา
ใช้ในการปฏิบัติงาน
และชีวติประจ าวนัได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

28 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ไสส้าน

เพื่อปรับปรุงภมูทิศันข์อง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใหม้ี
เหมาะสมแกก่ารจัดการ
เรียนรู้ใหแ้กเ่ด็กเล็ก

ปรับปรุงภมูทิศัน ์    (รายละเอยีด
ตามแบบที่ อบต. เขาขาว ก าหนด)

 -  -  -        100,000  - สัดส่วนพื้นที่สี
เขียว ต่อพื้นที่
ทั้งหมดของ
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมภีมูทิศัน์
เหมาะสมแกก่าร
จัดการเรียนรู้
ใหแ้กเ่ด็กเล็ก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

29 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นทบั
นายเหลียว

เพื่อปรับปรุงภมูทิศันข์อง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใหม้ี
เหมาะสมแกก่ารจัดการ
เรียนรู้ใหแ้กเ่ด็กเล็ก

ปรับปรุงภมูทิศัน ์    (รายละเอยีด
ตามแบบที่ อบต. เขาขาว ก าหนด)

 -  -  -        100,000 - สัดส่วนพื้นที่สี
เขียว ต่อพื้นที่
ทั้งหมดของ
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมภีมูทิศัน์
เหมาะสมแกก่าร
จัดการเรียนรู้
ใหแ้กเ่ด็กเล็ก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

30 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสวน
สมเด็จย่า 90

เพื่อปรับปรุงภมูทิศันข์อง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใหม้ี
เหมาะสมแกก่ารจัดการ
เรียนรู้ใหแ้กเ่ด็กเล็ก

ปรับปรุงภมูทิศัน ์    (รายละเอยีด
ตามแบบที่ อบต. เขาขาว ก าหนด)

 -  -  -        100,000       100,000 สัดส่วนพื้นที่สี
เขียว ต่อพื้นที่
ทั้งหมดของ
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมภีมูทิศัน์
เหมาะสมแกก่าร
จัดการเรียนรู้
ใหแ้กเ่ด็กเล็ก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

31 โครงการปรับปรุงสนามเด็ก
เล่น ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสวน
สมเด็จย่า 90

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก
สวนสมเด็จย่า 90 มสีนาม
เด็กเล่นที่เหมาะสม
ส าหรับการจัด
ประสบการณ์แกเ่ด็กเล็ก

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  โดยท าการ
กอ่สร้างอาคารชั้นเดียว
(รายละเอยีดตามแบบที่ อบต. เขา
ขาว ก าหนด)

-  - -        400,000  - จ านวนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
ที่มอีาคาร
สถานที่
เพยีงพอส าหรับ
เด็ก

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสวนสมเด็จย่า
 90 มสีนามเด็ก
เล่นที่เหมาะสม
ส าหรับการจัด
ประสบการณ์แก่
เด็กเล็ก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

32 โครงการปรับปรุงและต่อ
เติมอาคารโรงอาหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า
 90

เพื่อให ้ศพด.สวนสมเด็จ
ย่า 90 มอีาคารโรงอาหาร
 เพยีงพอส าหรับการ
รับประทานอาหารของ
เด็กเล็ก

ปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรง
อาหารใหเ้พยีงพอ              
(รายละเอยีดตามแบบที่ อบต. เขา
ขาว ก าหนด)

-  - -  -       600,000 จ านวนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
ที่มอีาคาร
สถานที่
เพยีงพอส าหรับ
เด็ก

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสวนสมเด็จย่า
 90 มอีาคารโรง
อาหาร เพยีงพอ
ส าหรับการ
รับประทาน
อาหารของเด็กเล็ก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

33 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า
หอ้งส้วมศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นไสส้าน

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นไสส้านมหีอ้งน้ าหอ้ง
ส้วมเพยีงพอและถูก
สุขลักษณะ

กอ่สร้างหอ้งน้ าหอ้งส้วมอย่าง
เพยีงพอและถูกสุขลักษณะ    
(รายละเอยีดตามแบบที่ อบต. เขา
ขาว ก าหนด)

 - - - -       500,000 จ านวนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
ที่มอีาคาร
สถานที่
เพยีงพอส าหรับ
เด็ก

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมหีอ้งน้ าหอ้ง
ส้วมเพยีงพอและ
ถูกสุขลักษณะ
ส าหรับเด็กเล็ก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

34 โครงการติดต้ังพื้นยางสนาม
เด็กเล่น ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นทบันายเหลียว

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นทบันายเหลียวมสีนาม
เด็กเล่นที่มคีวาม
ปลอดภยัและเหมาะสม
ส าหรับเด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นทบันาย มี
สนามเด็กเล่นที่มคีวามปลอดภยั
และเหมาะสมส าหรับเด็กเล็ก

 - -      200,000  - - ร้อยละของ
วัสดุส่ือเคร่ือง
เล่นพฒันาการ
เด็ก ครุภณัฑ์
และเทคโนโลยี
ที่มเีพยีงพอต่อ
การท างานและ
จัดการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นทบันาย
เหลียว มสีนาม
เด็กเล่นที่มคีวาม
ปลอดภยัส าหรับ
เด็กเล็ก

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

35 โครงการขุดลอกทางระบาย
น้ า ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสวน
สมเด็จย่า 90

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก
สวนสมเด็จย่า 90 มทีาง
ระบายน้ าที่สามารถ
ระบายน้ าได้

 - ขุดลอกทางระบายน้ า  -  -      100,000   -  - จ านวนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
ที่มอีาคาร
สถานที่
เพยีงพอส าหรับ
เด็ก

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสวนสมเด็จย่า
 90 มทืางระบาย
น้ าที่สามารถ
ระบายน้ าได้

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

36 โครงการอาหารกลางวัน
นกัเรียน

เพื่อใหน้กัเรียนทกุคนได้
รับประทานอาหารกลาง
วันที่มปีระโยชนแ์ละ
คุณค่าทางโภชนาการ      
 (อดุหนนุโรงเรียน
สหกรณ์นคิมกสิกรรมทุ่ง
สง)

นกัเรียนร้อยละ 100 ชั้นอนบุาล – 
ป.6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน

1,920,000 2,160,000 2,106,000 2,148,000 2,228,000  -  ร้อยละของ
เด็กที่มี
พฒันาการด้าน
ร่างกาย
เหมาะสมตาม
วัย                
         - ร้อย
ละของเด็กที่
ได้รับ
โภชนาการที่มี
คุณภาพและ

นกัเรียนทกุคนได้
รับประทาน
อาหารกลางวันมี
สุขภาพร่างกาย
สมบรูณ์
เจริญเติบโต
เปน็ไปตามเกณฑ์

โรงเรียน
สหกรณ์
นคิมกสิ
กรรมทุ่งสง



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

37 โครงการอาหารกลางวัน
นกัเรียน

เพื่อใหน้กัเรียนทกุคนได้
รับประทานอาหารกลาง
วันที่มปีระโยชนแ์ละ
คุณค่าทางโภชนาการ      
(อดุหนนุโรงเรียนบา้น
ไสส้าน)

นกัเรียนร้อยละ 100 ชั้นอนบุาล – 
ป.6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน

680,000 740,000 880,000 880,000 920,000  -  ร้อยละของ
เด็กที่มี
พฒันาการด้าน
ร่างกาย
เหมาะสมตาม
วัย                
  - ร้อยละของ
เด็กที่ได้รับ
โภชนาการที่มี
คุณภาพและ
ถูกสุขลักษณะ

นกัเรียนทกุคนได้
รับประทาน
อาหารกลางวันมี
สุขภาพร่างกาย
สมบรูณ์
เจริญเติบโต
เปน็ไปตามเกณฑ์

โรงเรียน
บา้นไสส้าน



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

38 โครงการอาหารกลางวัน
นกัเรียน

เพื่อใหน้กัเรียนทกุคนได้
รับประทานอาหารกลาง
วันที่มปีระโยชนแ์ละ
คุณค่าทางโภชนาการ      
(อดุหนนุโรงเรียนวัดนคิม
คีรี)

นกัเรียนร้อยละ 100 ชั้นอนบุาล – 
ป.6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน

480,000 520,000 560,000 600,000 520,000  -  ร้อยละของ
เด็กที่มี
พฒันาการด้าน
ร่างกาย
เหมาะสมตาม
วัย                
   - ร้อยละของ
เด็กที่ได้รับ
โภชนาการที่มี
คุณภาพและ
ถูกสุขลักษณะ

นกัเรียนทกุคนได้
รับประทาน
อาหารกลางวันมี
สุขภาพร่างกาย
สมบรูณ์
เจริญเติบโต
เปน็ไปตามเกณฑ์

โรงเรียนวัด
นคิมคีรี



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

39 โครงการอาหารกลางวัน
นกัเรียน

เพื่อใหน้กัเรียนทกุคนได้
รับประทานอาหารกลาง
วันที่มปีระโยชนแ์ละ
คุณค่าทางโภชนาการ      
 (อดุหนนุโรงเรียนบา้น
เขาตาว)

นกัเรียนร้อยละ 100 ชั้นอนบุาล – 
ป.6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน

616,000 640,000 640,000 640,000 680,000  -  ร้อยละของ
เด็กที่มี
พฒันาการด้าน
ร่างกาย
เหมาะสมตาม
วัย                
    - ร้อยละ
ของเด็กที่ได้รับ
โภชนาการที่มี
คุณภาพและ
ถูกสุขลักษณะ

นกัเรียนทกุคนได้
รับประทาน
อาหารกลางวันมี
สุขภาพร่างกาย
สมบรูณ์
เจริญเติบโต
เปน็ไปตามเกณฑ์.

โรงเรียน
บา้นเขาตาว



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

40 โครงการอาหารกลางวัน
นกัเรียน

เพื่อใหน้กัเรียนทกุคนได้
รับประทานอาหารกลาง
วันที่มปีระโยชนแ์ละ
คุณค่าทางโภชนาการ
(อดุหนนุโรงเรียนบา้น
สามคัคีธรรม)

นกัเรียนร้อยละ 100 ชั้นอนบุาล – 
ป.6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน

1,308,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000  -  ร้อยละของ
เด็กที่มี
พฒันาการด้าน
ร่างกาย
เหมาะสมตาม
วัย                
   - ร้อยละของ
เด็กที่ได้รับ
โภชนาการที่มี
คุณภาพและ
ถูกสุขลักษณะ

นกัเรียนทกุคนได้
รับประทาน
อาหารกลางวันมี
สุขภาพร่างกาย
สมบรูณ์
เจริญเติบโต
เปน็ไปตามเกณฑ์

โรงเรียน
บา้นสามคัคี
ธรรม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

41 โครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา   (อดุหนนุ
โรงเรียนบา้นไสส้าน)

จ้างครูซ่ึงเปน็บคุลากร
ภายนอกที่มคีวามรู้ความสามารถ
และประสบการณ์สอนระดับปฐมวัย
ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี

250,000
งบสมทบ
50,000

 - 100,000
งบสมทบ
50,000

100,000
งบสมทบ
50,000

- ร้อยละของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพื่อจัด
การศึกษา
ตลอดชีวิตให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

เพิ่มประ
สิทธิภาพในการ
เรียนการสอน
ระดับปฐมวัยใน
โรงเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น

โรงเรียน
บา้นไสส้าน
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

42 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

เพื่อใหน้กัเรียนได้เกดิ
การเรียนรู้ตามศักยภาพ
และเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอนัพงึ
ประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน       
   (อดุหนนุโรงเรียน
สหกรณ์นคิมกสิกรรมทุ่ง
สง)

ผู้เรียนมคีวามรู้เกี่ยวกบัภมูปิญัญา
ทอ้งถิ่น

30,000
งบสมทบ
20,000

 - 30,000
งบสมทบ
20,000

30,000
งบสมทบ
20,000

 - ร้อยละของการใช้
จา่ยงบประมาณ
เพือ่จดัการศึกษา
ตลอดชีวติให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน          
  - จ านวน
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส าหรับเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน

เด็กนกัเรียนได้
เรียนรู้ภมูปิญัญา
ทอ้งถิ่น

โรงเรียน
สหกรณ์
นคิมกสิ
กรรมทุ่งสง
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ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

43 โครงการพฒันาหอ้งสมดุ
และแหล่งเรียนรู้

เพื่อพฒันาหอ้งสมดุ
ของโรงเรียนเปน็แหล่ง
เรียนรู้ครบทกุกลุ่มสาระ  
           (อดุหนนุ
โรงเรียนสหกรณ์นคิม
กสิกรรมทุ่งสง)

  - ผู้เรียนร้อยละ 80
 ใช้บริการหอ้งสมดุในรอบ 1 
สัปดาห ์                            - 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มผีลงานจากการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง

70,000
งบสมทบ
20,000

 -  -  -  - ร้อยละของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพื่อจัด
การศึกษา
ตลอดชีวิตให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

หอ้งสมดุ
เปน็แหล่งค้นคว้า
ของนกัเรียน ครู 
และประชาชน
และหอ้งสมดุมี
จ านวนหนงัสือ
เพิ่มขึ้นเพยีงพอ
กบัความต้องการ
ของนกัเรียน

โรงเรียน
สหกรณ์
นคิมกสิ
กรรมทุ่งสง
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

44 โครงการหอ้งเรียนคุณภาพ เพื่อจัดหาหนงัสือและ
ส่ือ ICT ประจ าหอ้ง
คณิตศาสตร์ และส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมทีกัษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ (อดุหนนุ
โรงเรียนสหกรณ์นคิม
กสิกรรมทุ่งสง)

  - หอ้งคณิตศาสตร์มส่ืีอ วัสดุ 
เพยีงพอกบัความต้องการของ
นกัเรียน
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนในกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นโดยเฉล่ีย
ร้อยละ 3

 -  - 70,000
งบสมทบ
20,000

 -  - ร้อยละของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพื่อจัด
การศึกษา
ตลอดชีวิตให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

หอ้งสมดุ
เปน็แหล่งค้นคว้า
ของนกัเรียน ครู 
และประชาชน 
นกัเรียนมทีกัษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น

โรงเรียน
สหกรณ์
นคิมกสิ
กรรมทุ่งสง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั
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รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

45 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

เพื่อบรูณาการการสอน
แนวคิดหลักเศรษฐกจิ
พอเพยีงในทกุกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (อดุหนนุ
โรงเรียนสหกรณ์นคิม
กสิกรรมทุ่งสง)

 - บรูณาการการสอนแนวคิดหลัก
เศรษฐกจิพอเพยีงในทกุกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
- นกัเรียนร้อยละ 80 มคีวามรู้ความ
เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

 -  -  - 70,000
งบสมทบ
20,000

- ร้อยละของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพื่อจัด
การศึกษา
ตลอดชีวิตให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

เปน็ตัวอย่าง
ของชุมชนในการ
ด าเนนิการตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
 นกัเรียนได้น า
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

โรงเรียน
สหกรณ์
นคิมกสิ
กรรมทุ่งสง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

46 โครงการพฒันายกระดับ
คุณภาพการศึกษา

เพื่อใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และเพื่อแกป้ญัหา
การขาดแคลนครู      
(อดุหนนุโรงเรียนวัดนคิม
คีรี)

จ้างครูซ่ึงเปน็บคุลากร
ภายนอกที่มคีวามรู้ ความสามารถ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหก้บั
นกัเรียนชั้น ป.1 - ป.6

80,000
งบสมทบ
20,000

 - 80,000
งบสมทบ
20,000

80,000
งบสมทบ
20,000

- ร้อยละของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพื่อจัด
การศึกษา
ตลอดชีวิตให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

นกัเรียนมี
ความรู้ตาม
หลักสูตร
แกนกลางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
และสามารถ
แกป้ญัหาการขาด
แคลนบคุลากร

โรงเรียนวัด
นคิมคีรี
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งบประมาณ

47 โครงการพฒันาสมรรถภาพ
ร่างกายด้วยกฬีา

เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพร่างกายให้
พร้อมในการพฒันาด้าน
การเรียนรู้    (อดุหนนุ
โรงเรียนบา้นสามคัคีธรรม)

 - นกัเรียนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 
มทีกัษะทางด้านกฬีาตามความถนดั
ของแต่ละบคุคล
- นกัเรียนร้อยละ 90 มสีมรรถภาพ
ทางกายเปน็ไปตามเกณฑ์ที่กรม
อนามยัก าหนด

80,000
งบสมทบ
20,080

 - 80,000
งบสมทบ
20,080

80,000
งบสมทบ
20,080

- จ านวนกจิกรรม
เพื่อการ
ส่งเสริมกฬีาให้
เด็ก เยาวชน
และประชาชน

นกัเรียนมี
ความพร้อมใน
การพฒันาการ
เรียนรู้

โรงเรียน
บา้นสามคัคี
ธรรม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

48 โครงการพฒันาทกัษะชีวิต
ใหรู้้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลง
ทางด้านพหสัุงคม

เพื่อปรับทกัษะการคิดใน
การอยู่ร่วมกนัของ
ประชากรพหสัุงคม 
(อดุหนนุโรงเรียนบา้น
สามคัคีธรรม)

นกัเรียนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 90 
ของนกัเรียนทั้งหมดมทีกัษะ
ทางด้านสังคม รู้เทา่ทนัการ
เปล่ียนแปลงด้านสังคม

80,000
งบสมทบ
20,080

 - 80,000
งบสมทบ
20,080

80,000
งบสมทบ
20,080

- ร้อยละของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพื่อจัด
การศึกษา
ตลอดชีวิตให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

นกัเรียนมทีกัษะ
ในการเข้าร่วม
กจิกรรมทางสังคม
ได้อย่างมคีวามสุข
 มคีวามพร้อม
และปรับตัวตาม
การเปล่ียนแปลง
ทางพหสัุงคม

โรงเรียน
บา้นสามคัคี
ธรรม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

49 โครงการจ้างครูสาขาขาด
แคลนโรงเรียนบา้นเขาตาว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการจัด
กจิกรรมการเรียนการสอน
       (อดุหนนุโรงเรียน
บา้นเขาตาว)

 - นกัเรียนมคีรบทั้ง 8 ชั้นเรียน    -
 นกัเรียนมปีระสบการณ์ตรงจาก
กจิกรรมการเรียนการสอนจากครูที่
มคีวามรู้ความสามารถตรงสาขาวิชา

80,000
งบสมทบ

8,000

 -   -  - - ร้อยละของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพื่อจัด
การศึกษา
ตลอดชีวิตให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

นกัเรียนมโีอกาส
ได้เรียนรู้เต็ม
ศักยภาพและ
ส่งผลดีต่อการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนที่ยั่งยืน

โรงเรียน
บา้นเขาตาว



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

50 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน
บา้นเขาตาว

เพื่อแกป้ญัหาการขาดส่ือ
วัสดุการเรียนการสอนและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการจัด
กจิกรรมการเรียนการ
สอนใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน    (อดุหนนุ
โรงเรียนบา้นเขาตาว)

นกัเรียนมส่ืีออปุกรณ์การเรียนการ
สอนที่ทนัสมยั ครบทกุชั้นเรียน

 -  - 80,000
งบสมทบ

8,000

80,000
งบสมทบ

8,000

- ร้อยละของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพื่อจัด
การศึกษา
ตลอดชีวิตให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

นกัเรียนมโีอกาส
ได้เรียนรู้เต็ม
ศักยภาพและการ
จัดการเรียนการ
สอนมคุีณภาพ
เปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน

โรงเรียน
บา้นเขาตาว



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

51 โครงการปรับปรุงพฒันาหอ้ง
โสตทศันศึกษา

เพื่อปรับปรุงพฒันาหอ้ง
โสตศึกษาใหส้ามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (อดุหนนุ
โรงเรียนทุ่งสงสหประชา
สรรค์)

นกัเรียนทกุคนได้เรียนรู้ภายใต้
ส่ิงแวดล้อมที่ทนัสมยัเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน

 -  - 80,000
งบสมทบ
10,000

 - - ร้อยละของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพื่อจัด
การศึกษา
ตลอดชีวิตให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

ผู้เรียนทกุคนได้
เรียนรู้ภายใต้
ส่ิงแวดล้อมที่
ทนัสมยั เอื้อต่อ
การจัดการเรียน
การสอนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ

โรงเรียนทุ่ง
สง
สหประชา
สรรค์



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

52 โครงการพฒันาการเรียน
การสอนดนตรีสากล

เพื่อจัดการเรียนการสอน
ดนตรีได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและใหผู้้เรียนมี
ความพงึพอใจ เรียนรู้
อย่างมคีวามสุข        
(อดุหนนุโรงเรียนทุ่งสง
สหประชาสรรค์)

พฒันาการเรียนการสอนใหผู้้เรียน
เกดิการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
และได้มาตรฐาน

 -  -  - 80,000
งบสมทบ
15,000

- ร้อยละของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพื่อจัด
การศึกษา
ตลอดชีวิตให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

นกัเรียนได้เรียนรู้
ศิลปะด้านดนตรี
อย่างเต็ม
ศักยภาพและมี
ความสุข

โรงเรียนทุ่ง
สง
สหประชา
สรรค์



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

53 โครงการปรับปรุงลาน
กจิกรรมนกัเรียน

เพื่อใหม้ลีานกจิกรรม
นกัเรียนที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
และเพื่อพฒันาสุขภาพ
อนามยัใหก้บัผู้เรียน
(อดุหนนุโรงเรียนทุ่งสง
สหประชาสรรค์)

มลีานกจิกรรมนกัเรียนที่อยู่ใน
สภาพการใช้งานได้เปน็อย่างดี
โรงเรียน

80,000
งบสมทบ
20,000

 -  -  - - ร้อยละของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพื่อจัด
การศึกษา
ตลอดชีวิตให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

มลีานกจิกรรม
นกัเรียนที่อยู่ใน
สภาพการใช้งาน
ได้เปน็อย่างดี 
สามารถใช้เปน็
สถานที่การจัด
กจิกรรมใหก้บั
ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ

โรงเรียนทุ่ง
สง
สหประชา
สรรค์



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

54 โครงการพฒันาศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงและ
เกษตรทฤษฎใีหมป่ระจ า
ต าบลเขาขาว

เพื่อเปน็สถานที่ ที่
รวบรวมองค์ความรู้ 
ส่ือกลางในการสาธิตการ
ใช้วิถีชีวิตพอเพยีงและ
การท าเกษตรตามแนว
เศรษฐกจิพอเพยีง 
(อดุหนนุศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศัยอ าเภอทุ่งสง)

ร้อยละ 90 นกัศึกษา กศน. 
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมี
องค์ความรู้ดี สามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏบิติั
ได้

80,000
งบสมทบ

2,000

- - - - ร้อยละของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพื่อจัด
การศึกษา
ตลอดชีวิตให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

นกัศึกษา กศน. 
และประชาชน
ต าบลเขาขาว ได้
พฒันาศูนย์การ
เรียนรู้ด้าน
เศรษฐกจิพอเพยีง
เปน็ต้นแบบใน
การถ่ายทอด
ความรู้

ศูนย์
การศึกษา
นอกระบบ
และ
การศึกษา
ตาม
อธัยาศัย
อ าเภอทุ่งสง



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

55 โครงการจัดหาส่ือและวัสดุ
อปุกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนสาระทกัษะการ
ด าเนนิชีวิต

เพื่อพฒันาองค์ความรู้ใน
การจัดการเรียนรู้และ
เพื่อช่วยสร้างรากฐานที่
เปน็รูปธรรมในความคิด
ของผู้เรียน      (อดุหนนุ
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อธัยาศัยอ าเภอทุ่งสง)

ร้อยละ 90 นกัศึกษา กศน.ต าบล
เขาขาวมอีงค์ความรู้ที่ดี สามารถ
แสวงหาความรู้ และพฒันาความรู้
ได้เต็มศักยภาพของตนเอง

- - 80,000
งบสมทบ

2,000

- - ร้อยละของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพื่อจัด
การศึกษา
ตลอดชีวิตให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

นกัศึกษา กศน.
ต าบลเขาขาว มี
ส่ือและวัสดุ
อปุกรณ์ในการ
จัดการเรียนการ
สอนสาระทกัษะ
การด าเนนิชีวิต

ศูนย์
การศึกษา
นอกระบบ
และ
การศึกษา
ตาม
อธัยาศัย
อ าเภอทุ่งสง



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

56 โครงการพฒันาฐานการ
เรียนรู้และการฝึกอบรม
วิทยากรประจ าฐานศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงและ
เกษตรทฤษฎใีหมป่ระจ า
ต าบลเขาขาว

เพื่อเปน็ศูนย์การเรียนรู้
ด้านเศรษฐกจิพอเพยีงที่
สมบรูณ์เปน็ต้นแบบใน
การถ่ายทอดความรู้ใหก้บั
นกัศึกษา กศน. (อดุหนนุ
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อธัยาศัยอ าเภอทุ่งสง)

ร้อยละ 90 นกัศึกษา กศน.ต าบล
เขาขาวได้พฒันาฐานการเรียนรู้
ประจ าศูนย์การเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกจิพอเพยีงที่สมบรูณ์เปน็
ต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้

- - - 80,000
งบสมทบ

2,000

- ร้อยละของการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
เพื่อจัด
การศึกษา
ตลอดชีวิตให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

กศน.ต าบลเขา
ขาวได้พฒันาฐาน
การเรียนรู้ประจ า
ศูนย์เรียนรู้ด้าน
เศรษฐกจิพอเพยีง

ศูนย์
การศึกษา
นอกระบบ
และ
การศึกษา
ตาม
อธัยาศัย
อ าเภอทุ่งสง



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม
          3.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

56 โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพยุวชนหา่งไกลยา
เสพติด

เพื่อใหเ้ด็กยุวชนได้ฝึก
ทกัษะด้านกีฬาช่วงปดิ
ภาคเรียน

เด็ก ยุวชน จ านวน 150 คน ได้
ฝึกทกัษะด้านกีฬา

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
เด็กยุวชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมฝึก
ทกัษะด้าน
กีฬาช่วงปดิ
ภาคเรียน

เด็ก ยุวชน ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ร่างกายสมบรูณ์
แข็งแรงหา่งไกล
ยาเสพติด

โรงเรียน
สหกรณ์
นิคมกสิ
กรรมทุ่งสง

10,647,160 11,202,200 12,568,360 12,875,360   12,375,550  
23 โครงการ 24 โครงการ 41 โครงการ 40 โครงการ 29 โครงการ

207

รวมงบประมาณ/ปี
รวมโครงการ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั
1 โครงการจัดงาน

ประเพณีลอย
กระทง

เพื่อสืบสาน ส่งเสริม 
บ ารุงรักษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ลอยกระทงใหค้งอยู่
สืบไป

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มส่ีวนร่วม
ในงานประเพณีลอย
กระทง 500 คน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนกจิกรรม
เพื่อการส่งเสริม
และอนรัุกษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ได้ร่วมกนัสืบสาน
 ประเพณีลอย
กระทงใหค้งอยู่
สืบไป

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 โครงการ
ฝึกอบรมพธิีกร
ทางศาสนาและ
ผู้น าในศาสนพธิี

เพื่อส่งเสริมใหม้ผู้ีน า    
 ศาสนพธิี และ
เสริมสร้างความมั่นคง
ของพทุธศาสนา

ผู้เข้าฝึกอบรมจาก
ตัวแทนหมู่บา้นหรือ
ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ  
ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล      
เขาขาว จ านวน 30 คน

50,000  -  -  -  - จ านวนผู้น าศา
สนพธิีและที่
สามารถปฏบิติั
พธิีได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก
พทุธศาสนา

ในเขต. อบต.เขา
ขาว มผู้ีน าศา
สนพธิีและ
สามารถปฏบิติั
พธิีได้อย่างถูกต้อง

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 โครงการแข่งขัน
กฬีา อบต.เขา
ขาวคัพ ต้านยา
เสพติด

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน
และประชาชนเล่นกฬีา
หา่งไกลส่ิงเสพติด

เยาวชนและประชาชน
 จ านวน 12 หมู่บา้น
เข้าร่วมการแข่งขันกฬีา

300,000 300,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนกจิกรรม
เพื่อการส่งเสริม
กฬีาใหเ้ด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน

เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามยัดี 
และลดปญัหา
ด้านยาเสพติด

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4 โครงการจัดการ
แข่งขันกรีฑา
นกัเรียน เยาวชน
และประชาชน
ระดับต าบล

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
พลานามยัของประชาชน
 และยกระดับคุณภาพ
การกฬีา

นกัเรียน เยาวชนและ
ประชาชน เข้าร่วมการ
แข่งขันกรีฑาเต็มตาม
ศักยภาพ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวน
กจิกรรมเพื่อการ
ส่งเสริมกฬีาเด็ก
ใหเ้ยาวชนและ
ประชาชน

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามยัดี มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
และสามารถ
ยกระดับ
คุณภาพการกฬีา

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 โครงการสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
 “ประเพณี
มาฆบชูาแหผ้่าขึ้น
ธาตุ”

เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี
มาฆบชูาแหผ้่าขึ้นธาตุ
ของชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราชไว้สืบไป
 (อดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอทุ่งสง)

นกัเรียน ข้าราชการ
และพลังมวลชนเข้า
ร่วมกจิกรรม 300 คน

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวนกจิกรรม
เพื่อการส่งเสริม
และอนรัุกษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม
 และ ประเพณี

ช่วยส่งเสริม สืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอนัดี
งามไปสู่อนชุน
รุ่นหลังสืบต่อไป

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ทุ่งสง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

6 โครงการ การจัด
งานประเพณี
เดือนสิบ

เพื่อส่งเสริมและสืบสาน
เอกลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี          
(อดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอทุ่งสง)

ประชาชนและอปท.    
  มบีทบาทในการ
บ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวนกจิกรรม
เพื่อการส่งเสริม
และอนรัุกษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม
 และ ประเพณี

อปท. ประชาชน
 ร่วมกนัอนรัุกษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของ
ทอ้งถิ่นไว้สืบไป

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ทุ่งสง

7 โครงการ การจัด
งานเทศกาล
ประเพณีชักพระ 
อ าเภอทุ่งสง

เพื่อส่งเสริมและสืบสาน
เอกลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณีชักพระไว้สืบไป
 (อดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอทุ่งสง)

วัดเข้าร่วมกจิกรรม 70
 วัดและประชาชนร่วม
กจิกรรม 20,000 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกจิกรรม
เพื่อการส่งเสริม
และอนรัุกษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม
 และ ประเพณี

ประชาชนได้
ร่วมกนัสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอนัดี
งาม

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ทุ่งสง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

8 โครงการปรับปรุง
สนามกฬีาประจ า
ต าบลเขาขาว หมู่
ที่ 3

เพื่อใหม้สีนามกฬีาใช้
ออกก าลังกาย เล่นกฬีา
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
พลานามยัของประชาชน
 หา่งไกลส่ิงเสพติด

ปรับปรุงสนามกฬีา
ประจ าต าบลเขาขาว 
โดย                       
         - ปรับปรุงลู่วิง่ 
                         - 
ปรับปรุงสนามฟตุบอล 
             - ปรับปรุง
ร้ัว                       
 - ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ า           - 
ปรับปรุงระบบไฟฟา้
รอบสนาม

 -  -  - 500,000 500,000 จ านวนสถานที่
ออกก าลังกาย
ส าหรับเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน

มสีถานที่ใช้ออก
ก าลังกาย เล่น
กฬีา ประชาชน
มสุีขภาพ
พลานามยัดี 
และลดปญัหา
ด้านยาเสพติด

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

9 โครงการกอ่สร้าง
ลานกฬีา
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 3

เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ออกก าลัง
กาย สร้างเสริม
คุณลักษณะนสัิยในการ
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชนแ์ละปอ้งกนั
แกไ้ขปญัหายาเสพติด

กอ่สร้างลานกฬีา
เอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 15 เมตร ยาว 22
 เมตร     
(รายละเอยีดตามแบบ
 อบต.เขาขาว ก าหนด)
 และเปน็ไปตาม
กระทรวงการ
ทอ่งเที่ยวและกฬีา

 -  - 300,000  -  - จ านวนสถานที่
ออกก าลังกาย
ส าหรับเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน

มสีถานที่ใช้ออก
ก าลังกาย เล่น
กฬีา ประชาชน
มสุีขภาพ
พลานามยัดี 
และลดปญัหา
ด้านยาเสพติด

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

10 โครงการ
กอ่สร้างอฒัจรรย์
 สนามกฬีากลาง
ประจ าต าบลเขา
ขาว หมู่ที่ 3

เพื่อใหม้อีฒัจรรย์ ไว้
รองรับส าหรับการ
จัดการแข่งขันกฬีา

กอ่สร้างอฒัจรรย์ 
(รายละเอยีดตามแบบ
 อบต.เขาขาว ก าหนด)
 และเปน็ไปตาม
กระทรวงการ
ทอ่งเที่ยวและกฬีา

 -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวนสถานที่
ออกก าลังกาย
ส าหรับเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน

มสีถานที่ใช้ออก
ก าลังกาย เล่น
กฬีา ประชาชน
มสุีขภาพ
พลานามยัดี 
และลดปญัหา
ด้านยาเสพติด

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

11 โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่น 
และลานออก
ก าลังกาย หมู่ที่ 3

เพื่อใหม้สีนามเด็กเล่น 
และลานออกก าลังกาย
ส าหรับเด็ก เยาวชน 
และประชาชน ได้ออก
ก าลังกาย

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
 และลานออกก าลัง
กาย โดยท าการ
กอ่สร้างอาคารชั้น
เดียวคลุมพื้นที่สนาม
เด็กเล่นและลานออก
ก าลังกาย    
(รายละเอยีดตามแบบ
 อบต.เขาขาว ก าหนด)

 -  - 2,000,000  -  - จ านวนสถานที่
ออกก าลังกาย
ส าหรับเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน

มสีถานที่ใช้ออก
ก าลังกาย เล่น
กฬีา ประชาชน
มสุีขภาพ
พลานามยัดี 
และลดปญัหา
ด้านยาเสพติด

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

12 โครงการปรับปรุง
ลานกฬีา
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 3

เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ออกก าลัง
กาย สร้างเสริม
คุณลักษณะนสัิยในการ
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชนแ์ละปอ้งกนั
แกไ้ขปญัหายาเสพติด

ปรับปรุงลานกฬีา
เอนกประสงค์โดยท า
การกอ่สร้างอาคารชั้น
เดียว                   
(รายละเอยีดตามแบบ
 อบต.เขาขาว ก าหนด)
 และเปน็ไปตาม
กระทรวงการ
ทอ่งเที่ยวและกฬีา

 -  -  - 6,000,000  - จ านวนสถานที่
ออกก าลังกาย
ส าหรับเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน

มสีถานที่ใช้ออก
ก าลังกาย เล่น
กฬีา ประชาชน
มสุีขภาพ
พลานามยัดี 
และลดปญัหา
ด้านยาเสพติด

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

13 โครงการกอ่สร้าง
สถานที่ลอย
กระทง หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานที่ส าหรับลอย
กระทง และมสีถานที่
พกัผ่อน

โดยท าการกอ่สร้าง
สถานที่ลอยกระทง 
(รายละเอยีดตามแบบ
 อบต.เขาขาว ก าหนด)

 -  - 300,000  -  - จ านวนกจิกรรม
เพื่อการส่งเสริม
และอนรัุกษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี

ประชาชนมี
สถานที่ส าหรับ
ลอยกระทง และ
มสีถานที่พกัผ่อน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

14 โครงการติดต้ัง
ระบบไฟฟา้สนาม
กฬีา ณ สนาม
โรงงานหนว่ย 2

เพื่อใหม้แีสงสว่าง
เพยีงพอส าหรับ
ประชาชนที่มาออก
ก าลังกายในเวลา
กลางคืน

โดยท าการติดต้ังระบบ
ไฟฟา้           
(รายละเอยีดตามแบบ
 อบต.เขาขาว ก าหนด)

 -  - 200,000  -  - จ านวนสถานที่
ออกก าลังกาย
ส าหรับเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน

มสีถานที่ใช้ออก
ก าลังกาย เล่น
กฬีา ประชาชน
มสุีขภาพ
พลานามยัดี 
และลดปญัหา
ด้านยาเสพติด

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

15 โครงการปรับปรุง
สนามกฬีาสนาม
ปา่สงวน หนว่ย 4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย

โดยท าการปรับปรุง
สนามกฬีา 
(รายละเอยีดตามแบบ
 อบต.เขาขาว ก าหนด)

 -  - 200,000  -  - จ านวนสถานที่
ออกก าลังกาย
ส าหรับเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน

มสีถานที่ใช้ออก
ก าลังกาย เล่น
กฬีา ประชาชน
มสุีขภาพ
พลานามยัดี 
และลดปญัหา
ด้านยาเสพติด

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

16 โครงการกอ่สร้าง
ลานกฬีาหมู่บา้น 
ปา่ชุมชนหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย

โดยท าการกอ่สร้าง
ลานกฬีาเอนกประสงค์
 (รายละเอยีดตามแบบ
 อบต.เขาขาว ก าหนด)
 และเปน็ไปตาม
กระทรวงการ
ทอ่งเที่ยวและกฬีา

 -  -  - 300,000  - จ านวนสถานที่
ออกก าลังกาย
ส าหรับเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน

มสีถานที่ใช้ออก
ก าลังกาย เล่น
กฬีา ประชาชน
มสุีขภาพ
พลานามยัดี 
และลดปญัหา
ด้านยาเสพติด

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

17 โครงการกอ่สร้าง
ลานกฬีาประจ า
หมู่บา้น หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
สถานที่ออกก าลังกาย

โดยท าการกอ่สร้าง
ลานกฬีา      
(รายละเอยีดตามแบบ
 อบต.เขาขาว ก าหนด)
 และเปน็ไปตาม
กระทรวงการ
ทอ่งเที่ยวและกฬีา

 -  -  - 300,000  - จ านวนสถานที่
ออกก าลังกาย
ส าหรับเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน

มสีถานที่ใช้ออก
ก าลังกาย เล่น
กฬีา ประชาชน
มสุีขภาพ
พลานามยัดี 
และลดปญัหา
ด้านยาเสพติด

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

18 โครงการสนาม
กฬีา        หมู่ที่ 
10

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
สถานที่ออกก าลังกาย

ปรับปรุงสนามกฬีา     
     (รายละเอยีดตาม
แบบที่ อบต. ก าหนด)

 -  - 200,000  -  - จ านวนสถานที่
ออกก าลังกาย
ส าหรับเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน

มสีถานที่ใช้ออก
ก าลังกาย เล่น
กฬีา ประชาชน
มสุีขภาพ
พลานามยัดี 
และลดปญัหา
ด้านยาเสพติด

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

19 โครงการปรับปรุง
แหล่งทอ่งเที่ยว
วังน้ าใส หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานที่พกัผ่อน และ
ชาวบา้นได้มอีาชีพเสริม

โดยท าการปรับปรุง
แหล่งทอ่งเที่ยว 
(รายละเอยีดตามแบบ
 อบต.เขาขาว ก าหนด)

 -  - 100,000  -  - จ านวนแหล่ง
ทอ่งเที่ยว 
ส าหรับประชาชน

 - มสีถานที่
ทอ่งเที่ยวส าหรับ
ใหป้ระชาชน
พกัผ่อ  - 
ประชาชนมี
รายได้จากการ
ทอ่งเที่ยว

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

759,000 709,000 4,459,000 8,259,000 1,659,000 
7 โครงการ 6 โครงการ 14 โครงการ 11 โครงการ 8 โครงการ

รวมงบประมาณ/ปี
รวมโครงการ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

     3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

          3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

229



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
3 ยทุธศาตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

3.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

1 โครงการเยี่ยมบา้นเด็ก เพื่อรับทราบปญัหา เด็กและเยาวชนต าบล 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        จ านวนเด็ก ได้รับทราบปญั ส านักงานปลัด

และเยาวชนต าบล ของเด็กและเยาวชน เขาขาวจ านวน 40 คน และเยาวชนที่ หาของเด็กและ (งานสวัสดิการ

เขาขาว ได้รับการตรวจ เยาวชนได้รับ สังคม)

เยี่ยม การแกไ้ข
2 โครงการภมูปิญัญา ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอด ผู้สูงอายุและเด็กต าบล 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        จ านวนผู้สูง ผู้เรียนน าความ ส านักงานปลัด

ทอ้งถิ่นจากผู้สูงวัย ปญัญาทอ้งถิ่นสู่ เขาขาว จ านวน อายุและเด็กที่ รู้ที่ได้ไปใช้ให้ (งานสวัสดิการ

สู่คนรุ่นใหมต่ าบล ผู้เรียนได้น าความรู้ที่  50 คน เข้าร่วมโครงการ เกดิประโยชนเ์หน็ สังคม)

เขาขาว ที่ได้ไปใช้ใหเ้กดิ คุณค่าของภมูิ-
ประโยชน์ ปญัญาทอ้งถิ่น

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางผู้สูงอายุได้ถ่ายทอด ผู้สูงอายุและเด็กต าบล - - 30,000        30,000        30,000        จ านวนผู้สูง ผู้เรียนน าความ ส านักงานปลัด

กฎหมายเบื้องต้นแกผู้่สูงอายุปญัญาทอ้งถิ่นสู่ เขาขาว จ านวน อายุและเด็กที่ รู้ที่ได้ไปใช้ให้ (งานสวัสดิการ

ผู้เรียนได้น าความรู้ที่  50 คน เข้าร่วมโครงการ เกดิประโยชนเ์หน็ สังคม)

ที่ได้ไปใช้ใหเ้กดิ คุณค่าของภมูิ-
ประโยชน์ ปญัญาทอ้งถิ่น

60,000 60,000 90,000 90,000      90,000      
2 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ

รวมงบประมาณ/ปี
รวมโครงการ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

3 ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นสังคม

3.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

1 โครงการส่งเสริมและ เพื่อใหป้ระชาชนมี ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ ประชาชนมีอาชีพ ส านักงานปลัด

พฒันาอาชีพ อาชีพเสริมเปน็การ ใหแ้กป่ระชาชน หมู่ที่ 7 ประชาชน เสริมเป็นการเพิ่ม (งานสวัสดิการ

ต าบลเขาขาว หมู่ 7 เพิ่มรายได้และใช้เวลา จ านวน 30ครัวเรือน/ปี รายได้และใช้เวลา สังคม)

ว่างใหเ้กดิประโยชน์ ว่างให้เกิดประโยชน์
2 โครงการส่งเสริมและ เพื่อใหป้ระชาชนมี ประชาชนต าบลเขาขาว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนมีอาชีพ ส านักงานปลัด

พฒันาอาชีพ อาชีพเสริมเปน็การ จ านวน 50 คน ประชาชน เสริมเป็นการเพิ่ม (งานสวัสดิการ

ต าบลเขาขาว เพิ่มรายได้และใช้เวลา รายได้และใช้เวลา สังคม)

ว่างใหเ้กดิประโยชน์ ว่างให้เกิดประโยชน์

3 อดุหนนุกลุ่มวิสาหกจิชุมชนเพื่อใหก้ลุ่มอาชีพมเีงิน สมาชิกกลุ่มวิสาหกจิ - - 43,500 - - รายได้ที่เพิ่มขึ้น สมาชิกในกลุ่มมอีา ส านกังาน
ส่งเสริมอาชีพและบริการ ทนุในการพฒันากลุ่ม ชุมชนส่งเสริมอาชีพ ของสมาชิก ชีพเสริมและมรีาย ปลัด (งาน
หมู่ที่ 3 ตามโครงการจัดซ้ือใหม้ศัีกยภาพ และบริการหมู่ที่ 3 ได้เพิ่มขึ้น สวัสดิการ
อปุกรณ์ขันหมาก จ านวน  65 คน สังคม)

4 อดุหนนุสภาองค์กรชุมชนเพื่อผลิต แปรรูป ประชาชนต าบล - - 20,000 - - จ านวนผู้เข้า ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านกังาน
ต าบลเขาขาว ตามโครงการข้าวสาร ลดรายจ่าย เขาขาว ร่วมโครงการ มรีายได้เพิ่มขึ้น ปลัด (งาน
ข้าวสารเกษตรอนิทรีย์ เพิ่มรายได้และ ชุมชนเข้มแข็ง สวัสดิการ

สร้างความรับผิด ใช้เวลาว่างให้ สังคม)
ชอบร่วมกนัในชุมชน เกดิประโยชน์

5 อดุหนนุสภาองค์กรชุมชนเพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนปลูกประชาชนต าบล - - 20,000 - - จ านวนผู้เข้า ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านกังาน
ต าบลเขาขาว ตามโครงการในส่ิงที่กนิ กนิในส่ิงที่ เขาขาว ร่วมโครงการ มรีายได้เพิ่มขึ้น ปลัด (งาน
ฝากต้นไมไ้ว้กบัแผ่นดินปลูก ลดรายจ่ายเพิ่ม ชุมชนเข้มแข็ง สวัสดิการ
กนิได้ตลอดชีวิต รายได้ใหค้รัวเรือน ใช้เวลาว่างให้ สังคม)

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

3 ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นสังคม

3.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

สร้างความรับผิดชอบ เกดิประโยชน์
ร่วมกนั

6 อดุหนนุสภาเด็กและเยาวชนเพื่อใช้ในการด าเนนิ สมาชิกสภาเด็กและ - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านกังาน
ต าบลเขาขาว ตามโครงการโครงการฝึกอบรม เยาวชนต าบลเขาขาว ร่วมโครงการ ได้น าความรู้ที่ได้ ปลัด (งาน
ฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อศึกษาดูงานเพื่อพฒันา จากการศึกษาดูงาน สวัสดิการ
พฒันาศักยภาพสภาเด็กและศักยภาพสภาเด็กและ มาพฒันาสภาเด็ก สังคม)
เยาวชนต าบลเขาขาว เยาวชนต าบลเขาขาว และเยาวชนต่อไป #

7 อดุหนนุสภาองค์กรชุมชนเพื่อผลิต แปรรูป ประชาชนต าบล - - 20,000 - - จ านวนผู้เข้า ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านกังาน
ต าบลเขาขาว ตามโครงการปลาน้ าจืดในชุมชน เขาขาว ร่วมโครงการ มรีายได้เพิ่มขึ้น ปลัด (งาน
ปลาน้ าจืดปลอดสารพษิเพิ่มรายได้และ ชุมชนเข้มแข็ง สวัสดิการ

สร้างความรับผิด ใช้เวลาว่างให้ สังคม)
ชอบร่วมกนัในชุมชน เกดิประโยชน์

8 อดุหนนุสภาองค์กรชุมชนเพื่อผลิต แปรรูป ประชาชนต าบล - - 20,000 - - จ านวนผู้เข้า ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านกังาน
ต าบลเขาขาว ตามโครงการเคร่ืองแกงในชุมชน เขาขาว ร่วมโครงการ มรีายได้เพิ่มขึ้น ปลัด (งาน
กลุ่มเคร่ืองแกงปลอดสารพษิเพิ่มรายได้และ ชุมชนเข้มแข็ง สวัสดิการ

สร้างความรับผิด ใช้เวลาว่างให้ สังคม)
ชอบร่วมกนัในชุมชน เกดิประโยชน์

9 อดุหนนุกลุ่มรวมมติรพฒันาเพื่อใหส้มาชิกมรีายได้ สมาชิกกลุ่มรวมมติรพฒันา - - 66,000 - - รายได้ที่เพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านกังาน
ตามโครงการสร้างโรงเรือนเสริมเปน็แหล่งเรียนรู้ของเขาขาว ของสมาชิก มรีายได้เพิ่มขึ้นและ ปลัด (งาน



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

3 ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นสังคม

3.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัดเขากวางออ่น ชุมชนเปน็การส่งเสริมการ มผืีนปา่ชุมชน สวัสดิการ
ทอ่งเที่ยวของชุมชนและ เพิ่มขึ้น สังคม)
อนรัุกษผื์นปา่ชุมชน

10 อดุหนนุกลุ่มวิสาหกจิชุมชนเพื่อสมาชิกได้มงีานท า เพื่อเปน็ภมูปิญัญาพื้นบา้นของคน - - 31,000 - รายได้ที่เพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านกังาน
บา้นหนิราวนวดเพื่อสุขภาพและมรีายได้เสริมและ ไทยทื่บทอดมาแต่โบราณเปน็การ ของสมาชิก มรีายได้เพิ่มขึ้นและ ปลัด (งาน
หมู่ที่ 5 สามารถน าความรู้ไปใช้ ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นไปสู่รุ่น มผืีนปา่ชุมชน สวัสดิการ

ในชีวิตประจ าวัน เพิ่มขึ้น สังคม)

11 โครงการต่อเติมหลังคาเพื่อใหป้ระชาชนมี ต่อเติมหลังคาศาลา หนว่ย 5 500,000 - - - ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
 ศาลาหนว่ย 5 หมู่ที่ 7ที่พกัและจัดกจิกรรม (รายละเอยีดตามแบบ ประชาชน ที่พกัและจัด

ต่างๆ อบต.เขาขาว ก าหนด) กจิกรรมต่างๆ

12 โครงการกอ่สร้างอาคารเพื่อใหป้ระชาชนมี ท าการกอ่สร้างศาลาหมู่บา้น - 1,080,000 - - ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง
ศาลาหมู่บา้นหมู่ที่ 1 สถานที่ใช้บริการ ขนาด 9 x 12 เมตร ประชาชนมี สถานที่ใช้บริการ
หนา้คลองทรายขาว (รายละเอยีดตามแบบ เส้นทาง พกัผ่อน
หมู่ 1 อบต.เขาขาว ก าหนด) คมนาคม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

3 ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นสังคม

3.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ในการสัญจร
13 โครงการปรับปรุงต่อเติมเพื่อใหป้ระชาชนมี - ท าการปรับปรุงต่อเติม - 500,000 - - ประชาชน ประชาชนมี กองช่าง

อาคารเอนก ประสงค์ในอาคารเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์ ได้รับความ อาคารเอนก
สระน้ า หมู่ที่ 5 ใช้ในตอนประชุม (รายละเอยีดตามแบบ สะดวก ประสงค์ที่สามารถ ล าดับ 1

หมู่บา้น และการจัด อบต.เขาขาว ก าหนด) ในการด า ใช้งานได้อย่างมี ป ี62
กจิกรรมต่างๆ พร้อมติดต้ัง เคร่ืองเสียง เนนิกจิ ประสิทธิภาพ

 และเกา้อี้ จ านวน กรรม
100 ตัว
- ท าการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนก 490,000 ล าดับ 1
ประสงค์ (รายละเอยีดตามแบบ ป ี63
อบต.เขาขาว ก าหนด)พร้อมราง
ระเบยีงรอบอาคารและหอ้งเกบ็อปุกรณ์
ขนาด 3 x 3

530,000 1,810,000 970,500 260,000     60,000       
2 โครงการ 4 โครงการ 11 โครงการ 3 โครงการ 2 โครงการ

รวมงบประมาณ/ปี
รวมโครงการ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
3 ยทุธศาตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

3.5 แผนงานสาธารณสขุ
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้คณะกรรมการ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 100 ประชาชนในหมู่บ้าน ส านักงาน
ส าหรับด าเนินงานตามแนวทางหม้าน จัดท าโครงการตาม ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง ของหมู่บ้าน ได้รับประโยชน์จาก ปลัด
โครงการพระราชด าริ พระราชด าริด้าน โครงการพระราชด าริด้าน มีการด าเนิน การจัดท าโครงการ(งานสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข สาธารณสุข สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท งานตามแนวทาง ตามพระราชด าริ และส่ิงแวดล้อม)

จ านวน 12 หมู่บ้าน จัดท าโครงการ โครงการพระ
หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 3 โครงการ ราชด าริหมู่บ้าน

ละอย่างน้อย
3 โครงการ

2 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภยั จาก
โรคพษิสุนัขบา้

1.เพื่อด าเนินการฉีด
วคัซีนปอ้งกันและ
ควบคุมโรคพษิสุนัข
บา้ ใหก้ับสุนัขและ
แมวในพื้นที่ต าบล
เขาขาว       2.เพื่อ
ท าการส ารวจและ
ขึ้นทะเบยีน จ านวน
 สุนัขและแมวในพื้นที่

สุนัขและแมวในพื้นที่ ต าบล
เขาขาว ได้รับการฉีดวคัซีน
 และขึ้นทะเบยีนในระบบ
สารสนเทศ Thai Rabies 
Net

177,480 186,380 195,590 205,590 215,700 สุนัขและแมวใน
พื้นที่ต าบลเขาขาว
 ได้รับการฉีด
วคัซีนและขึ้น
ทะเบยีน ร้อยละ 
100

ประชาชน 
และสัตวใ์น
พื้นที่ต าบล
เขาขาว 
ปลอดโรค
พษิสุนัขบา้

ส านักงาน
ปลัด(งาน

สาธารณสุข
และ

ส่ิงแวดล้อม)

417,480 426,380 435,590 445,590  455,700   
2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

รวมงบประมาณ/ปี
รวมโครงการ



ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมให้น่าอยู่ เขม้แขง็ มัน่คงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดันครศรธีรรมราช
3 ยทุธศาตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม

3.7 แผนงานงบกลาง
เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธค์าดวา่ หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

1 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพ ผู้สูงอายผูุ้มิสิทธจิะได้รับ 12,929,600 13,771,200 14,459,760 15,182,748 15,941,886 ผู้สูงอายใุน ผู้สูงอายไุด้รับ งานสวสัดิการ
ผู้สูงอายผูุ้มิสิทธจิะได้รับ เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายตุาม ต าบลเขาขาว เบีย้ยงัชีพถกู สังคม
เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายตุาม ระเบียบกระทรวง ต้องครบถว้น ส านักงานปลัด
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย
มหาดไทย

2 เบีย้ยงัชีพคนพกิาร เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพ คนพกิารผู้มิสิทธจิะได้รับ 3,145,600 3,590,400 3,769,920 3,958,416 4,156,337 ร้อยละของ คนพกิารได้รับ งานสวสัดิการ
คนพกิารผู้มิสิทธจิะได้รับ เบีย้ยงัชีพคนพกิารตาม คนพกิารใน เบีย้ยงัชีพถกู สังคม
เบีย้ยงัชีพคนพกิารตาม ระเบียบกระทรวง ต าบลเขาขาว ต้องครบถว้น ส านักงานปลัด
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย
มหาดไทย

3 เบีย้ยงัชีพผู้ เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพ คนพกิารผู้มิสิทธจิะได้ 87,000 87,000 91,350 95,912 100,708 ร้อยละของ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ งานสวสัดิการ
ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ผู้มิสิทธจิะ รับเบีย้ยงัชีพคนพกิาร ผู้ป่วยเอดส์ใน เบีย้ยงัชีพถกู สังคม

ได้รับเบีย้ยงัชีพผู้ป่วย ตามระเบียบกระทรวง ต าบลเขาขาว ต้องครบถว้น ส านักงานปลัด
เอดส์ตามระเบียบ มหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

16,162,200 17,448,600 18,321,030 19,237,076 20,198,931 

3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ

รวมงบประมาณ/ปี

รวมโครงการ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชือ่ องค์การบรหิารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมราช

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ





56 โครงการพฒันา
ฐานการเรียนรู้
และการฝึกอบรม
วทิยากรประจ า
ฐานศูนยก์าร
เรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพยีงและ
เกษตรทฤษฎี
ใหม่ประจ าต าบล
เขาขาว

เพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านเศรษฐกจิพอเพยีงที่
สมบูรณ์เป็นต้นแบบใน
การถา่ยทอดความรู้
ใหก้บันักศึกษา กศน. 
(อดุหนุนศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย
อ าเภอทุง่สง)

ร้อยละ 90 นักศึกษา 
กศน.ต าบลเขาขาวได้
พฒันาฐานการเรียนรู้
ประจ าศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านเศรษฐกจิพอเพยีงที่
สมบูรณ์เป็นต้นแบบใน
การถา่ยทอดความรู้

- - - 80,000
งบสมทบ

2,000

- ร้อยละของ
การใช้จา่ย
งบประมาณ
เพือ่จดั
การศึกษา
ตลอดชีวติให้
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน

กศน.ต าบลเขา
ขาวได้พฒันา
ฐานการเรียนรู้
ประจ าศูนย์
เรียนรู้ด้าน
เศรษฐกจิ
พอเพยีง

ศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อธัยาศัยอ าเภอทุง่
สง













ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
3 ยทุธศาตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

3.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
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1 โครงการติดต้ังกล้อง เพื่อปอ้งกนัอาชญา ด าเนนิการติดต้ังกล้องวงจรปดิ - - - 200,000 ติดต้ังกล้อง ประชาชนมคีวาม ส านกังาน
วงจรปดิหมู่ที่ 10 กรรมในต าบลเขาขาว บริเวณจุดเส่ียง จ านวน 4 จุด วงจรปดิตาม ปลอดภยัในชีวิต ปลัด

จุดที่ 1 สามแยกหโูตน จุดเส่ียงภาย และทรัพย์สิน (งานปอ้ง
จุดที่ 2 บา้นนายสมภาร ในต าบล สามารถลดปญัหา กนัฯ)
จุดที่ 3 สามแยกบา้นสมคิด สุขอนนัต์ อาชญากรรมใน
จุดที่ 4 สามแยกช่องเหรียง พื้นที่

2 โครงการปอ้งกนัและ เพื่อบรรเทาและแกไ้ข ประชาชนในต าบลเขาขาวที่ได้รับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มกีารใหค้วาม ประชาชนที่ได้รับ ส านกังาน
แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ปญัหาภยัแล้งใหก้บั ความเดือดร้อนจากปญัหาภยัแล้ง ช่วยเหลือ ความเดือดร้อน ปลัด

ราษฎรที่เดือดร้อนได้ ประชาชน จากภยัแล้งได้รับ (งานปอ้ง
รับความช่วยเหลือ ที่เดือดร้อน ความช่วยเหลือ กนัฯ)
อย่างรวดเร็วและ จากภยัแล้ง อย่างทนัทว่งที
ทนัทว่งที ช่วงเดือน และทั่วถึง

มกราคม ถึง
พฤษภาคม
ของทกุปี

3 โครงการซักซ้อมแผน เพื่อสร้างความรู้ ด าเนนิการฝึกซ้อม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารฝึกซ้อม ประชาชนและ ส านกังานปลัด
ปอ้งกนัและบรรเทา ใหก้บัอาสาสมคัร แผนใหก้บัอาสา แผนการปอ้ง อปพร.ได้มคีวามรู้(งานปอ้งกนั)
สาธารณภยั ปอ้งกนัภยัฝ่าย สมคัรปอ้งกนัภยั กนัและบรร เพิ่มขึ้นในการรับ

พลเรือนและ ฝ่ายพลเรือนและ เทาฯใหก้บั มอืกบัสาธารณภยั
ประชาชนใน ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนและ ที่อาจจะเกดิขึ้น
ในพื้นที่ได้รู้ถึง  อปพร.จ านวน
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วิธีการรับมอืกบั 1 คร้ังในปงีบ
ภยัต่างๆที่อาจ ประมาณ
เกดิขึ้น

4 โครงการปอ้งกนัและลดเพื่อใหบ้ริการ ด าเนนิการโครงการ 100,000 100,000 100,000      100,000 100,000 จัดต้ังจุดบริการ ประชาชนผู้ใช้รถส านกังานปลัด
อบุติัเหตุทางถนนช่วง ประชาชนที่ ปอ้งกนัและลดอบุติั เพื่อปอ้งกนัและ  ใช้ถนนได้รับ (งานปอ้งกนั)
เทศกาลและประเพณีต่างๆสัญจรไป-มา เหตุทางถนนช่วง ลดอบุติัเหตุ บริการจากเจ้า

กลับภมูลิ าเนา เทศกาลและ ช่วงเทศกาล หนา้ที่และอาสา
หรือทอ่งเที่ยวใน ประเพณีต่างๆ ต่างๆ ในป ี1 สมคัรในการดูแล
พื้นที่ได้รับความ งบประมาณ  ช่วยเหลือใหม้ี
สะดวกปลอดภยั ความปลอดภยัใน
ในชีวิตและ การเดินทาง
ทรัพย์สิน

5 โครงการฝึกอบรมอาสาเพื่อใหท้อ้งถิ่นมี ด าเนนิการรับสมคัร 300,000 300,000 ฝึกอบรมอปพร. มจี านวนอปพร. ส านกังานปลัด
สมคัรปอ้งกนัภยัฝ่าย อปพร.ไว้ช่วย บคุคลเข้ารับการฝึก จ านวน 1 รุ่น เพยีงพอในการให(้งานปอ้งกนั)
ฝ่ายพลเรือน เหลือประชาชน อบรมเปน็อปพร. ใน 1ปงีบประ การช่วยเหลือ

เวลาเกดิสาธารณ ประจ าศูนย์ อปพร. มาณ ประชาชนในกรณี
ภยัในพื้นที่ อบต.เขาขาว เกดิภยัพบิติั

6 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อทบทวนและ ด าเนนิการฝึกทบทวน  - 200,000    - 200,000      มกีารฝึกทบ อปพร.ได้รับความส านกังานปลัด
อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายเพิ่มเติมความรู้ ใหอ้ปพร.มคีวามรู้เพิ่ม ทวนอปพร. รู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกบั (งานปอ้งกนั)
พลเรือน เกี่ยวกบัสาธารณ เติมเกี่ยวกบัสาธารณภยั จ านวน 1 คร้ัง ภยัพบิติัและการ

ภยัและเตรียม และมกีารเตรียมความ ในปงีบประ ช่วยเหลือผู้ประสบ
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ความพร้อมใน พร้อมในการเผชิญเหตุ มาณ ภยัและเปน็การ
การเผชิญเหตุ เตรียมความพร้อม

7 โครงการเสริมความรู้การเพื่อใหป้ระชาชน ด าเนนิการใหค้วามรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มกีารอบรมให้ ประชาชนได้รู้ถึงส านกังานปลัด
ปอ้งกนัและระงับอคัคีภยัมคีวามรู้เกี่ยวกบั เกี่ยวกบัการปอ้งกนั ความรู้แก่ การปอ้งกนั (งานปอ้งกนั)
ในครัวเรือน การปอ้งกนัและ อคัคีภยัและการดับ ประชาชนใน อคัคึภยัและการ

ระงับอคัคีภยัใน เพลิงเบื้องต้น ต าบลเขาขาว ดับเพลิงเบื้องต้น
ครัวเรือนลดการ จ านวน๑คร้ัง ลดความสูญเสีย
สูญเสียในชีวิต ใน 1 ปงีบประ ในชีวิตและทรัพย์
และทรัพย์สิน มาณ สิน

8 โครงการชุมชนรู้รอด เพื่อใหป้ระชาชน ด าเนนิการใหค้วามรู้ 20,000  - 20,000  - 20,000 มกีารใหค้วาม ประชาชนมคีวามส านกังานปลัด
ปลอดภยัจากภยัพบิติั ในพื้นที่เส่ียงภยั เกี่ยวกบัการเอาตัวรอด รู้ประชาชนใน ปลอดภยัในชีวิต (งานปอ้งกนั)

รู้ถึงการเอาตัว จากภยัพบิติัอย่าง ต าบลเขาขาว และทรัพย์สินจาก
รอดจากภยัพบิติั ปลอดภยั 1 คร้ังในปงีบ ภยัพบิติั
อย่างปลอดภยั ประมาณ

9 โครงการนกัเรียนปลอดเพื่อปลูกฝ่ังจิต ด าเนนิการประชา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รณรงค์ประชา นกัเรียนมจีิตส า ส านกังานปลัด
ภยัมวีินยัจราจร ส านกึใหน้กัเรียน สัมพนัธ์ความรู้เกี่ยวกบั สัมพนัธ์ใหน้กั นกึในการใช้รถใช้ (งานปอ้งกนั)

มวีินยัจราจรใน กฎจราจรและการใช้รถ เรียนเคารพกฎ ถนน เคารพกฎ
การใช้รถใช้ถนน ใช้ถนนอย่างปลอดภยั จราจรในการ จราจรลดจ านวน

ใช้รถใช้ถนน อบุติัเหตุ
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10 โครงการเสียงตามสาย  เพื่อใหห้มู่บา้นมี ด าเนนิการติดต้ังระบบ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ติดต้ังระบบ ประชาชนสามารถส านกังานปลัด
และเตือนภยัประจ า ระบบแจ้งข่าว เสียงตามสายและ เสียงตามสาย รับรู้ข่าวสารการ (งานปอ้งกนั)
หมู่บา้นในต าบลเขาขาวสารการเตือนภยั เตือนภยัประจ าหมู่บา้น และเตือนภยั เตือนภยัต่างๆได้

ต่างๆ และมกีาร ประจ าหมู่บา้น ทนัทว่งทแีละ
เตรียมพร้อมรับ ใน 1 ปงีบประ เตรียมรับมอืกบั
มอืกบัภยัพบิติั มาณ ภยัพบิติัได้

11 โครงการติดต้ังกล้อง เพื่อปอ้งกนั ด าเนนิการติดต้ัง 500,000   500,000      ติดต้ังกล้อง ประชาชนมคีวามส านกังานปลัด
วงจรปดิบริเวณจุดเส่ียงอาชญากรรมใน กล้องวงจรปดิบริเวณ วงจรปดิตาม ปลอดภยัในชีวิต (งานปอ้งกนั)
ภายในต าบลเขาขาว ต าบลเขาขาว จุดเส่ียงต่อการเกดิ จุดเส่ียงใน และทรัพย์สิน

อาชญากรรม ต าบลเขาขาว สามารถลดปญัหา
ใน 1 ปงีบ อาชญากรรมใน
ประมาณ พื้นที่

12 โครงการติดต้ังสัญญาณเพื่อเปน็การปอ้ง ด าเนนิการติดต้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ติดต้ังสัญญาณ ประชาชนผู้ใช้รถส านกังานปลัด
ไฟกระพริบตามแยก กนัการเกดิอบุติั สัญญาณไฟกระพริบ ไฟกระพริบ ใช้ถนนมคีวาม (งานปอ้งกนั)
ในต าบลเขาขาว เหตุทางถนนใน บริเวณแยกที่เส่ียง บริเวณแยกจุด ปลอดภยัในชีวิต

ต าบลเขาขาว ต่อการเกดิอบุติัเหตุ เส่ียงอบุติัเหตุ และทรัพย์สินและ
ใน 1 ปงีบ ลดอบุติัเหตุทาง
ประมาณ ถนน

13 โครงการติดต้ังระบบ เพื่อใหป้ระชาชนมี ท าการติดต้ังระบบเสียงตามสาย 100,000 - 100,000 - ร้อยละของ เพื่อใหป้ระชาชน ส านกังาน
เสียงตามสาย หมู่ที่ 2 ความสะดวกในด้าน (รายละเอยีดตามแบบ ประชาชน มคีวามสะดวกใน ปลัด ล าดับ 2
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช
3 ยทุธศาตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

3.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ

ข้อมลูข่าวสาร อบต.เขาขาว ก าหนด) ด้านข้อมลูข่าวสาร (งานปอ้ง

14 โครงการติดต้ังระบบเสียงเพื่อใหป้ระชาชน ติดต้ังระบบเสียงตามสาย - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ เพื่อใหป้ระชาชน ส านกังาน
ตามสายทั่วบริเวณหมู่บา้นในหมู่บา้นได้รับข้อ (รายละเอยีดตามแบบ ประชาชน มคีวามสะดวกใน ปลัด
 หมู่ที่ 4 มลูข่าวสารต่างๆ อบต.เขาขาว ก าหนด) ด้านข้อมลูข่าวสาร (งานปอ้ง

อย่างทั่วถึง กนัฯ)
15 โครงการติดต้ังระบบเสียงเพื่อใหป้ระชาชนมี ติดต้ังระบบเสียงตาม - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ เพื่อใหป้ระชาชน ส านกังาน

ตามสายทั่วบริเวณ ความสะดวกในด้าน สายทั่วบริเวณหมู่บา้น ประชาชน มคีวามสะดวกใน ปลัด
หมู่บา้น หมู่ที่ 5 ข้อมลูข่าวสาร (รายละเอยีดตามแบบ ด้านข้อมลูข่าวสาร (งานปอ้ง

อย่างทั่วถึง อบต.เขาขาว ก าหนด) อย่างทั่วถึง กนัฯ)

955,000 1,635,000 1,055,000 1,835,000   855,000     
10 โครงการ 11 โครงการ11 โครงการ 12 โครงการ 9 โครงการ

238

รวมงบประมาณ/ปี
รวมโครงการ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการด าเนินการการเมอืงและบริหารองค์กร
          5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั
1 โครงการต่อเติมอาคาร ใหม้อีาคารที่สามารถ ต่อเติมอาคารส านกังานปลัด - 150,000 - - ท าให้สามารถ มอีาคารที่สามารถ สนง.ปลัด

ส านกังานปลัด ใช้งานได้อย่างมี ขนาดพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 15 รองรับประชาชน ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ ตารางเมตร ใหส้ามารถรอง และผู้มาติดต่อ ประสิทธิภาพและ
รับรองบคุลากร รับภาระงานได้อย่างเพยีงพอ ประสานงาน รับรองบคุลากร
หนว่ยงานที่มาติด ได้สะดวก หนว่ยงานที่มาติด
ต่อราชการ ต่อราชการ

2 โครงการเวทปีระชาคม ออกบริการประชาชน ผู้น าชุมชน/ประชาชน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม เพื่อแกไ้ขปญัหา ส านกังาน
เพื่อรับทราบปญัหา ต าบลเขาขาว เวทีประชาคมภายใน ความเดือดร้อน ปลัด
ความต้องการของ ต าบล ของประชาชน
ประชาชน ต าบลเขาขาว

3 โครงการจัดหาที่ดิน เพื่อใช้เปน็ส านกังาน จัดหาที่ดินจ านวน  -  -  - 25,000,000 อบต.มีที่ท าการ มสีถานที่ในการ ส านกังาน
พร้อมกอ่สร้างอาคาร ในการปฏบิติัราชการ 5 ไร่ กอ่สร้าง แห่งใหม่เพื่อให้ ปฏบิติัราชการ ปลัด
ที่ท าการ อบต.เขาขาว จัดประชุมและประ อาคารที่ท าการ อบต. บริการประชาชน และประชาชนที่

งานกบัหนว่ยงาน พื้นที่ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า ที่มาติดต่อราชการ มาติดต่อราชการ
ต่าง ๆ 1,500 ตารางเมตร มคีวามสะดวก

มากยิ่งขึ้น

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการด าเนินการการเมอืงและบริหารองค์กร
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั
4 โครงการพฒันาศักย เพื่อเพิ่มพนูความรู้ สนบัสนนุการศึกษา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 อบต.มทีี่ท าการ บคุลากรมคีวามรู้ ส านกังาน

ภาพของผู้บริหาร ประสบการณ์ การ ดูงาน ของผู้บริหาร แหง่ใหมเ่พื่อให้ และประสบการณ์ ปลัด
สมาชิกสภาพนกังาน ปฏบิติังานและส่ง สมาชิกสภา พนกังาน บริการประชาชน ผู้น าชุมชนและตัว
 ลูกจ้าง ผู้น าชุมชน เสริมการพฒันา ลูกจ้าง ผู้น าชุมชน ที่มาติดต่อ แทนกลุ่มพลัง
และตัวแทนกลุ่มพลัง แบบมส่ีวนร่วม และตัวแทนกลุ่ม ราชการ มวลชนมวีิสัยทศัน์
มวลชน พลังมวชน ในการพฒันา

ต าบล
5 โครงการปรับปรุงหอ้ง เพื่ออ านวยความสะดวกโดยเปล่ียนผนงัหอ้งประชุมสภา - - 400,000 - - เพื่อใหห้อ้งประชุม มหีอ้งประชุมสภา ส านกังาน

ประชุมสภาองค์การ แกส่มาชิกองค์การบริหารเปล่ียนชุดเคร่ืองเสียงทั้งหมด สภาองค์การ ใช้งานได้อย่างมี ปลัด
บริหารส่วนต าบลเขาว ส่วนต าบลและบคุลากร ปรับปรุงงานเวทปีรับปรุง บริหารส่วนต าบล ประสิทธิภาพและ

อบต.เขาขาว ใช้ประชุม ระบบไฟฟา้ทั้งวงจร เขาขาวมหีอ้ง รับรองบคุลากรใช้
ประชุมสภา ประชุม

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



248
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     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการด าเนินการการเมอืงและบริหารองค์กร
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั
6 โครงการวันทอ้งถิ่นไทย เพื่อร าลึกถึงพระมหา เพื่อผู้บริหาร สมาชิกสภา - - 10,000 10,000 10,000 ผู้บริหาร สมาชิก พนกังานประชาชน ส านกังาน

กรุณาธิคุณ รัฐกาลที่ 5 พนกังานส่วนต าบล ลูกจ้าง สภา อบต. ตระหนกัถึงบทบาท ปลัด
และเพื่อเผยแพร่บทบาทและบคุลากรทางการศึกษา ข้าราชการ/พนกังานของตนในความ
ภารกจิและความส าคัญ ได้ถวายราชสักระรัฐกาลที่ 5 ลูกจ้างของ อบต. ส าคัญขององค์กร
ของ อปท. ร่วมงานร้อยละ ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

100

7 โครงการจัดหารถประจ า เพื่อจัดหาใหก้บัผู้มสิีทธิ รถประจ าต าแหนง่ผู้บริหาร - - 423,360 423,360 423,360 ใช้ในการปฏบิติั ผู้บริหารทอ้งถิ่นมี ส านกังาน
ต าแหนง่ผู้บริหาร ใช้รถยนต์ประจ าต าแหนง่ทอ้งถิ่น ขนาดปริมาตร ราชการในต าแหนง่ รถประจ าใช้ในการ ปลัด

กระบอกสูบไมเ่กนิ หนา้ที่ ปฏบิติัหนา้ที่ราชการ
2,400 ซีซี จ านวน 1 คัน

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช

     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการด าเนินการการเมอืงและบริหารองค์กร
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั
8 โครงการบริหารจัดการ อ านวยการและบริหาร ศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพื่อเปน็การบริการ ผู้บริการของ ส านกังาน

ศูนย์ปฏบิติัการร่วม จัดการศูนย์ปฏบิติัการ การช่วยเหลือประชาชน ใหค้วามสะดวกแก่ ศูนย์ปฏบิติัการ ปลัด
ในการช่วยเหลือประชาชน ร่วมในการช่วยเหลือ ของ อปท.อ าเภอทุ่งสง ประชาชน ร่วมในการช่วย
ขององค์กรปกครองส่วน ประชาชนฯ ด าเนนิการได้อย่างมี เหลือประชาชน
ทอ้งถิ่น อ าเภอทุ่งสง ประสิทธิภาพ

9 โครงการจัดงานรัฐพธิี เพื่อกอ่ใหเ้กดิความ รัฐพธิีจัดกจิกรรมวันส าคัญ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 เพื่ออนรัุกษง์าน พสกนกิรทกุหมู่ ส านกังาน
อ าเภอทุ่งสง สามคัคีในกลุ่มองค์กร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบังาน รัฐพธิีการทางศาสนาเหล่าในอ าเภอทุ่งสง ปลัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากการจัดกจิกรรม อนัดีงามใหค้ง ได้ร่วมแสดงความ

บ าเพญ็ประโยขน์ อยู่สืบไป จงรักภกัดีถวาย
เคร่ืองราชสักการะ
และร่วมบ าเพญ็
ปะโยชน์
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     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการด าเนินการการเมอืงและบริหารองค์กร
          5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์คาดว่า หน่วยงาน หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั
10 โครงการจัดท าแผนที่ เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให ้อบต.เขาขาวมี 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนร้อย อบต.เขาขาวมรีะบบ กองคลัง

ภาษแีละทะเบยีน การจัดเกบ็รายได้ ระบบแผนที่ภาษแีละ ละของราย แผนที่ภาษแีละทรัพย์
ทรัพย์สิน ทะเบยีนทรัพย์สินใช้เปน็ ได้จัดเกบ็ สินใช้เปน็เคร่ืองมอื

เคร่ืองมอืในการพฒันาราย เอง ในการพฒันารายได้
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ อย่างมปีระสิทธิ

ภาพ

843,000 993,000 1,676,360 26,276,360    1,276,360 
5 โครงการ 6 โครงการ 8 โครงการ 8 โครงการ 7 โครงการ

รวมงบประมาณ/ปี
รวมโครงการ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวฒันธรรม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช
1 ยทุธศาตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธค์าดวา่ หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมี ท าการกอ่สร้างถนนลาดยาง - - 9,664,000 - - ร้อยละของ ประชาชนมเีส้น กองชา่ง
ซอยอา่งทอง  หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 11  เส้นทางคมนาคม ผิวจราจรพาราแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมี ทางในการสัญจร

ในการสัญจรและ คอนกรีต ระยะทาง ..2,400.. เส้นทาง และขนส่งผลิต
ขนส่งผลิตผลทาง เมตร (รายละเอยีดตามแบบ คมนาคมใน ผลทางการเกษตร
การเกษตรที่สะดวก อบจ. นศ ก าหนด) สัญจรไปมา ที่สะดวก

2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างถนนลาดยาง - - 6,218,000 - - ร้อยละของ ประชาชนมเีส้น กองชา่ง
สายอา่วมนิ หมู่ที่ 6 เส้นทางคมนาคม ผิวจราจรพาราแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมี ทางในการสัญจร

ในการสัญจรและ คอนกรีต ระยะทาง ..1,850  เมตร เส้นทาง และขนส่งผลิต
ขนส่งผลิตผลทาง  (รายละเอยีดตามแบบ คมนาคม ผลทางการ
การเกษตรที่สะดวก ที่อบต.เขาขาวก าหนด) ในการสัญจร เกษตรที่สะดวก

ไปมา
3 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมี ท าการกอ่สร้างถนนลาดยาง - - - 6,500,000 - ร้อยละของ ประชาชนมเีส้น อบจ.นศ

สายปอ้ม อปพร. - ขา้งเขื่อน เส้นทางคมนาคม ผิวจราจรพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนมี ทางในการสัญจร
หมู่ที่ 10 ในการสัญจรและ ระยะทาง ...3,110... เมตร เส้นทาง และขนส่งผลิต

ขนส่งผลิตผลทาง (รายละเอยีดตามแบบ คมนาคม ผลทางการเกษตร
การเกษตรที่สะดวก อบต. เขาขาว ก าหนด) ในการสัญจร ที่สะดวก

ไปมา

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวฒันธรรม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช
1 ยทุธศาตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธค์าดวา่ หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

4 โครงการกอ่สร้างถนนลาด เพื่อใหป้ระชาชนมี ท าการกอ่สร้างถนนลาดยาง - - - 4,000,000 - ร้อยละของ ประชาชนมเีส้น กองชา่ง
ยางสายโรงเล่ือย  เส้นทางคมนาคม ผิวจราจรพาราแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมี ทางในการสัญจร
หมู่ที่ 11 ในการสัญจรและ คอนกรีต ระยะทาง …500...เมตร เส้นทาง และขนส่งผลิต

ขนส่งผลิตผลทาง (รายละเอยีดตามแบบ คมนาคม ผลทางการเกษตร
การเกษตรที่สะดวก อบต.เขาขาว ก าหนด) ในการสัญจร ที่สะดวก

ไปมา
5 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมี ท าการกอ่สร้างถนนลาดยาง - - 4,000,000 - - ร้อยละของ ประชาชนมเีส้น กองชา่ง

สายนาหว้ยยวน เส้นทางคมนาคม ผิวจราจรพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนมี ทางในการสัญจร
หมู่ที่ 1 ในการสัญจรและ ระยะทาง  1,195 เมตร เส้นทาง และขนส่งผลิต

ขนส่งผลิตผลทาง คมนาคม ผลทางการเกษตร
การเกษตรที่สะดวก ในการสัญจร ที่สะดวก

6 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจร - - - - 4,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองชา่ง
สายบา้นนายทวิา เส้นทางคมนาคม พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม
หมู่ที่ 9 ในการสัญจรและ ระยะทาง ....700....... เมตร เส้นทาง ในการสัญจรและ

ขนส่งผลิตผลทาง (รายละเอยีดตามแบบ คมนาคม ขนส่งผลิตผลทาง
การเกษตรที่สะดวก อบต.เขาขาว ก าหนด) ในการสัญจร การเกษตรที่สะดวก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวฒันธรรม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช
1 ยทุธศาตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธค์าดวา่ หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม - - - 3,600,000 - ร้อยละของ ประชาชนมเีส้น กองชา่ง
เสริมเหล็กสายบา้นนายไสว เส้นทางคมนาคม เหล็ก ขนาดผิวจราจร ประชาชนมี ทางในการสัญจร
รัตนพนัธ์ หมู่ 1 ในการสัญจรและ กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,500 เมตร เส้นทาง และขนส่งผลิต ล าดับ 1

ขนส่งผลิตผลทาง คมนาคมใน ผลทางการเกษตร
การเกษตรที่สะดวก (รายละเอยีดตามแบบ อบต. สัญจรไปมา ที่สะดวก

เขาขาว ก าหนด)
8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม - - - 3,600,000 - ร้อยละของ ประชาชนมเีส้น กองชา่ง

เสริมเหล็กสายบา้นนายไสว เส้นทางคมนาคม เหล็ก ขนาดผิวจราจร ประชาชนมี ทางในการสัญจร
รัตนพนัธ์ หมู่ 1 ในการสัญจรและ กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,500 เมตร เส้นทาง และขนส่งผลิต

ขนส่งผลิตผลทาง คมนาคมใน ผลทางการเกษตร
การเกษตรที่สะดวก (รายละเอยีดตามแบบ อบต. สัญจรไปมา ที่สะดวก

เขาขาว ก าหนด)
9 โครงการกอ่สร้างถนนลาด เพื่อใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจร - - - 2,700,000 - ประชาชน ราษฎรได้ใชถ้นน กอง

ยางสายหว้ยหวายแดง เส้นทางคมนาคม พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ในพื้นที่ได้ ร่วมกนัอยา่ง ชา่ง
หมู่ที่ 2 ที่สะดวกชว่ยลด กว้าง 5 เมตร ระยะทาง รับความ สะดวกและปลอด

มลพษิและใชข้น 900 เมตร หรือพื้นที่ด าเนนิการ สะดวกรวด ภยัลดปญัหาฝุ่น
ส่งพชืผลทางการ ไมน่อ้ยกว่า 4.500 ตร.ม. เร็วปลอด ละอองในชว่ง
เกษตร ภยัในการ ฤดูร้อน

สัญจรไปมา

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวฒันธรรม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช
1 ยทุธศาตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธค์าดวา่ หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

10 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมี ท าการกอ่สร้างถนนลาดยาง - - - 3,000,000 - ร้อยละของ ประชาชนมเีส้น กองชา่ง
สายบา้นนายโชติ สังขศ์รีอนิทร์ เส้นทางคมนาคม ผิวจราจรพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนมี ทางในการสัญจร
หมู่ที่ 4 ในการสัญจรและ ระยะทาง 1,000 เมตร กว้าง 5 เมตร เส้นทาง และขนส่งผลิต

ขนส่งผลิตผลทาง (รายละเอยีดตามแบบ คมนาคมใน ผลทางการเกษตร
การเกษตรที่สะดวก อบจ. นศ ก าหนด) สัญจรไปมา ที่สะดวก

11 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมี ท าการกอ่สร้างถนนลาดยาง - - - - 1,200,000 ร้อยละของ ประชาชนมเีส้น กองชา่ง
สายนายประสิทธิ์ ทองพลัด เส้นทางคมนาคม ผิวจราจรชนดิพาราแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมี ทางในการสัญจร
หมู่ที่ 5 ในการสัญจรและ คอนกรีต ระยะทาง 500 เมตร เส้นทาง และขนส่งผลิต

ขนส่งผลิตผลทาง (รายละเอยีดตามแบบ คมนาคม ผลทางการเกษตร
การเกษตรที่สะดวก อบจ. นศ ก าหนด) ในการสัญจร ที่สะดวก

ไปมา
12 โครงการปรับปรุงถนสาย เพื่อใหป้ระชาชนมี ขยายผิวจราจรปรับปรุงผิวจราจรเดิม - - - 4,500,000 - ร้อยละของ ประชาชนมเีส้น กองชา่ง

ชอ่งไทรฮวง หมู่ที่ 8 เส้นทางคมนาคม เปน็แอสฟสัติกคอนกรีต ประชาชนมี ทางในการสัญจร
ในการสัญจรและ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร เส้นทาง และขนส่งผลิต
ขนส่งผลิตผลทาง (รายละเอยีดตามแบบ คมนาคม ผลทางการเกษตร
การเกษตรที่สะดวก อบต.เขาขาว ก าหนด) ในการสัญจร ที่สะดวก

ไปมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวฒันธรรม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช
1 ยทุธศาตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธค์าดวา่ หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

13 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างถนนลาดยาง - - - 4,500,000 - ร้อยละของ ประชาชนมเีส้น กองชา่ง
สายบา้นนายเนย เส้นทางคมนาคม ผิวจราจรชนดิแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมี ทางในการสัญจร
 หมู่ที่ 8 ในการสัญจรและ คอนกรีตกว้าง 4 เมตร เส้นทาง และขนส่งผลิต

ขนส่งผลิตผลทาง ระยะทาง 1,300 เมตร พร้อม คมนาคม ผลทางการ
การเกษตรที่สะดวก กอ่สร้างสะพาน จ านวน 1 จดุ ในการสัญจร เกษตรที่สะดวก

(รายละเอยีดตามแบบ ไปมา
อบต.เขาขาว ก าหนด)

14 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจร - - - 1,680,000 ร้อยละของ ประชาชนมี กองชา่ง
ซอยบา้นลุงยรูพร้อมกอ่สร้าง เส้นทางคมนาคม พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม
สะพาน หมู่ 9 - หมู่ 12 ในการสัญจรและ ระยะทาง ....700....... เมตร เส้นทาง ในการสัญจรและ

ขนส่งผลิตผลทาง และท าการกอ่สร้างสะพานคอน คมนาคม ขนส่งผลิตผลทาง
การเกษตรที่สะดวก กรีตเสริมเหล็ก ในการสัญจร การเกษตรที่สะดวก

(รายละเอยีดตามแบบ 
อบจ.นศ ก าหนด)

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวฒันธรรม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช
1 ยทุธศาตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธค์าดวา่ หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

15 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างถนนลาดยาง - - - - 2,640,000 ร้อยละของ ประชาชนมเีส้น กองชา่ง
สายปอ้ม อปพร.-ควนตีน เส้นทางคมนาคม ผิวจราจรชนดิแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมี ทางในการสัญจร
หมู่ที่ 10 ในการสัญจรและ คอนกรีตระยะทาง..1,100.. เมตร เส้นทาง และขนส่งผลิต

ขนส่งผลิตผลทาง (รายละเอยีดตามแบบ คมนาคม ผลทางการ
การเกษตรที่สะดวก อบต.เขาขาว ก าหนด) ในการสัญจร เกษตรที่สะดวก

ไปมา
16 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างถนนลาดยาง - - - 3,000,000 - ร้อยละของ ประชาชนมเีส้น กองชา่ง

สายหนา้วัดพนัธวาราม - เส้นทางคมนาคม ผิวจราจรพาราแอสฟลัทติ์ก ประชาชนมี ทางในการสัญจร
ส่ีแยกบา้นผู้ชว่ยนอ้ย ในการสัญจรและ คอนกรีตระยะทาง 1,000 เมตร เส้นทาง และขนส่งผลิต
หมู่ที่ 11 ขนส่งผลิตผลทาง (รายละเอยีดตามแบบ คมนาคม ผลทางการ

การเกษตรที่สะดวก อบต.เขาขาว ก าหนด) ในการสัญจร เกษตรที่สะดวก
ไปมา

17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนมี ท าการกอ่สร้างถนนคอนกรีต - - - 2,400,000 - ร้อยละของ ประชาชนมเีส้น กองชา่ง
ยางสายหนา้โรงอฐิ หมู่ที่ 12 เส้นทางคมนาคม ระยะทาง ..1,000.. เมตร พร้อม ประชาชนมี ทางในการสัญจร

ในการสัญจรและ ทอ่ลอดเหล่ียม จ านวน 1 จดุ เส้นทาง และขนส่งผลิต
ขนส่งผลิตผลทาง (รายละเอยีดตามแบบ คมนาคม ผลทางการเกษตร
การเกษตรที่สะดวก อบจ.นศ ก าหนด) ในการสัญจร ที่สะดวก

ไปมา

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวฒันธรรม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช
1 ยทุธศาตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธค์าดวา่ หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

18 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างถนน คสล. - - 2,568,000 - - ร้อยละของ ประชาชนมเีส้น กองชา่ง
คอนกรีตสายขา้งบา้นนายสหสั เส้นทางคมนาคม ระยะทาง ..1,070.... เมตร ประชาชนมี ทางในการสัญจร
 รัฐกลุ หมู่ที่ 12 ในการสัญจรและ (รายละเอยีดตามแบบ  เส้นทาง และขนส่งผลิต

ขนส่งผลิตผลทาง อบจ.นศ ก าหนด) คมนาคม ผลทางการเกษตร
การเกษตรที่สะดวก ในการสัญจร ที่สะดวก

ไปมา

แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

งบประมาณ



258

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวฒันธรรม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช
1 ยทุธศาตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานการพาณชิย์
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธค์าดวา่ หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

19 โครงการขดุสระเกบ็น้ า เพื่อใหป้ระชาชน ขดุลอกสระน้ า ขนาด 50 เมตร - - 1,600,000 - - ร้อยละของ ประชาชน กองชา่ง
(จดุทุ่งค้อ) ภายในพื้นที่มนี้ า ลึกเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 200 เมตร ประชาชนมี ภายในพื้นที่มนี้ า
หมู่ที่ 7 เพื่ออปุโภคบริโภค (รายละเอยีดตามแบบ น้ าใชใ้นการ เพื่ออปุโภคบริโภค

อยา่งทั่วถงึและมี อบต.เขาขาว ก าหนด) อปุโภคและ อยา่งทั่วถงึและมี
ประสิทธิภาพ บริโภค ประสิทธิภาพ

20 โครงการปรัปบรุงระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชน ว่างทอ่เมนขนาด 4 นิ้ว - - - 1,875,000 - ร้อยละของ ประชาชน กองชา่ง
หมู่บา้น (จดุทุ่งค้อ) ภายในพื้นที่มนี้ า ชั้นคุณภาพ 13.5 ประชาชนมี ภายในพื้นที่มนี้ า
หมู่ที่ 7 เพื่ออปุโภคบริโภค (รายละเอยีดตามแบบ น้ าใชใ้นการ เพื่ออปุโภคบริโภค

อยา่งทั่วถงึและมี อบต.เขาขาว ก าหนด) อปุโภคและ อยา่งทั่วถงึและมี
ประสิทธิภาพ บริโภค ประสิทธิภาพ

21 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชน ติดต้ังหอถงัเหล็กบรรจนุ้ าขนาด - - - - 1,000,000 ร้อยละของ ประชาชน กองชา่ง
หมู่บา้น (จดุสนามกฬีา) ภายในพื้นที่มนี้ า 20 ลูกบาศกเ์มตร และติดต้ังถงักรอง ประชาชนมี ภายในพื้นที่มนี้ า
หมู่ที่ 10 เพื่ออปุโภคบริโภค สนมิเหล็ก พร้อมเดินทอ่เมนใชน้้ า น้ าใชใ้นการ เพื่ออปุโภคบริโภค

อยา่งทั่วถงึและมี อปุโภคและ อยา่งทั่วถงึและมี
ประสิทธิภาพ (รายละเอยีดตามแบบ บริโภค ประสิทธิภาพ

อบต. เขาขาว ก าหนด)

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2 พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวฒันธรรม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช
1 ยทุธศาตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานการพาณชิย์
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธค์าดวา่ หน่วยงาน หมาย

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิด เหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลกั

22 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชน ติดต้ังหอถงัเหล็กบรรจนุ้ าขนาด - - 1,000,000 - - ร้อยละของ ประชาชน กองชา่ง
หมู่บา้น (จดุซอยอา่งทอง) ใชน้้ าใหเ้พยีงพอและ 20 ลูกบาศกเ์มตร และติดต้ัง ประชาชนมี ภายในพื้นที่มนี้ า
หมู่ที่ 11 ทั่วถงึที่ใชใ้นปจัจบุนั ถงักรองสนมิเหล็ก พร้อมเดินทอ่ น้ าใชใ้นการ เพื่ออปุโภคบริโภค

ไมเ่พยีงพอแกช่าว เมนใชน้้ า อปุโภคและ อยา่งทั่วถงึและมี
บา้น (รายละเอยีดตามแบบ บริโภค ประสิทธิภาพ

อบต.เขาขาว ก าหนด)
23 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น เพื่อใหป้ระชาชน กอ่สร้างฝายน้ าล้น - - - - 10,000,000 ร้อยละของ ประชาชน กองชา่ง

บา้นชอ่งไทรฮวง ภายในพื้นที่มนี้ า บา้นชอ่งไทรฮวง ประชาชนมี ภายในพื้นที่มนี้ า
หมู่ที่ 8 เพื่ออปุโภคบริโภค (รายละเอยีดตามแบบ น้ าใชใ้นการ เพื่ออปุโภคบริโภค

อยา่งทั่วถงึและมี กรมชลประทาน ก าหนด) อปุโภคและ อยา่งทั่วถงึและมี
ประสิทธิภาพ บริโภค ประสิทธิภาพ

25,050,000 41,355,000  18,840,000   

6 โครงการ 12 โครงการ 5 โครงการ

รวมงบประมาณ/ปี
รวมโครงการ

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช
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