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แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของเทศบาลต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
---------------------------------- 

 

ส่วนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 1. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ท่ีต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  เทศบาลต าบลฉวางมีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๒ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่  หมู่ที่ ๑,หมู่ที่ ๒  ทั้งหมด มี
อาณาเขต  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ที่  ๗  บ้านหนองมวง   ต าบลไม้เรียง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับหมู่ที่  ๑   บ้านเพ็ญมิตร   ต าบลไสหร้า 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่  ๖   บ้านคลองลุง    ต าบลไสหร้า 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่  ๓    บ้านทุ่งพลี      ต าบลฉวาง 
 ๑.๒ ลักษณะภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศ (ปีปัจจุบัน) ลักษณะอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 24 องศา 
เซลเซียส แบ่งออก ได้เป็น  2  ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือน  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคมฤดูฝน   เริ่มต้ังแต่เดือน  
มิถุนายน – มกราคม 
 ๑.๓ ลักษณะของแหล่งน้ า  
  คลอง ล าธาร ห้วย  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่ 
   -    แม่น้ าตาปี 
   -    คลองลุง 
 

 2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล ประกอบด้วยสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 

 1.สภาเทศบาล ในฐานะฝุายนิติบัญญัติมีสมาชิก จ านวน 12 คน ประกอบด้วย 
  ประธานสภาเทศบาล 1 คน และรองประธานสภาเทศบาล 1 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจาก
สมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 - ก าหนดนโยบายในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 - พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือแต่งต้ังเป็น
ประธานสภาและรองประธานสภา 
 - พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลและ  
 - พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณากิจการของสภาเทศบาล 
 - พิจารณาการตราเทศบัญญัติ เพ่ือประกาศใช้เป็นกฎหมายบังคับในเขตเทศบาล 
 - พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 - พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี รวมทั้งการปรับปรุงแผนพัฒนา
เทศบาล การให้ความเห็นชอบการกระท านอกเขตเทศบาลกับบุคคลอ่ืน ๆ และการด าเนินการในรูปของสหการ  
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 - พิจารณาให้ความเห็นชอบกับโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมต่างๆที่คณะเทศมนตรีเสนอความเห็นชอบเป็น
เรื่องๆ  หรือแต่ละโครงการ 
 - ควบคุมการบริหารงานเทศบาลของคณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยการต้ังกระทู้ถามการเปิดอภิปรายและการ
อนุมัติงบประมาณประจ าปี เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนตามนโยบายและตามโครงการที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลแล้วให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพ 
 - อ านาจวินิจฉัยให้สมาชิกสภาเทศบาลออกจากการเป็นสมาชิกเนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะน าความ
เสื่อมเสียแก่ศักด์ิศรี โดยมตินี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกในต าแหน่ง 
          -  อ านาจในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีของสภาเทศบาลรวมทั้งวันเริ่มสมัยประชุม 
 2.  คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
  มีนายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี 2 คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน
และคณะกรรมการเลือกต้ังประกาศรับรอง  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 - การควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ให้เป็น
อ านาจของเทศบาล 
 -  ก าหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาเทศบาลและนโยบายในการบริหารเทศบาล 
 -  จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาเทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 -  จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งร่างเทศบัญญัติ
ต่าง ๆ เพ่ือเสนอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล 
 -  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารงานเทศบาล รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติเพ่ือเป็นการตอบสนองความ
ต้องการให้ได้มากที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 -  ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการบริหารงานโดยรวมของเทศบาลให้เป็นไปตามเปูาหมายและส าเร็จลุล่วงตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้ 
 -  อ านาจหน้าที่ในการเปรียบเทียบคดีที่ละเมิดต่อเทศบัญญัติ 
 -  อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมายในเขตเทศบาลตามบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะ
ปกครองท้องที่หรือกฎหมายอ่ืนใดที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควร และได้ก าหนดไว้โดยกฎกระทรวง 
เทศบาลต าบลฉวาง  มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจ าทั่วไปของเทศบาล แบ่งส่วนราชการ
บริหารงานออกเป็น  1  ส านัก  4  กอง ประกอบด้วย 
  1. ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
       - งานธุรการ 
       - งานการเจ้าหน้าที่ 
       - งานทะเบียนราษฎร  
       - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
       - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       - งานจัดท างบประมาณ 
   - งานพัฒนาชุมชน  
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  2. กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
       - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
       - งานผลประโยชน์ 
       - งานการเงินและบัญชี 
       - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   - งานพัฒนารายได้ 
  3. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
       - งานสาธารณูปโภค 
       - งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 
       - งานสวนสาธารณะ    
  4. กองสาธารณสุข  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
       - งานแผนงานสาธารณสุข     
       - งานสัตว์แพทย์   
       - งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
       - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  5. กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
       - งานบริหารงานศึกษา 
       - งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 3.  ประชากร 
  ประชากรของเทศบาลต าบลฉวาง  ณ  วันที่ 14 เดือน มีนาคม ๒๕62  มีประชากร จ านวน ๒,๖01  
คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  ๑,๓๓๔ คน/ตารางกิโลเมตร  มีจ านวนครัวเรือน ๑,๒75 หลังคาเรือน มี
จ านวนประชากรทั้งหมด  ๒,601   คน    แยกเป็น 
   ชาย ๑,282  คน 
   หญิง ๑,๓19  คน  
 
 
 4.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา 
  ในเขตเทศบาลมีโรงเรียนหรือสถานศึกษา จ านวน ๗  แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลฉวาง  โรงเรียน
อักษรวิทย์  โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ โรงเรียนไพบูลย์วิทยา โรงเรียนธนรัตนอุปถัมภ์  โรงเรียนวัดวังม่วง    และ 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 
 ๔.๒ สาธารณสุข 
  ๑) โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่     ไม่มี   
  ๒) ศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน   - แห่ง 
  ๓)  คลินิกเอกชน  จ านวน   ๒   แห่ง 
  ๔)  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่มีเฉพาะในคลินิกเอกชน ดังนี้ 
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   - แพทย์    จ านวน    ๒ คน 
   - เภสัชกร  จ านวน    ๓  คน 
   - อสม.   จ านวน    ๕๐   คน 
  ๔.๓ กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน 
   ๑) สนามกีฬาอ าเภอฉวาง     จ านวน   ๑   แห่ง 
   ๒) สนามฟุตบอล      จ านวน   ๑   แห่ง 
   ๓) สนามบาสเกตบอล      จ านวน   ๑   แห่ง 
   ๔) สนามตะกร้อ       จ านวน   ๔   แห่ง 
   ๕) สระว่ายน้ า       จ านวน   -    แห่ง 
   ๖) ห้องสมุดประชาชน      จ านวน   ๑    แห่ง 
   ๗) สนามเด็กเล่น      จ านวน   ๒    แห่ง 
   ๘) สวนสาธารณะ      จ านวน   ๒    แห่ง 
   ๙) สวนสุขภาพ                         จ านวน   ๑   แห่ง 
  ๔.๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 ม.ค. 2546  – 31 ธ.ค. 2547) จ านวน  1  ครั้ง ซ่ึงเป็นเหตุเพลิงไหม้
ในเขตเทศบาลต าบลฉวางทั้งหมด 
  2) ความสูญเสียและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา 
   คิดเป็นผู้เสียชีวิต     -     คนบาดเจ็บ                   -     คน 
   ทรัพย์สิน มูลค่า   17,000,000    บาท 
  3) รถยนต์ดับเพลิง จ านวน  3   คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดจุน้ า) 
   คันที่ 1 จุน้ าได้  2  ลบ.ม. ได้รับการสนับสนุนจากกรมการปกครอง เม่ือ พ.ศ.2525 
   คันที่ 2 จุน้ าได้  2  ลบ.ม. ได้รับการสนับสนุนจากกองบังคับการต ารวจดับเพลิง 
   เม่ือ พ.ศ. 2545 
  รถยนต์บรรทุกน้ า จ านวน  2  คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดจุน้ า) 
  คันที่ 1 จุน้ าได้  5  ลบ.ม. ได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร 
  รถกระเช้า จ านวน   1   คัน (ส าหรับซ่อมไฟฟูาสาธารณะ) 
  รถบันได  จ านวน   -     คัน 
  เรือยนต์ดับเพลิง  จ านวน     -      ล า 
  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จ านวน  3  เครื่อง 
  ถังเคมีดับเพลิง จ านวน 50  ถัง 
  พนักงานดับเพลิง จ านวน    4      คน 
  อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน  -   คน 
  การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ผ่านมา จ านวน   1   ครั้ง 
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 5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมขนส่งภายในเขตเทศบาลต าบลฉวาง และกับชุมชนอ่ืน สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้ 
หลายเส้นทาง เช่น ทางรถยนต์ ซ่ึงมีระบบโครงข่ายถนนทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองซ่ึงเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วยถนนสายต่าง ๆ ดังนี้ 
  -  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๐๑๕ นครศรีธรรมราช – บ้านส้อง เป็นถนนเส้นทางหลักเชื่อมต่อ
ระหว่างอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช อ าเภอลานสกา ก่ิงอ าเภอช้างกลาง อ าเภอฉวาง และอ าเภอบ้านส้อง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
  -  ทางหลวงท้องถิ่น เทศบาลต าบลฉวาง – เทศบาลต าบลจันดี เป็นเส้นทางรอง เชื่อมต่อระหว่าง
เทศบาลต าบลฉวาง หมู่ ๒ ต าบลฉวาง หมู่ ๑ ต าบลไสหร้า และเทศบาลต าบลจันดี 
นอกเหนือจากเส้นทางหลักและรองข้างต้นแล้ว เทศบาลต าบลฉวางยังมีถนนอีกหลายสายที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างชุม
ชมในเขตเทศบาล   เช่น   ถนนสายสง่าบูรณะ , ชลประเวศ , ราษฎร์บ ารุง เป็นต้น 
 การจัดการขนส่งมวลชน 
  การเดินทางจากชุมชนฉวาง  มีรถโดยสารบริการในเส้นทาง ดังต่อไปนี้ 
 ฉวาง – กรุงเทพฯ       บริการโดยรถไฟ ซ่ึงมีรถไฟจ านวน  ๔  ขบวนที่จอด ณ สถานีรถไฟฉวาง 
 ฉวาง – สุราษฎร์ธานี   บริการโดยรถไฟ 
 ฉวาง – สุไหงโกลก      บริการโดยรถไฟ 
 ฉวาง – ภูเก็ต      บริการโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 
 ฉวาง – บ้านส้อง       บริการโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 
 นอกเหนือจากการขนส่งดังกล่าวแล้วยังมีการขนส่งระหว่างฉวางถึงอ าเภอต่างๆ  ใกล้เคียงซ่ึงจะบริการโดย
รถยนต์สองแถวรับจ้าง  ส่วนการเดินทางภายในเขตเทศบาลต าบลฉวางจะมีรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
  ๕.๒ การไฟฟ้า 
   ๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา  ๗๓๓   ครัวเรือน 
   ๒)  พ้ืนที่ท่ีได้รับบริการไฟฟูา ร้อยละ  ๙๘  ของพ้ืนที่ท้ังหมด 
   ๓)  ไฟฟูาสาธารณะ จ านวน   ๒๕๐   จุด 
        ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล 
  ๕.๓ การประปา 
   ๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  ๖๘๕  หลังคาเรือน 
   ๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ การประปาส่วนภูมิภาคต าบลฉวาง 
  ๕.๔ โทรศัพท์ 
   ๑)  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล ๓๔๘   หมายเลข 
   ๒)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    ๑๑   หมายเลข 
   ๓)  จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่ 
    - แบบหยอดเหรียญ  จ านวน   ๕   ตู้ 
    - แบบใช้การ์ด  จ านวน   ๖   ตู้  
   4)  ระบบเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติให้บริการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ ร้อยละ ๘๕ 
  ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   1)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน  ๑  แห่ง 
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 6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร 
  ลักษณะการประกอบการเกษตรในท้องถิ่น 
  อาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่รอบนอกชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท าสวน
ยาง และสวนผลไม้ ได้แก่ เงาะ มังคุด เป็นต้น ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ คือ ยางพารา     
 ๖.๒ การท่องเท่ียว 
  ภายในเขตเทศบาลต าบลฉวางมีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ สวนสุขภาพ
เทศบาลต าบลฉวาง  เป็นต้น 
 ๖.๓ อุตสาหกรรม 
  ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่น 
การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลฉวาง มีอุตสาหกรรม ได้แก่ ร้านเชื่อมกลึงโลหะ อู่ซ่อมรถยนต์  เป็นต้น  
 ๖.๔ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ประเภทและจ านวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ 
  1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
   ๑.  ตลาดสดเทศบาล    จ านวน  ๑  แห่ง 
   ๒.  สถานีบริการน้ ามัน              จ านวน  ๒  แห่ง 
  ๒) สถานประกอบการด้านบริการ 
   1.  ธนาคาร    จ านวน  ๒  แห่ง 
   2.  โรงแรม                            จ านวน  ๑  แห่ง  
 ๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 ๗.๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  ข้อมูลหมู่บ้าน และประชากรในเขตพ้ืนท่ี 
  เทศบาลต าบลฉวางแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น ๗ ชุมชน คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.  ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.๑ การนับถือศาสนา 
  ผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๑๐๐   ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 

 
/๘.๒ ประเพณี... 

ล าดับ ชื่อชุมชน จ านวนครัวเรือน 
๑. ชุมชนบ้านวังม่วง ๕๒ 
๒. ชุมชนตลาดใต้ ๙๑ 
๓. ชุมชนตลาดสด ๑๒๔ 
๔. ชุมชน สภ.ฉวาง ๔๘ 
๕. ชุมชนริมแม่น้ าตาปี ๑๐๐ 
๖. ชุมชนบ้านทุ่งลาด ๑๐๐ 
๗. ชุมชนบ้านคลองลุง ๘๓ 
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 8.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
  - งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
  - งานประเพณีวันสงกรานต์ 
  - งานประเพณีปวารณาเทศกาลออกพรรษา 
  - งานประเพณีแข่งเรือ 
 9.  อ่ืน ๆ 
 9.1 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ขยะ 
  - ปริมาณขยะ   3  ตัน/วันรถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม  2  คัน แยกเป็น 
  - รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ   10  ลบ.เมตร 
  - รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  10   ลบ.เมตร 
  - ขยะที่เก็บขนได้ จ านวน   10  ลบ.เมตร/วัน 
  - ขยะที่ก าจัดได้ จ านวน        2  ลบ.เมตร/วัน 
  - ก าจัดขยะโดยฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะวิธี 
  - ที่ดินส าหรับก าจัดขยะที่ก าลังใช้ จ านวน   6   ไร่ ต้ังอยู่ที่ หมู่ 8 ต าบลฉวาง 
     อ าเภอฉวาง ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง   5  กิโลเมตร 
  -  ที่ดินส าหรับก าจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จ านวน   3  ไร่ 
  -  เหลือที่ดินก าจัดขยะได้อีก จ านวน   3    ไร่ 
  -  คาดว่าจะสามารถก าจัดขยะได้อีก    2   ปี 
  -  สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินส าหรับก าจัดขยะ ใช้ที่สาธารณะเป็นสถานที่ก าจัดขยะ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่... 
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ส่วนท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ด้าน  
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
  เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงขอสรุปทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จากเอกสาร 
เรื่อง “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12” และเอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 
2558 ซ่ึงจัดท าโดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้ 
 1. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
ม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 
 2. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
       ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3. เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังน้ี 
      3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง โดยเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
ต่อปี ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8 
      3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
      3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพ
และมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
      3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุล 
           3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 4. แนวทางการพัฒนา 
      4.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง โดยการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ผลักดันให้        

/ผู้ประกอบ... 
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ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  สนับสนุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนใน  R&D Center 
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดท า 
Technology Roadmap ส่งเสริมอุตสาหกรรม Carbon Fiber การพัฒนา ผลิตภาพแรงงาน การส่งเสริม
ผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยง
พ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง
และขนส่งของประเทศ 
      4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ การพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
      4.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การจัดบริการ
ทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค 
      4.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของเมือง การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และ
จัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
      4.4 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรักษาทุนทาง
ธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพการฟ้ืนตัวปกปูองรักษา
ทรัพยากรปุาไม้ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว การจัดการมลพิษและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
      4.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความโปร่งใส การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มี 
ความเป็นมืออาชีพและเพียงพอ เพ่ือให้ระบบราชการเล็กแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง การพัฒนา อปท. 
 ให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง การสร้างระบบตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมากและมีผลกระทบในวงกว้าง 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  : “นครแห่งการเรียนรู้  เกษตร  ท่องเที่ยว น่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง” 
 

ค านิยามวิสัยทัศน์  
ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 

นครแห่งการเรียนรู้
  

ระบบการจัดการความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมของผู้คนและกลุ่มคน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครให้สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

นครแห่งการเกษตร ระบบการบริหารจัดการภาคการเกษตรของจังหวัดมีมาตรฐานในระดับสากล  เกษตร
อุตสาหกรรมมีศักยภาพสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจแก่จังหวัด  การเกษตรของ
จังหวัดมีความเข้มแข็งสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ยึดหลักการประยุกต์หลักทฤษฎี
พอเพียง ระบบการเกษตรมีศักยภาพทางการพาณิชย์ที่มีมาตรฐาน เกษตรกรมีคุณภาพ
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ชีวิต พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    
นครแห่งการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งในด้านแหล่ง

ท่องเที่ยว บุคลากรท่องเที่ยว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ และกิจกรรม
ท่องเที่ยวท่ีมีทั้งปีด้วยประสิทธิภาพการเป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และ
การตลาด ทั้งนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดยึดหลักการไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรักษาไว้ซ่ึงสิ่งที่ดีงามของจังหวัด รวมทั้งการ
พัฒนาการท่องเที่ยวท่ีก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัด 

นครที่น่าอยู่ นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่น่าอยู่ เมืองสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเมือง
พลังงานสะอาด มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม พลังงาน ได้รับการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน  

นครที่มีชุมชนเข้มแข็ง เมืองที่มีความม่ันคง ชุมชน สังคมเข็มแข็ง มีโครงสร้างพ้ืนฐานและ สาธารณูปโภคที่มี
คุณภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความม่ันคงด้านอาหาร 
อาชีพและรายได้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีที่อยู่ที่กิน มีอาชีพมีรายได้  มีสุขภาพกาย จิต 
(12 มิติ) ที่ดี มีการอนุรักษ์ พัฒนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา และมีความ
ประชาธิปไตย ที่ยึดหลักนิติรัฐ 

 

จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
  จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวมของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 
  1. เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม 
  2. เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม (นครแห่งธรรม : ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม) 
  3. ตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
  ๑. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน า 
               นวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
  ๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างอาชีพ 
                และรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
  ๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่ 
      สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
  ๔. การสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
  ๕. การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
  1. รักษาฐานรายได้เดิม เพ่ิมรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว 
  2. ระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน และระบบ logistics มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
  3. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า  
      สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 

 
/4.นครศรี... 
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  4. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองพลังงานสะอาด มีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้            
               อย่างประหยัด 
  5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพ่ิมขึ้น 
  6. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
  7. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายรายปี 

2555 2556 2557 2558 2569 2560 
1. รักษาฐานรายได้เดิม  
เพ่ิมรายได้ 
 

1.1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GPP) ภาคเกษตร เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 ต่อปี  

34,58
7 
ล้าน
บาท 

34,935
ล้านบาท 

1 1 1 1 

 1.2 รายได้จากการท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15 ต่อปี 

8,724.
49 
ล้าน
บาท 

10,397.
62 ล้าน
บาท 
(11.44%
) 

11,957.
26 
ล้านบาท 

13,702.
21 ล้าน
บาท 

15,75
8.14 
ล้าน
บาท 

18,12
1.86 
ล้าน
บาท 

2. ระบบการผลิตท่ีได้รับ
รองมาตรฐาน และระบบ 
logistics มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

2.1 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GPP 
ภายในปี 2560  ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

N/A N/A 20 15 13 10 

3. นครศรีธรรมราชเป็น
เมืองสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร 
ธรรมชาติ น้ า ส่ิงแวดล้อม 
ได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้อย่าง
ย่ังยืน 

3.1 จ านวนของหมู่บ้าน/
ชุมชนท่ีมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

23 
 
 

46 
 
 

56 
 
 

66 
 
 

76 
 
 

86 
 
 

4. นครศรีธรรมราชเป็น
เมืองพลังงานสะอาด มีการ
จัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้ 
อย่างประหยัด 

4.1 จ านวนชุมชนท่ีมีการผลิต
พลังงานและพลังงานางเลือก
เพ่ิมข้ึน จ านวน 24 ชุมชน 

14 16 18 20 22 24 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและมีความสุขเพ่ิมข้ึน 

5.1 ดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวิต
และความสุขมวลรวมของ
ประชาชนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 75 

N/A N/A 60 65 70 75 

6. การศึกษามีคุณภาพ
ทัดเทียมกับค่ามาตรฐาน
การศึกษา 

6.1 ค่าเฉล่ีย O-NET ม.3 
ร้อยละ 

N/A N/A 40 45 50 55 

7. ปีการศึกษาเฉล่ียของคน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศ 

7.1 ปีการศึกษาเฉล่ียของคน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 

N/A N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 
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 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

วิสัยทัศน์ 
“นครศรีธรรมราช จังหวัดน่าอยู่ท่ีสุด” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.25๖๑-25
๖๔) ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนว
พระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1๒ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.25
๖๐-25๖๒ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเปูาหมายการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  พันธกิจ 
     1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายเกษตรกร 
     2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ ฯลฯ 
     3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
     4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
     6. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว  เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
    7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
    8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน    การวิจัย
และพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  ภาคเศรษฐกิจ
ชุมชน 
              ๙. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
  เป้าหมายการพัฒนา 
 1. รายได้ของชุมชนเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
 2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น  
 3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
 4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมมูลค่าการค้า  
การลงทุนของจังหวัด 
 

/ ยุทธศาสตร์... 
 



๑๔ 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
  พันธกิจ 
    1. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
    2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจใน
การบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม 
    3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
    4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้าง
เครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
    5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งก าเนิด สนับสนุน
การสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ แบบรวมศูนย์ 
     6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตส านึกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
     7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
     8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
     9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ความ
หลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกปูองระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
  เป้าหมายการพัฒนา 
    1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการด ารงชีวิตอยู่
อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  2. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
    4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  พันธกิจ 
     1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน  
     2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  นอกระบบ 
สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
สร้างสรรค์อย่างฉลาดเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 
     3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ 
     4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
 

/ ๕.รณรงค์... 



๑๕ 
 

     5. รณรงค์ ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้ เสพย์และผู้ เก่ียวข้องให้น้อยลง 
     6. รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เฝูาระวังปูองกัน
ปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
     7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
             8. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัด
กิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
             9. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟู ต่อยอด
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
             10. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีและพ่ึงพาตนเอง
ได้ 
             11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท าและใช้แผนชุมชน  และ
ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
    ๑๒. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน การ
จัดท าแผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน  
  เป้าหมายการพัฒนา 
    1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  
    2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่งถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์    ที่
เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
    4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง  
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  พันธกิจ 
     1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
     2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
     3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที ่
  เป้าหมายการพัฒนา 
             1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบการ
ขนส่งอ่ืน รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
              ๒. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  พันธกิจ 
    1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่
เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

/ ๒.พัฒนา... 



๑๖ 
 

     2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน ให้ใช้
ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน      การ
ท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
     4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ  
  เป้าหมายการพัฒนา 
    1. ประชาชนมีจิตส านึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
    2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
             3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา  
 
 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.๑ วิสัยทัศน์ 

“ฉวางเมืองน่าอยู่ บูรณาการชุมชน คุณภาพชีวิตมีมาตรฐาน สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
 2.๒ ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง และโครงข่ายด้านเศรษฐกิจให้มีความพร้อม 
                                        ได้มาตรฐาน 
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
    2.1  แผนงานการศึกษา 
    2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    2.3  แผนงานสาธารณสุข 
    2.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    2.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    3.2  แผนงานสาธารณสุข  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่ีองเท่ียวอย่างย่ังยืน 
    4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    4.2  แผนงานการพาณิชย์ 
    4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
    5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    5.3  แผนงานงบกลาง 
 

/2.3 ค่า... 



๑๗ 
 

 2.๓ ค่าเป้าประสงค์ 
  ๑. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึง 
  ๒. การจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
  ๓. ประชาชนมีรายได้จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  ๔. ประชาชนได้ร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๕. ชุมชนมีการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีสุขอนามัยที่ดี 
  ๖. การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.๔ กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน คูระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 
   2. ส่งเสริมด้านสังคมและสวัสดิการชุมชนให้มีความม่ันคง 
   3. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการธรรมชาติ 
   4. พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
   5. พัฒนาด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซ่ียน 
   6. พัฒนาด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.๕ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   1. เมืองน่าอยู่ สะอาด พร้อมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   2. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้มาตรฐาน 
   3. การศึกษา กีฬา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand Demand Analysis/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

จุดแข็ง  Strength จุดอ่อน  Weakened 
1. มีโครงข่ายการคมนาคมที่ดี  สามารถเชื่อมต่อ
เส้นทางคมนาคมกับพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ 
2. หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาเนื่องจากเป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว 
3. มีการขยายถนนหนทางโดยการเพ่ิมช่องทางจราจร
เพ่ิมขึ้น 

1. การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ท าได้ยากเนื่องจาก
ข้อจ ากัดงบประมาณ  ซ่ึงเกินศักยภาพของเทศบาล 
2. มีการใช้เส้นทางคมนาคมไม่เป็นไปตามมาตรฐานมี
การบรรทุกน้ าหนักเกิน  ท าให้ถนนช ารุดเสียหายต้อง
สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซม 
3. การประปามีปัญหาเนื่องจากปริมาณการใช้น้ าไม่
เพียงพอเป็นเหตุให้ประชาชนเดือนร้อน 

 
 
 
 



๑๘ 
 

โอกาส  Opportunity ข้อจ ากัด / อุปสรรค  Threat 
1. ตาม  พ.ร.บ.  การกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ได้ถ่ายโอนภารกิจ
และให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ด าเนินการมากขึ้น 
2. ผู้น าท้องถิ่นและนักการเมืองระดับสูงได้ประสานขอ
งบจากส่วนกลางเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. พ้ืนที่เทศบาลต าบลฉวางเป็นพ้ืนที่แหล่งต้นน้ าตาปี
เสี่ยงต่อการเกิดวาตภัยและอุทกภัย 
2. มีการรุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะก่อให้เกิดปัญหาในการ
ขยายเส้นทางคมนาคม 
3. ถนนหนทางช ารุดบ่อย  เนื่องจากปัญหาน้ าหลาก
และน้ าท่วมขัง 
4. ประชาชนไม่เคารพ กฎระเบียบ มีการฝุาผืนการใช้
เส้นทางจรราจร 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

 
จุดแข็ง  Strength จุดอ่อน  Weakened 

1.  ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้  และมีการศึกษาดี  
ท าให้ง่ายต่อการพัฒนาด้านต่างๆ 
2. ประชาชนมีความใฝุรู้  และพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา 
3. ประชาชนมีความต่ืนตัว  และมีส่วนร่วมในการ
ประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ  เช่น  ด้านศาสนา
วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  และนันทนาการ 
4.  สภาพพ้ืนที่เป็นแหล่งอารยธรรมมีสถานที่และ  
โบราณสถานที่ส าคัญท าให้เป็นศูนย์รวมของคนใน
ชุมชน 
5. ประชาชนมีความเป็นปึกแผ่น  เห็นอกเห็นใจ
ช่วยเหลือกัน  ท าให้ปัญหาทางสังคมลดลง 
7.  ประชาชนมีอาชีพที่ม่ันคง  มีรายได้ที่แน่นอน 

1.  ประชาชนบางกลุ่มขาดคุณธรรม / จริยธรรม  
ขาดจิตส านึกในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
2.  กระแสบริโภคนิยม  และวัตถุนิยมเกิดขึ้นมาก    
ท าให้ประชาชนมีการใช้จ่ายอย่างฟุุมเฟือย  ก่อให้เกิด
ปัญหาทางเศรษฐกิจในครัวเรือน 
3.  ประชาชนมีการออมน้อยท าให้เกิดภาระหนี้สิน
มาก 
4.  ในชุมชนมีปัญหายาเสพติด  การเล่นการพนัน 
5.  ประชาชนขาดความรู้ในการพัฒนาอาชีพ  และ
ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีมาเพ่ิมมูลค่าสินค้าใน
ชุมชน 
 

โอกาส  Opportunity ข้อจ ากัด / อุปสรรค  Threat 
1. สภาพพ้ืนที่มีความได้เปรียบทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ  มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง
ทรัพยากรน้ า  ดิน  และแหล่งอารยธรรมโบราณ 
2.  รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
การศึกษา  การสาธารณสุขและกีฬานันทนาการและ
การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
 

1. ประชาชนมีค่านิยม  ยึดติดวัตถุนิยม  มีนิสัย
ฟุุมเฟือย  และขาดการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.  เยาวชนบางกลุ่มม่ัวสุมสิ่งเสพติดท าให้เกิดปัญหา
สังคม 
3. งบประมาณในการพัฒนาคนมีน้อย  และการ
พัฒนา คนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนนั้นต้องใช้เวลานาน 

 
 
 
 



๑๙ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

จุดแข็ง  Strength จุดอ่อน  Weakened 
1.  ประชาชนมีความต่ืนตัว  และให้ความส าคัญใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  พ้ืนที่ตามธรรมชาติจะท าหน้าที่รักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ 
3.  เป็นพ้ืนที่ท่ีมีฝนตกชุกตลอดปี  ท าให้เกิดผลดีต่อ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย  และช าระล้างสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 
4. ผู้บริหารก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

1.  ประชาชนบางส่วนขาดความรู้  และไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ 
2.  มีการบุกรุก  และท าลายทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ 
3.  การบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมยังใช้ไม่
ได้ผล 
4.  ขาดการประชาสัมพันธ์  และรณรงค์เรื่องการปลูก
จิตส านึกให้ร่วมอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.  ประชาชนไม่มีการแยกขยะท าให้เกิดปัญหาการ 
     จัดเก็บขยะในชุมชน 

โอกาส  Opportunity ข้อจ ากัด / อุปสรรค  Threat 
1.  พระราชบัญญัติการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ได้กระจายอ านาจ
ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้ท้องถิ่นได้บริหาร
จัดการอย่างเต็มที่ 
2.  มีการรวมตัวในชุมชนเพ่ือรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม และกระตุ้นให้ประชาชน
มีจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

1.  ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนถูกท าลายอย่างต่อเนื่อง  
เช่น  ต้นน้ า  ล าธาร  ปุาไม้ 
2.  ไม่มีการบูรณาจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันใน
เขตพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบร่วมกัน 
3.  ขาดงบประมาณในการจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะ
ยาว  เช่น  สถานที่ก าจัดขยะ 
4. เทศบาลต้องใช้งบประมาณในจ านวนที่สูงเพ่ือ
จัดระบบก าจัดน้ าเสีย 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

 
จุดแข็ง  Strength จุดอ่อน  Weakened 

1.  มีโบราณสถานที่ส าคัญเป็นแหล่งศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ 
2.   มีพืชเศรษฐกิจที่หลากหลายสามารถสร้างรายได้
ตลอดปี 
3.  มีการแปรรูปสินค้าในชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ในชุมชน 
4. รัฐบาลมีการเสริมการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน 

1.  ขาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
2.  ไม่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.  เกษตรกรขาดความรู้ในการรักษามาตรฐานผลผลิต
ทางการเกษตร 
4. ขาดการรวมกลุ่มหรือองค์กรเพ่ือต้ังกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน 
5. ไม่มีศูนย์แสดงสินค้าและผลผลิตของชุมชน 

 
 



๒๐ 
 

โอกาส  Opportunity ข้อจ ากัด / อุปสรรค  Threat 
1.  การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เล็งเห็น
ความส าคัญ  และส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 
2.  มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
3  มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแล และรับประกันราคา
ผลผลิตทางการเกษตร 

1.  งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ 
2. ประชาชนไม่ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
จุดแข็ง  Strength จุดอ่อน  Weakened 

1.  ประชาชนส่วนใหญ่เล็งเห็นความส าคัญของ
การศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. ประชาชนมีความใฝุรู้  และพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา 
3.  มีสถานศึกษาที่พร้อมด าเนินการร่วมกับเทศบาล 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  เทศบาล  
ยังมีน้อย 
2.  เครื่องมือเทคโนโลยีด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
3. ประชาชนขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 

โอกาส  Opportunity ข้อจ ากัด / อุปสรรค  Threat 
1.  รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
การศึกษา   
2. พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติและ  พ.ร.บ. กระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2542  ให้อ านาจท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษา 

1. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในตัวเมืองท า
ให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ไม่มีนักเรียน 
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในภาษาต่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร 

 
จุดแข็ง  Strength จุดอ่อน  Weakened 

1.    มีการแก้ไขกฎหมาย  และระเบียบต่างๆ  ที่เอ้ือ
ต่อการบริหารงาน 
2.    มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  ครอบคลุม
อ านาจหน้าที่ตามภารกิจงานที่ต้องด าเนินการ 
3.    มีการมอบอ านาจในการบริหารตามล าดับชั้น 
4.    บุคลากรมีความพร้อมตามมาตรฐานต าแหน่ง
ของงานในแต่ละหน้าที่ 
5.    มีการพัฒนา  และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอยู่
ตลอดเวลา 
6.    มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง
ท าให้ง่ายต่อการพัฒนา 

1. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ  
ขอ้กฎหมาย 
2. ความต้องการของประชาชนมีมากแต่การ
ตอบสนองมีน้อย  เนื่องจากข้อจ ากัดทางงบประมาณ   
3.  การใช้เทคโนโลยี  และระบบสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนางานยังมีน้อย 
4.  อ านาจในการบริหารงานบุคคลมีความยืดหยุ่น
มากเกินไป  จนท าให้ขาดความช านาญเฉพาะด้าน 
5.  บุคลากรมีจ านวนมากท าให้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากรต้องกระทบค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 
6. การบริหารงานยึดระบบอุปถัมภ์ มากกว่าคุณธรรม
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานบุคคล 



๒๑ 
 

โอกาส  Opportunity ข้อจ ากัด / อุปสรรค  Threat 
1.  การถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้นตามแผนการ
กระจายอ านาจ 
2.  กฎหมายกระจายอ าจานฯ  เอ้ือต่อการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  ได้รับการก ากับดูแลที่ดีจากหน่วยงานระดับจังหวัด
และกรม 
 

1.  การถ่ายโอนอ านาจฯ  ยังไม่มีความชัดเจน 
2.  กฎหมายบางอย่างเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร  ก่อให้เกิด
ความล่าช้า 
3.  การบริหารงานบุคคลบางคร้ังมีระบบอุปถัมภ์เข้า
แทรกแซง  ท าให้บุคลากรบางส่วนขาดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
4.  ขาดการประสานความร่วมมือภายในองค์กรท าให้
ประสิทธิภาพของงานลดลง 

 

ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาเมืองและโครงข่าย
ด้านเศรษฐกิจให้มีความ
พร้อมได้มาตรฐาน 

- การเศรษฐกิจ - อุตสาหกรรมและการ 
  โยธา 

กองช่าง กรมส่งเสริมฯ 
จังหวัด 
อบจ. 

๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

- บริการชุมชน 
   และสังคม 
- บริหารงาน 
   ทั่วไป 

- การศึกษา 
- สร้างความเข้มแข็งของ 
  ชุมชน 
- สาธารณสุข 
- รักษาความสงบภายใน 
- การศาสนา วัฒนธรรม 
  และนันทนาการ 

- ส านักปลัด 
- กองการศึกษา 
- กอง
สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

๓ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- การเศรษฐกิจ- 
- บริการชุมชน 
  และสังคม 

- อุตสาหกรรมและการ 
  โยธา 
- สาธารณสุข 

- กองช่าง 
- กองาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

- บริการชุมชน 
และสังคม 
- การเศรษฐกิจ 
 

- อุตสาหกรรมและการ 
  โยธา 
- การพาณิชย์ 
- สร้างความเข้มแข็งของ 
  ชุมชน 

- ส านักปลัด 
- กองคลัง 

 

๕ การบริหารจัดการองค์กรให้
ได้มาตรฐาน 

-  บริหารงาน    
   ทั่วไป 
-  บริการชุมชน 
   และสังคม 
- งบกลาง 
- การเศรษฐกิจ 

- บริหารงานทั่วไป 
- อุตสาหกรรมและการ 
   โยธา 
- งบกลาง 

- ส านักปลัด 
- กองช่าง 
- กองคลัง 
- กองาธารณสุข 
  และส่ิงแวดล้อม 
- กองการศึกษา 

 

รวม ๕  ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๙ แผนงาน ๕ กอง ๓ แห่ง 



๒๒ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) การพัฒนาเมืองและ 
    โครงข่ายด้านเศรษฐกิจ 
    ให้มีความพร้อมได้ 
    มาตรฐาน 
   1.1 แผนงาน 
        อุตสาหกรรมและ 
        การโยธา 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 

25,455,100 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

17,600,000 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

17,361,000 

 
 
 
 
 

58 

 
 
 
 
 

60,416,100 

รวม - - - - 22 25,455,100 20 17,600,000 15 17,361,000 57 60,416,100 

2) การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง 
    การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    อย่างย่ังยืน 
   2.1 แผนงานการศึกษา 
   2.2 แผนงานสร้างความ 
        เข้มแข็งของชุมชน 
   2.3 แผนงานสาธารณสุข 
   2.4 แผนงานรักษาความสงบฯ        
   2.5 แผนงานการศาสนา  
         วัฒนธรรมและ 
         นันทนาการ 
   2.6 แผนงานงบกลาง 

 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

4 
11 

 
22 
6 
 

30 
 

3 

 
 
 

847,351 
385,000 

 
1,136,000 
870,000 

 
2,765,300 

 
4,757,200 

 
 
 
4 

11 
 

23 
6 
 

27 
 
3 

 
 
 

851,000 
385,000 

 
1,146,000 
730,000 

 
2,376,500 

 
4,809,000 

 
 
 
4 

11 
 

22 
5 
 

28 
 
3 

 
 
 

851,000 
385,000 

 
1,136,000 
330,000 

 
1,736,500 

 
4,861,000 

 
 
 

12 
33 

 
67 
17 

 
85 

 
9 

 
 
 

2,549,351 
1,155,000 

 
3,418,000 
1,930,000 

 
6,878,300 

 
14,427,200 

รวม - - - - 76 10,760,851 74 10,297,500 73 9,299,500 223 30,357,851 

 

แบบ ผ.01 



๒๓ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) การจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 
   3.1 แผนงานเคหะและ 
        ชุมชน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

16 

 
 
 

3,995,000 

 
 
 

11 

 
 
 

2,795,000 

 
 
 

15 

 
 
 

3,835,000 

 
 
 

42 

 
 
 

10,025,000 

รวม - - - - 16 3,995,000 11 2,795,000 15 3,835,000 42 10,625,000 
4) การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    และการท่องเท่ียวอย่าง 
    ย่ังยืน 
   4.1 แผนงานอุตสาหกรรม 
         และการโยธา 
   4.2 แผนงานการพาณิชย์ 
   4.3 แผนงานสร้างความ 
        เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

6 
5 
4 

 
 
 

1,160,000 
249,000 
320,000 

 
 
 
5 
4 
4 

 
 
 

1,300,000 
49,000 

320,000 

 
 
 
3 
4 
4 

 
 
 

800,000 
49,000 

320,000 

 
 
 

14 
13 
12 

 
 
 

3,260,000 
347,000 
960,000 

 

รวม - - - - 15 1,729,000 13 1,669,000 10 1,169,000 38 4,567,000 
5) การบริหารจัดการ 
    องค์กรให้ได้มาตรฐาน 
   5.1 แผนงานบริหารงาน 
        ท่ัวไป 
   52  แผนงานอุตสาหกรรม 
         และการโยธา 
   5.3 แผนงานงบกลาง 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

29 
 

9 
 

6 
 

 
 

4,483,000 
 

2,710,000 
 

1,028,000 

 
 

29 
 
5 
 
6 

 
 

4,483,000 
 

1,560,000 
 

1,028,000 

 
 

29 
 
7 
 
6 

 
 

4,483,000 
 

9,660,000 
 

1,028,000 

 
 

87 
 

21 
 

18 

 
 

13,449,000 
 

13,930,000 
 

3,084,000 

 
 



๒๔ 
 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รวม - - - - 44 8,221,000 40 7,071,000 42 15,171,000 126 30,463,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - 173 50,160,951 158 39,432,500 155 46,835,500 486 136,428,951 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ค.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลฉวาง   ยุทธศาสตร์ท่ี ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง และโครงข่ายด้านเศรษฐกิจให้มีความพร้อมได้มาตรฐาน 
        ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ าริม
แม่น้ าตาปี หมู่ท่ี ๒ ต าบล
ฉวาง  
 

เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 
ริมแม่น้ าตาปี   
และปูองกันปัญหา
น้ าท่วม  

ระยะทาง  8๐  ม. 
ความสูง เฉล่ีย ๔  ม. 

ตามแบบแปลนเทศบาล 

- - 1,๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1,๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1,๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนระยะทาง
พนังก้ันน้ า 

ลดการพังทลายของ
ดิน ริมแม่น้ าตาปี
และปัญหาน้ าท่วม 
ลดลง   

 
กองช่าง 

 
 
 

๒ โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ าริม
แม่น้ าตาปี บ้านวังม่วง หมู่ท่ี 
๑ ต าบลฉวาง  
 

เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 
ริมแม่น้ าตาปี และ
ปูองกันปัญหาน้ า
ท่วม   

ระยะทาง  8๐  ม. 
ความสูง เฉล่ีย ๔ ม. 

ตามแบบแปลนเทศบาล 

- - 1,๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1,๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1,๕0๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนระยะทาง
พนังก้ันน้ า 

ลดการพังทลายของ
ดิน ริมแม่น้ าตาปี
และปัญหาน้ าท่วม 
ลดลง   

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างศาลาคู่เมรุ
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เมรุวัดวังม่วง 

เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบพิธี
ทางด้านฌาปนกิจ 

ขนาดกว้าง  ๑๒  ม. 
ยาว  ๒๔  ม. 

- - ๒,๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒,๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒,๖๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนศาลา 
คู่เมรุ 

ท าให้การประกอบ
พิธีฌาปนกิจสะดวก
มากย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

๔ โครงการยกระดับถนนสาย 
หน้าวัดวังม่วง หมู่ท่ี ๑ ต าบล
ฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

ระยะทางยาว๗๐๐ ม. 
กว้าง  ๑๐  ม. 

หนา  ๐.๑๕   ม. 

- - - ๒,๗๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- จ านวนระยะทาง
ถนนท่ียกระดับ 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๒๖ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทางข้ามรถไฟบริเวณ
ตลาดใต้ ถึงตลาดนัดวันเสาร์ 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

ระยะทางยาว ๘๐ ม. 
กว้าง  ๖  ม. 

หนา ๐.๐๕   ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- จ านวนระยะทาง
ถนนท่ีปรับปรุง 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

๖ โครงการขยายเขตระบบ
ประปาภูมิภาคบริเวณ 
หัวสะพานริมแม่น้ าตาปี   
หมู่ท่ี ๒ ต าบลฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

ระยะทางยาว ๑๒๐ ม. 
 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - จ านวนระยะทาง
ขยายเขตระบบ
ประปา 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภคทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๗ โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักถนนสายทุ่งลาด 
ชุมชนบ้านทุ่งลาด(บริเวณ
คลินิกหมอสุริยะ) หมู่ท่ี 2 
ต าบลฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมการ
ระบายน้ าและ
ปูองกันน้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

ขนาด 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักทุกระยะ 

10 เมตร ยาว  88 ม. 
 

- - 305,3๐๐ 
(เทศบาล) 

- - จ านวนระยะทาง
ท่อระบายน้ า 
 

ท าให้ปัญหาน้ าท่วม
ถนนลดลง 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายสุรินทร์ สินเพชร 
ถึงบ้านนายวิศิฐษ์ เสนามิตร 
หมู่ท่ี ๒ ต าบลฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

ระยะทางยาว 20๐ ม. 
กว้าง ๔  ม. 

หนา  ๐.๑๕  ม. 

- - 563,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - จ านวนระยะทาง
ถนน คสล. 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

๙ โครงการปรับปรุงพนังก้ันน้ า 
บริเวณตลาดใต้ 

เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 
ริมแม่น้ าตาปีและ
ซ่อมแซมในส่วนท่ี
ช ารุด   

ระยะทาง  ๑๐๐  ม. 
 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนระยะทาง
พนังก้ันน้ า 

ลดการพังทลายของ
ดิน ริมแม่น้ าตาปี
และปัญหาน้ าท่วม 
ลดลง   

กองช่าง 

๑๐ โครงการต่อเติมศาลาชุมชน 
บริเวณชุมชนตลาดใต้ หมู่ท่ี ๑ 
ต าบลฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของชุมชน
ตลาดใต้ 

ขนาดกว้าง  ๓  ม. 
ยาว   ๑๒    ม. 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- จ านวนศาลา
ชุมชนท่ี 
ต่อเติม 

ท าให้การจัด
กิจกรรมของชุมชน
มีความสะดวกย่ิง
ข้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



๒๗ 
 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ทางเท้าสองข้างทาง ถนน
สายสง่าบูรณะ  หมู่ท่ี ๒   
ต าบลฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

ระยะทางยาว ๑๘๐ ม. 
กว้าง   ๒  ม. 

 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนระยะทาง
ถนนท่ีซ่อมแซม
ทางเท้า 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

๑๒ โครงการปรับปรุง ขยาย
ถนนพร้อมวางท่อ คสล.ถนน
สายวังม่วง หมู่ท่ี ๑ ต าบล
ฉวาง 

เพ่ือระบายน้ าและ
เพ่ิมความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ระยะทางยาว ๒๑๐ ม. 
กว้างเฉล่ีย ๑.๓๕ ม. 

วางท่อขนาด ๐.๓๐ ม.
ยาว ๒๑๐ ม.  
พร้อมบ่อพัก 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนระยะทาง 
ทางระบายน้ า 
การขยายถนน 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย
มากย่ิงข้ึนไม่
ก่อให้เกิดน้ าท่วม 

กองช่าง 

๑๓ โครงการบุกเบิกถนน(หินผุ)
สายจากศาลาชุมชนบ้าน 
ทุ่งลาดจรดถนนสาย ๔๐๑๕ 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

ระยะทางยาว ๑๕๐  ม. 
กว้าง  ๘  ม. 

 

- 
 

- 
 

- ๔๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- จ านวนระยะทาง
ถนน  

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

14. โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ในเขตเทศบาลต าบลฉวาง 
สายเล่ียงเมือง 
นศ.ถ.10-003 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 150 ม. 
กว้าง 8 ม. หนา 0.05 
ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

500,000 
 (เทศบาล) 

- 
 

500,000 
 (เทศบาล) 

จ านวนระยะทาง
ถนน 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

15. โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ในเชตเทศบาลต าบลฉวาง 
สายชลตาปี  
นศ.ถ.10-013 
 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

-ช่วงท่ี 1 ระยะทาง
363 ม. กว้าง 7.50 ม. 
หนา 0.03 ม. 
-ช่วงท่ี 2 ระยะทาง 80 
ม. กว้าง 6 ม. หนา 
0.03 ม. 

- 
 

- 
 

1,155,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 
 

1,155,000 
(เทศบาล) 

จ านวนระยะทาง
ถนน 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



๒๘ 
 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณหน้าท่ีท าการ
กลุ่มออมทรัพย์บ้าน   
วังม่วง  หมู่ท่ี 1  ต าบล
ฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 920 ม. 
กว้าง 5 ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 

1,656,000 
(เทศบาล) 

 
 

- 
 
 

1,656,000 
(เทศบาล) 

 

จ านวน
ระยะทาง

ถนน 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนน
จากหน้าบ้านนายวิโรจน์ 
มณีมาส จรดเขต
เทศบาลต าบลปากน้ า 
หมู่ท่ี 1 ต าบลฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 694 ม. 
กว้าง 6 ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1,500,000 
(เทศบาล) 

 
 

- 
 
 

1,500,000 
(เทศบาล) 

 

จ านวน
ระยะทาง

ถนน 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ า บริเวณหน้าท่ี
ท าการศูนย์กศน.อ าเภอ
ฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 50 ม.  
กว้าง 0.50ม. หนา 
0.10 ม. 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

150,000 
(เทศบาล) 

 
 

- 
 
 
 

จ านวน
ระยะทาง 
คูระบายน้ า 

ท าให้ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังได้มาก
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างลูก
ระนาดพ้ืนท่ีถนนในเขต
เทศบาลต าบลฉวางตาม
ความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 100ม. 
กว้าง 0.30 ม. 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

100,000 
(เทศบาล) 

 
 

- 
 
 

จ านวน
ระยะทาง 
ลูกระนาด 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงทาง
เท้าบริเวณหน้า
ส านักงาน สาธารณสุข
อ าเภอฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมภูมิ
ทัศน์และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ระยะทาง 300 ม. 
กว้าง  
1.00-1.20ม. 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

500,000 
(เทศบาล) 

 
 

500,000 
(เทศบาล) 

 
 
 

จ านวน
ระยะทาง 
ทางเท้า 

ท าให้ภูมิทัศน์
สวยงามและ 
สัญจรปลอดภัย
มากย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๒๙ 
 

 
 

 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เล่ียงเมือง นศ.ถ.10-
003 
 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 627 ม. 
กว้าง 8 ม. 
หนา 0.20 ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

4,608,700 
 (เทศบาล) 

 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

จ านวน
ระยะทาง

ถนน 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงถนน 
แอสฟัลติกคอนกรีตสาย
หลัง สภ.ฉวางและท่ีว่า
การอ าเภอฉวาง  

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 300 ม. 
กว้าง 6 ม. 
หนา 0.03 ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 

5,000,000
(เทศบาล) 

 

5,000,000
(เทศบาล) 

 

5,000,000
(เทศบาล) 

 
 

จ านวน
ระยะทาง

ถนน 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงถนน 
แอสฟัลติกคอนกรีตสาย
เลียบทางรถไฟฉวาง-รร.
ธนรัตน์อุปถัมภ์  

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 400 ม. 
กว้าง 8 ม. 
หนา 0.03 ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

300,000 
(เทศบาล) 

 
 

- 
 
 
 

จ านวน
ระยะทาง

ถนน 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงถนน 
แอสฟัลติกคอนกรีตสาย
หน้าศาลาพ่อท่านคล้าย 
วาจาสิทธ์ิ 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 120 ม. 
กว้าง 8 ม. 
หนา 0.03 ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

300,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 
 

จ านวน
ระยะทาง

ถนน 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๓๐ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเลียบคลองส่ง
น้ า บ้านทุ่งลาด หมู่ท่ี 
2  
ต.ฉวาง รหัสถนน  
นศถ.10-019 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 150 ม. 
กว้าง 8 ม. หนา 
0.05 ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

600,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

600,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

- 
 
 
 
 

จ านวน
ระยะทางถนน 

ท าให้ประชาชน
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนน
ยางพาราแอสฟัลท์ติก  
สายเล่ียงเมืองบ้านทุ่ง
ลาด หมู่ท่ี 2 ต.ฉวาง 
รหัสถนน นศถ.10-
003 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 170 ม. 
กว้างเฉล่ีย 7.50 
ม. หนา 0.03 ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

700,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

จ านวน
ระยะทางถนน 

ท าให้ประชาชน
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
ถนนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลฉวาง 
 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ าถนน จ านวน  2 
สาย 

- 
 
 

- 
 
 
 

200,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

200,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

200,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

จ านวนถนน 
ท่ีด าเนินการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า 

ท าให้ประชาชน
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถมหลุมบ่อ
ถนนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลฉวาง 
 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถมหลุมบ่อถนน 
จ านวน  4 สาย 

- 
 
 

- 
 
 
 

300,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

300,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

300,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

จ านวนถนน 
ท่ีด าเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม ถม
หลุมบ่อ 

ท าให้ประชาชน
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงและ 
ซ่อมแซมฝาท่อระบาย
น้ าถนนบริเวณตลาด
สดเทศบาลต าบลฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

จ านวน  20  จุด - 
 
 

- 
 
 
 

100,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

จ านวนฝาท่อ 
ระบายน้ า 
ท่ีด าเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม  

ท าให้ประชาชน
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๓๑ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 
30 โครงการติดต้ังหอ

กระจายข่าวในเขต
เทศบาลต าบลฉวาง 
 

เพ่ือส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการและอ่ืน ๆ 
ให้ประชาชน
ทราบ 

ติดต้ังเคร่ือง
กระจายข่าว พร้อม
อุปกรณ์  

- 
 
 

- 
 
 
 

400,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

250,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

- 
 
 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร
ครบถ้วน 

ท าให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร
ครบถ้วนและ
ท่ัวถึงกัน 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลฉวาง 
 

เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพในการ
บริการประชาชน 

- ติดต้ังหลังคา
เหล็ก 
  เมทัลชีส 
- ปรับปรุงห้องน้ า 
   ชายหญิง 
- ต่อเติมอาคาร 
- ติดต้ังมู่ล่ีกันแสง 

- 
 
 

- 
 
 
 

300,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

200,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

100,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 
 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีมาใช้บริการ
เพ่ิมข้ึน 

ท าให้ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
มากข้ึน 

กองช่าง 

รวม 31  โครงการ - - - - 25,455,100 17,600,000 17,361,000 - - - 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๓๒ 
 

แบบ ผ.๐2 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลฉวาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

๒.๑  แผนงานการศึกษา 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้าน 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสาธารณะ
ประโยชน์ต่อสังคม 

ลูกเสือชาวบ้านใน
เขตเทศบาล 

จ านวน ๘0 คน 

- - ๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

จ านวนลูกเสือ
ชาวบ้าน 

ลูกเสือชาวบ้านได้มี
กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์มากข้ึน 

กองการศึกษา 

2 โครงการให้ความรู้แก่
องค์กรชุมชนในด้าน
ประชาคมอาเซียน 

เพ่ือให้องค์กรชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับประชาคม
อาเซียนมากข้ึน 

จ านวน  100 คน - - 1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
ประชาคมอาเซียน
มากข้ึน 

กองการศึกษา 

3 โครงการอาหารเสริม(นม)  เพ่ือสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)ของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนฉวาง 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนฉวาง  

จ านวน  139 คน 
คนละ 7.37 บาท 
จ านวน 260 วัน  

- - 266,351 
(เทศบาล) 

27๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

27๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 
 

จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับจัดสรร 

ท าให้เด็กนักเรียน  
มีโภชนาการและ

สุขภาพท่ีดี 

กองการศึกษา 

4 โครงการอาหารกลางวัน  เพ่ือสนับสนุนอาหาร
กลางวันของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนฉวาง 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนฉวาง  

จ านวน 139 คน 
คนละ 20 บาท 
จ านวน 200 วัน 

 

- - 556,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

556,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

556,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับจัดสรร 

ท าให้เด็กนักเรียน  
มีโภชนาการและ

สุขภาพท่ีดี 

กองการศึกษา 

รวม 4 โครงการ - - - - 847,351 851,000 851,000 - - - 
 
 
 



๓๓ 
 

แบบ ผ.๐2 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
ค. ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลฉวาง ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

๒.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
คนชรา และ 
ด้อยโอกาส 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี แก่คนพิการ 
คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน ๑00  คน - - ๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คนพิการ คนชรา 
และด้อยโอกาส 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

๒ โครงการสานสัมพันธ์
สายใยรักคนพิการ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี แก่คนพิการ 

จัดกิจกรรม  1    
กิจกรรม  (80 คน) 

- - 15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้คนพิการ   
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

3 โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เพ่ือพัฒนาสตรีด้าน
ต่างๆ ตามความ
เหมาะสม 

จ านวน ๑00  คน - - ๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้กลุ่มสตรีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

4 โครงการรณรงค์การ
ยุติความรุนแรงในเด็ก
และสตรี 

เพ่ือรณรงค์ยุติความ
รุนแรงในเด็กและ
สตรี 

จ านวน 80  คน - - 1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ลดความ
รุนแรงในเด็กและ 
สตรีได้มากข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

5 โครงการบ้านพอเพียง เพ่ือส่งเสริมและ
สร้างความเข้มแข็ง
และอยู่ดีกินดีของ
ประชาชนท่ียากไร้ 

ครัวเรือนท่ียากไร้ 
จ านวน  20  
ครัวเรือน 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

 
 
 

100,000 
(เทศบาล) 

 
 
 

100,000 
(เทศบาล) 
 

จ านวนครัวเรือน
ท่ียากไร้ 

ท าให้ชุมชน   มี
ความเข้มแข็ง
และอยู่ดีกินดี
มากย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน ) 

6 โครงการเสริมสร้าง
ความอบอุ่น 
ครอบครัวเข้มแข็ง 

เพ่ือส่งเสริมความ
อบอุ่นความเข้มแข็ง
ของครอบครัว 

จัดกิจกรรม  1    
กิจกรรม  (80 คน) 

- - 15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้ครอบครัวมี
ความอบอุ่นและ
เข้มแข็งมากข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 



๓๔ 
 

แบบ ผ.๐2 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 โครงการจัดต้ังศูนย์ภัย
พิบัติแบบมีส่วนร่วมต าบล
ฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

จัดต้ังศูนย์ภัยพิบัติ
แบบมีส่วนร่วม
ต าบลฉวาง  
จ านวน 1 ศูนย์ 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

 
 
 

100,000 
(เทศบาล) 
 
 
 

100,000 
(เทศบาล) 
 

จ านวนศูนย์
ภัยพิบัติ
ระดับต าบล 

ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน ) 

8 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมและ
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวใน
ชุมชนเทศบาล
ต าบลฉวาง 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความ

เข้มแข็ง  จ านวน  
1  โครงการ 

(100 ครัวเรือน) 

- - 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

 

จ านวน
ครัวเรือนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ครอบครัว
ในชุมชนมีความ
เข้มแข็งมาก
ย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน ) 

9 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ผู้พิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการ 

เพ่ือส่งเสริม
ความรู้และทักษะ
การดูแลคนพิการ 

จัดฝึกอบรม 
จ านวน 1 รุ่น 
(80  คน) 

- - 20,000 
(เทศบาล) 

 

20,000 
(เทศบาล) 
 
 

20,000 
(เทศบาล) 
 
 

จ านวนผู้ท่ี
เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

ท าให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน ) 

10 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานของสภา
องค์กรชุมชนต าบลฉวาง 

เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพการ
ด าเนินงานของ
สภาองค์กรชุมชน
ต าบลฉวาง 

อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
สภาองค์กรชุมชน
ต าบลฉวาง  1 
โครงการ 

- - 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จ านวน
โครงการท่ี 
อุดหนุน
งบประมาณ 

ท าให้สภาองค์กร
ชุมชนต าบลฉวาง
มีศักยภาพในการ
ด าเนินงาน    
มากข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน ) 

11 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้สิทธิและหน้าท่ี
ของสตรี 

เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของสตรี 

จัดฝึกอบรม 
จ านวน 1 รุ่น 
(100 คน) 

- - 15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้สตรีมี
ศักยภาพมากข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน ) 

รวม 11  โครงการ - - - - 385,000 370,000 370,000 - - - 
 
 
 



๓๕ 
 

แบบ ผ.๐2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลฉวาง ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

๒.๓  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

เพ่ือจ่ายสมทบเข้า
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
ในการบริการ
สุขภาพในชุมชน
เก่ียวกับการสร้าง
เสริม 

จ านวน  1  กองทุน - - ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง
ลดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาโรค 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

๒ โครงการร่วมรณรงค์
ปูองกันโรคเอดส์ 

เพ่ือรณรงค์ให้
ประชาชนเข้าใจ
วิธีการปูองกันโรค
เอดส์ 

จ านวน ๑00  คน - - 5,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

5,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

5,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนผู้ท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรู้จัก
และเข้าใจการ
ปูองกันโรคมาก
ข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

3 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ 
ก่อนวัย 

เพ่ือรณรงค์
ปูองกันการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

จ านวน 80  คน - - 1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนเด็ก
และนักเรียน
วัยรุ่นท่ีร่วม
โครงการ 

กลุ่มวัยรุ่นมี
ความรู้วิธีปูองกัน
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 



๓๖ 
 

แบบ ผ.๐2 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สุนัข,แมว ในเขต
เทศบาลทุกตัว 

- - ๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนสัตว์
เล้ียงท่ีได้รับ
การฉีดวัคซีน 

ท าให้ปัญหา 
โรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตเทศบาล
ลดลง 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

5 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จ านวน ๑00  คน - - 15,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

15,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

15,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ปัญหายา
เสพติดลดลง 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

6 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพ่ือส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 

จ านวน ๑00  คน - - 40,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

40,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

40,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ปัญหา 
โรคไข้เลือดออก
ลดลง 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

7 โครงการฝึกอบรม 
ทีมหมอครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพทีมหมอ
ครอบครัว 

จ านวน ๑00  คน - - - 1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ทีมหมอ
ครอบครัวมี
ศักยภาพมากข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

8 โครงการฝึกอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน อสม. 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ อสม. 
ในการปฏิบัติงาน 

อสม. ในเขตเทศบาล
ต าบลฉวาง 

จ านวน ๑00  คน 

- - 8๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

8๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

8๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนอสม.
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

อสม. ในเขต
เทศบาลได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพสูงข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

9 โครงการฝึกอบรมและ 
ศึกษาดูงานของชมรม
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือพัฒนา
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 
ผู้สูงอายุ 

สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม

โครงการ 
จ านวน 100 คน 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

150,000
(เทศบาล) 

150,000 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี
ข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

10 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาการ
บริหารงานของ
กลุ่ม ผู้สูงอายุ ใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆเพ่ือสังคม 

ชมรมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล  

จ านวน 400 คน 

- - ๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
 (เทศบาล) 

จ านวน
ผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุ 
มีการบริหารงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 



๓๗ 
 

12 โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
ศักยภาพโรงเรียน 
ผู้สูงอายุและศูนย์
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต 

เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลฉวาง 

จัดกิจกรรม
สัมมนา/ 

ศึกษาดูงาน  
จ านวน 1  
กิจกรรม 

- - 40,000 
(เทศบาล) 
 

40,000 
(เทศบาล) 
 
 

40,000 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้โรงเรียน
ผู้สูงอายุมี
ศักยภาพท่ีดีข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

13 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา “วัด
ส่งเสริมสุขภาพ”  

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ 
สุขภาวะท่ีสมบูรณ์
ท้ังกาย จิต ปัญญา
และสังคมของ
พระสงฆ์ 

จัดโครงการวัด
ส่งเสริมสุขภาพ 
จ านวน 1 วัด 

- 
 
 

- 
 

36,000
(เทศบาล) 
 

36,000
(เทศบาล) 
 

36,000
(เทศบาล) 

 

จ านวนวัดท่ีจัด
โครงการ 

ท าให้พระสงฆ์มี
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

14 โครงการให้ความรู้
เร่ืองยาเสพติด 

เพ่ือรณรงค์ปูองกัน 
และลดปัญหา 
ยาเสพติดในท้องถ่ิน 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้เร่ือง 
ยาเสพติด 

จ านวน 1  รุ่น  
(100 คน) 

- - 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

 

จ านวนผู้ท่ี 
เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ลดปัญหา 
ยาเสพติดได้ 
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

15 โครงการส่งเสริม
การดูแลและ
จัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกแก่
ผู้ปุวยติดเตียง
เร้ือรัง 

เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพในการ
ให้บริการดูแลผู้ปุวย
ติดเตียง 
เร้ือรัง 

จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติ 

จ านวน 1 รุ่น 
( 50 คน ) 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

 

100,000 
(เทศบาล) 

 
 

100,000 
(เทศบาล) 

 
 

จ านวนผู้ท่ี 
เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้การดูแล
ผู้ปุวยติดเตียง
เร้ือรังมีศักยภาพ
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

11 โครงการอุดหนุน
ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน 

เพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงานกิจการ
ศูนย์สาธารณสุข 
มูลฐาน 

จ านวน ๑ คร้ัง - - 2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ 

ท าให้ศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐานมีศักยภาพ 
ในการด าเนินงาน
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 



๓๘ 
 

แบบ ผ.๐2 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

16 โครงการจัดต้ังศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 

จัดประชุมและ
จัดต้ังศูนย์ฯ 
จ านวน 1  คร้ัง 

- 
 

- 
 

50,000 
(เทศบาล) 

 

50,000 
(เทศบาล) 
 
 

50,000 
(เทศบาล) 
 
 

จ านวนผู้ท่ี 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้คุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ
และคนพิการมี
ศักยภาพมากข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

17 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพตติด 
To be number (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน) 
(โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข) 

เพ่ือรณรงค์ปูองกัน 
และลดปัญหา 
ยาเสพติดในชุมชน
ตามแนวทางการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้เร่ือง 
ยาเสพติด  จ านวน 
1  รุ่น ( 100 คน) 

- - 46,000 
 (เทศบาล) 

46,000 
 (เทศบาล) 

46,000 
(เทศบาล) 

 

จ านวน
ชุมชนผู้ท่ี 
เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ลดปัญหา 
ยาเสพติดได้ 
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

18 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ (โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) 

เพ่ือส่งเสริมให้
ความรู้เร่ืองการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น 
ตามแนวทางการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้เร่ืองการ
ปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น  จ านวน 
1  รุ่น ( 100 คน) 

- - 46,500 
 (เทศบาล) 

46,500 
 (เทศบาล) 

46,500 
 เทศบาล) 

 

จ านวน
ชุมชนผู้ท่ี 
เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ประชาชน
สามารถช่วยฟ้ืนคี
นชีพเบ้ืองต้นได้
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

19 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 
(โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข) 

เพ่ือสร้างเสริมหลัก
โภชนาการและสุชภาพ
ที่ดีให้แก่แม่และเด็กตาม
แนวทางการด าเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้เร่ืองหลัก
โภชนาการและ
สุขภาพแม่และเด็ก 
จ านวน 1  รุ่น 
(จ านวน 100 คน) 

- - 47,500 
 (เทศบาล) 

47,500 
 (เทศบาล) 

47,500 
 เทศบาล) 

 

จ านวน
ชุมชนผู้ท่ี 
เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้แม่และเด็ก
มีหลักโภชนาการ
ท่ีดีข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

 



๓๙ 
 

แบบ ผ.๐2 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

20 โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เพ่ือส่งเสริม
ความรู้เก่ียวกับ
สารไอโอดีน 

จัดโครงการ
ฝึกอบรม จ านวน 1 
รุ่น 

- - 46,500 
(เทศบาล) 

46,500 
 (เทศบาล) 

46,500 
 (เทศบาล) 

 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ลด
จ านวนผู้ขาด
สารไอโอดีนได้
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

21 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพ่ือรณรงค์
ปูองกันการเป็น
มะเร็งเต้านม 

จัดกิจกรรม  จ านวน 
1  กิจกรรม 

- - 46,500 
(เทศบาล) 

46,500 
 (เทศบาล) 

46,500 
 (เทศบาล) 

 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้ลด
จ านวนผู้เป็น
มะเร็งเต้านม
ได้มากข้ึน 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

22 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เพ่ือส่งเสริม
ความรู้เก่ียวกับ
โภชนาการและ
สุขภาพท่ีดีของ 
เด็ก 

จัดโครงการ
ฝึกอบรม จ านวน 1 
รุ่น 

- - 47,000 
(เทศบาล) 

47,000 
(เทศบาล) 

47,000 
(เทศบาล) 

จ านวนผู้ท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้เด็กมี
สุขภาพและ
ภาวะ
โภชนาการท่ีดี
ข้ึน 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

23 โครงการอุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมการ
จัดโครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข
ในเขตเทศบาล
ต าบลฉวาง 

อุดหนุนชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลฉวาง
ในการด าเนินการ
โครงการ
พระราชด าริ จ านวน 
7 ชุมชน ๆ ละ 
20,000.- บาท 

- - 140,000 
(เทศบาล) 

140,000 
(เทศบาล) 

140,000 
(เทศบาล) 

 

จ านวน
ชุมชนท่ี
ได้รับการ
อุดหนุน 

ท าให้งานด้าน 
สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ 
ย่ิงข้ึน 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

รวม 23  โครงการ - - - - 1,136,000 1,146,000 1,136,000 - - - 
 



๔๐ 
 

แบบ ผ.๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลฉวาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

๒.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการ
เก่ียวกับกิจการจราจร 
 

เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการจราจรให้มี
ความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้รถใช้ถนน 
 

ในเขตเทศบาล เช่น 
ทาสี ตีเส้นจราจร 
แผงก้ัน กรวย ปูาย
จราจร ไฟกระพริบ 
กระจกโค้ง ฯลฯ 

(จ านวน 5 รายกาย) 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
รายการท่ี
ด าเนินการ 

ท าให้ผู้ใช้รถใช้
ถนนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย) 

2 โครงการให้ความรู้ด้าน
วินัยจราจรแก่ประชาชน 

เพ่ือจัดระเบียบ
การใช้รถใช้ถนน
ของประชาชนให้
มีความปลอดภัย 

ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน จ านวน 1๐๐ 

ราย 

- - - 10,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

ท าให้ปัญหาการ 
จราจรและ
อุบัติเหตุบนถนน
ลดลง 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย) 

๓ โครงการฝึกอบรม 
ซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
(อัคคีภัย) 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของงานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

เจ้าหน้าท่ีงานปูองกัน
และบรรเทา ฯ 

ของทต.ฉวางและ
หน่วยงานใกล้เคียง 
จ านวน  80  คน 

- - 5๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

5๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

5๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้จนท.มี
ความรู้และ
สามารถ
เตรียมพร้อมใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้มี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย) 

 
 



๔๑ 
 

แบบ ผ.๐2 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๔ โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพ่ือการทบทวนการ
ฝึกป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ของ    อปพร. 

สมาชิกอปพร.   
ในเขตเทศบาล

ต าบลฉวาง  
จ านวน 5๐ คน 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ปฏิบัติของ
สมาชิก อปพร.  
มีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย) 

๕ โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมการ
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน 

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ฉวาง จ านวน  

 ๗ ชุมชน 

- - 2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนชุมชนท่ี
ด าเนินการตาม
โครงการ 

ท าให้ปัญหา    
ยาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย) 

๖ โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จ้างเหมา
บุคคลภายนอก 

ปฏิบัติงาน 
(3 คน) 

- - 1๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนบุคคลท่ี
จ้างเหมา 

ท าให้งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยมี
ศักยภาพมากข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย) 

7. โครงการติดต้ังโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย
ท้ังภายในและภายนอก
อาคาร  

เพ่ือส่งเสริมการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ภายในอาคาร
จ านวน 2 จุด 
ภายนอกอาคาร 
จ านวน 5 จุด 

- 
 
 

- 
 

400,000
(เทศบาล) 
 

400,000
(เทศบาล) 
 

- 

 

 

จ านวนจุดท่ี
ติดต้ัง 

ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากข้ึน 

กองช่าง 

รวม 7  โครงการ - - - - 870,000 730,000 330,000 - - - 
 

 

 
 
 
 
 



๔๒ 
 

แบบ ผ.๐2 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ค. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลฉวาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

๒.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่เด็ก
และเยาวชนใน
เขตเทศบาล 

เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล

และพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง จ านวน 

๑,๐๐๐ คน 

- - ๑5๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑5๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑5๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้เด็กและ
เยาวชนมีขวัญ
ก าลังท่ีจะพัฒนา
ไปสู่เยาวชนท่ีมี
คุณภาพมากข้ึน 

กองการศึกษา 

๒ โครงการงานประเพณี
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ     

เพ่ือการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี ท้องถ่ิน
ให้ด ารงอยู่ 

ผู้สูงอายุ  
จ านวน 400 

คน 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ิน 

กองการศึกษา 

3 โครงการก่อต้ังแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และท้องถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริม
ความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  

จ านวน ๑ แห่ง - - ๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนศูนย์
แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง
และศาสนา 
ศิลปวัฒนธร
รมท้องถ่ิน 

ท าให้ชุมชนได้
เรียนรู้และร่วม
อนุรักษ์ ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม
ให้คงอยู่คู่ท้องถ่ิน
ต่อไป 

กองการศึกษา 

4 โครงการลานบุญลานวิถี
ธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรม 
จ านวน  ๒  

คร้ัง/ปี 

- - 3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
คร้ัง 
ท่ีจัด
กิจกรรม 

ท าให้ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถ่ินมีการสืบ
ทอดสู่อนุชนรุ่น
หลัง 

กองการศึกษา 

 
 



๔๓ 
 

แบบ ผ.๐2 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 โครงการงานประเพณี 
วันลอยกระทง 

เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลฉวาง 
จ านวน 300  คน 

- - 10๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถ่ินมีการสืบ
ทอดสู่อนุชนรุ่น
หลัง 

กองการศึกษา 

6 โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 

เพ่ือร่วมแสดง
ความรัก กตัญญู
ต่อพระคุณของแม่ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

จ านวน 200  คน 

- - ๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ประชาชน
ได้ร่วมแสดง
ความรัก กตัญญู
ต่อพระคุณของ
แม่ 

กองการศึกษา 

7 โครงการจัดงานประเพณี 
วันสารทเดือนสิบ 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีท้องถ่ิน
ให้คงอยู่ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลฉวาง 
จ านวน ๓00  คน 

- - 4๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

4๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

4๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถ่ินมีการสืบ
ทอดสู่อนุชนรุ่น
หลัง 

กองการศึกษา 

8 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ 
รัชกาลท่ี ๕ ผู้ให้
ก าเนิด อปท. 

บุคลากรในเทศบาล 
จ านวน 60 คน 

- - ๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้บุคลากรใน
หน่วยงานมี
ความรัก สามัคคี
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

9 โครงการวันเทศบาล เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

บุคลากรในเทศบาล 
จ านวน 80 คน 

- - ๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ท าให้บุคลากร  
มีความรัก 
สามัคคีมากข้ึน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 



๔๔ 
 

แบบ ผ.๐2 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑0 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับรัฐพิธี
และพิธีการต่าง ๆ 

เพ่ือใช้ในการจัด
งานรัฐพิธีและพิธี
การต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

จ านวน  3  
กิจกรรม 

- - 7๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

7๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

7๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ท าให้หน่วยงานได้
สนองนโยบายงาน
รัฐพิธีและพิธีการ
ต่าง ๆ 

ส านักปลัด 
 

๑1 โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีแข่งเรือยาว 

เพ่ือส่งเสริมงาน
ประเพณีการ
ท่องเท่ียวของ
ท้องถ่ิน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล

ฉวางและ
ใกล้เคียง  จ านวน 

1,000 คน 

- - ๑5,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามของ
ท้องถ่ิน 

กองการศึกษา 

12 โครงการฝึกอบรมด้าน
ทักษะกีฬาแก่เด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือส่งเสริมฝึก
ทักษะกีฬาแก่เด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 50 คน 

- - ๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๓๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้เด็กและ
เยาวชนพัฒนา
ทักษะในการเล่น
กีฬาได้มากข้ึน 

กองการศึกษา 

13 
 

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

เพ่ือสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ฉวาง จ านวน ๗ 

ชุมชน (๗๐๐ คน) 

- - ๒0๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒0๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒0๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนชุมชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ท าให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน
สนใจการเล่นกีฬา
และมีความสามัคคี
กันมากข้ึน 

กองการศึกษา 

14 
 

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืน  

เพ่ือสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาของ
หน่วยงานและ
สร้างความสามัคคี 

  จ านวน 3 คร้ัง - - 5,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

5,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

5,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ีส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืน 

ท าให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความ
สามัคคีกันมากข้ึน 

กองการศึกษา 

15 โครงการปกป้องสถาบัน เพ่ือส่งเสริม
นโยบายปกป้อง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์  

จ านวน ๑ คร้ัง 
(จ านวน  500 

คน) 

- - 1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้ประชาชนมี
ความจงรักภักดีใน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
มากข้ึน 

ส านักปลัด 
 

 



๔๕ 
 

แบบ ผ.๐2 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑6 โครงการจัดงานวัน
ส าคัญทางศาสนาและ
งานประเพณีต่าง ๆ  

เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

จ านวน  3  
โครงการ 

- - 2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ 

ท าให้ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
มีการสืบทอดสู่
อนุชนรุ่นหลัง 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

17 โครงการอบรมพิธีกร 
ทางศาสนา 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
และพิธีกรรม 
ทางศาสนา 

ฝึกอบรม จ านวน 
๑ รุ่น 

( ๓๐ คน ) 

- - ๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้มีการสืบสาน
ประเพณีและ
พิธีกรรมทาง
ศาสนาท่ีถูกต้อง 

กองการศึกษา 

18 โครงการรับโอนย้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
บ้านควนสูง 

เพ่ือส่งเสริมงาน
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 - ปรับปรุง 
อาคารสถานท่ี 
ขนาด 5 x 10 
เมตร 

- - - - ๑0๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน ศพด. 
ท่ีโอนย้าย 

ท าให้งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

19 โครงการประเพณี 
เทศกาลเดือนสิบ
ประจ าปี  

เพ่ือส่งเสริมและ
อุดหนุนการจัด
กิจกรรมประเพณี
ท้องถ่ินของอ าเภอ
ฉวาง 

จ านวน 1 คร้ัง - - 3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ 

ประชาชนได้สืบ
สานประเพณี
ท้องถ่ิน อย่าง
ย่ังยืน 

กองการศึกษา 

20 โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุ 
ประจ าปี 
 

เพ่ือส่งเสริมและ
อุดหนุนการจัด
กิจกรรมประเพณี
ท้องถ่ินของอ าเภอ
ฉวาง 

จ านวน 1 คร้ัง - - ๖,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๖,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบทอด
ประเพณีท้องถ่ิน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 



๔๖ 
 

แบบ ผ.๐2 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

21 โครงการจัดงานพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 

เพ่ือส่งเสริมและ
อุดหนุนการจัด
กิจกรรมประเพณี
ท้องถ่ินของอ าเภอ
ฉวาง 

จ านวน 1 คร้ัง - - 6,5๐๐ 
(เทศบาล) 

6,5๐๐ 
 (เทศบาล) 

6,5๐๐ 
 (เทศบาล) 

จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

ส านักปลัด 
 

22 โครงการจัดงานพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

เพ่ือส่งเสริมและ
อุดหนุนการจัด
กิจกรรมประเพณี
ท้องถ่ินของอ าเภอ
ฉวาง 

จ านวน 1 คร้ัง - - ๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

ส านักปลัด 
 

23 โครงการจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ครุภัณฑ์เคร่ือง
เล่นกลางแจ้งส าหรับ
สวนสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลฉวาง  

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพกายและ
การพักผ่อนหย่อน
ใจของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน  

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ยเคร่ือง
เล่นกลางแจ้ง 
จ านวน 1 ชุด 
 

- - 500,000 
 (เทศบาล) 

500,000 
 (เทศบาล) 

500,000 
 (เทศบาล) 

จ านวนวัสดุ 
อุปกรณ์
ครุภัณฑ์
เคร่ืองเล่น
กลางแจ้ง 

ท าให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน 

กองการศึกษา 

24 โครงการปรับปรุงสวน
สุขภาพและสนามกีฬา
บ้านวังม่วง  

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพกายและ
การพักผ่อนหย่อน
ใจของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน  

 - ก่อสร้างหลังคา 
ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 15 
เมตร 
- เสริมพ้ืน
คอนกรีตสนาม
ตะกร้อ กว้าง 15 
เมตร ยาว 25 
เมตร หนา 0.10 
เมตร  

- 
 

- 
 

327,800 
 (เทศบาล) 

- - จ านวนสวน
สุขภาพและ
สนามกีฬา 

ท าให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน 

กองการศึกษา 

 



๔๗ 
 

แบบ ผ.๐2 
 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนพร้อมจัดซ้ือ
วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ออกก าลังกายส าหรับ
ชุมชนบ้านวังม่วง ม.1 
ต.ฉวาง 

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพกายและ
การพักผ่อนหย่อน
ใจของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน  

- ก่อสร้างหลังคา 
ขนาด  
5 x 15 เมตร 
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ออกก าลัง
กาย จ านวน 9  
รายการ 

- 
 
 

- 400,000 
 (เทศบาล) 

400,000 
 (เทศบาล) 

- จ านวนวัสดุ 
อุปกรณ์
ครุภัณฑ์
ออกก าลัง
กาย 

ท าให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน 

กองการศึกษา 

26 โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนพร้อมจัดซ้ือ
วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ออกก าลังกายส าหรับ
ชุมชน สภ.ฉวาง 

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพกายและ
การพักผ่อนหย่อน
ใจของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน  

- ก่อสร้างหลังคา 
ขนาด  
5 x 15 เมตร 
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ออกก าลัง
กาย จ านวน 9  
รายการ 

- 
 
 

- 400,000 
 (เทศบาล) 

400,000 
 (เทศบาล) 

- จ านวน
โรงเรือน
และวัสดุ 
อุปกรณ์
ครุภัณฑ์
ออกก าลัง
กาย 

ท าให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน 

กองการศึกษา 

27 โครงการจัดงานวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

เพ่ือส่งเสริมและ
อุดหนุนการจัด
กิจกรรมประเพณี
ท้องถ่ินของอ าเภอ
ฉวาง 

จ านวน 1 คร้ัง - - 4,0๐๐ 
(เทศบาล) 

4,0๐๐ 
 (เทศบาล) 

4,0๐๐ 
 (เทศบาล) 

จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

ส านักปลัด 
 

28 โครงการจัดงานพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 

เพ่ือส่งเสริมและ
อุดหนุนการจัด
กิจกรรมประเพณี
ท้องถ่ินของอ าเภอ
ฉวาง 

จ านวน 1 คร้ัง - - ๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

ส านักปลัด 
 



๔๘ 
 แบบ ผ.๐2 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

29 โครงการจัดกิจกรรมการ
บ ารุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปะ
จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรม
บ ารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และวัฒนธรรม 
อันดีงามของ
ท้องถ่ิน  จ านวน 
1 กิจกรรม  

- 
 
 

- 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จ านวนร้อย
ละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ท าให้คนในชุมชน
ได้ร่วมกิจกรรม
บ ารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน ) 

30 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
อาสาท าดีเพ่ือพัฒนา
สังคม 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้แก่
เด็กและเยาวชน 

จัดโครงการ
ฝึกอบรมจ านวน 
1 รุ่น (50 คน) 

- - 30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดี
ของสังคมมากข้ึน 

กองการศึกษา 

31 โครงการฝึกอบรมและ
จัดต้ังสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบล
ฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชนใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 

จัดโครงการ
ฝึกอบรม จ านวน 
1 รุ่น  (30 คน ) 

- - 20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้เด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ท้องถ่ินมากข้ึน 

กองการศึกษา 

รวม 29  โครงการ - - - - 2,765,300 2,376,500 1,736,500 - - - 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

แบบ ผ.๐2  
2.6  แผนงานงบกลาง  
 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ได้ด ารงชีพ
อย่างเหมาะสม 

ผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาล จ านวน 

409 คน 

- - 3,850,000 
(เทศบาล) 

 

3,900,000 
(เทศบาล) 

 

3,950,000 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้สูงอายุ 

ท าให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

ส านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

2. เบ้ียยังชีพคน
พิการ 

เพ่ือช่วยเหลือคน
พิการ ได้ด ารงชีพ
อย่างเหมาะสม 

คนพิการในเขต
เทศบาล  

จ านวน 72 คน 

- - 883,200 
(เทศบาล) 

884,000 
(เทศบาล) 

885,000 
(เทศบาล) 

จ านวนคน
พิการ 

ท าให้คนพิการ
มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

3. เบ้ียยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวย
เอดส์ ได้ด ารงชีพ
อย่างเหมาะสม 

ผู้ปุวยเอดส์ใน
เขตเทศบาล 

จ านวน 4 คน 

- - 24,000 
(เทศบาล) 

25,000 
(เทศบาล) 

26,000 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้ปุวยเอดส์ 

ท าให้ผู้ปุวย
เอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

รวม 3  โครงการ - - - - 4,757,200 4,809,000 4,861,000 - - - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

แบบ ผ.๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ค. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลฉวาง ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
                      
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์รักษา 
ความสะอาดสุดสัปดาห์ 

เพ่ือรณรงค์ให้
ประชาชนได้ร่วมกัน
รักษาความสะอาด
ในชุมชน 

ชุมชนท้ัง 7 
ชุมชน 

- - 5,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

5,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

5,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนชุมชน
ท่ีร่วมโครงการ 

ท าให้ชุมชนมี
ความสะอาด
และน่าอยู่มาก
ข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

๒ โครงการปรับปรุง      
ภูมิทัศน์และรักษาความ
สะอาดภายใน 

เพ่ือรักษาความ
สะอาดภายในเขต
เทศบาล 

สถานท่ีส าคัญ
ต่างๆในเขต
เทศบาล
ท้ังหมด 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนร้อยละ
ของความ
สะอาดท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ท าให้พ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลมี
ความสะอาด
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

3 โครงการจ้างเหมาการ
บริการจัดการก าจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาล
ต าบลปากน้ าฉวาง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอย 

จ านวน 12  
เดือน/ปี 

- - 5๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

5๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

5๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการจ้าง
เหมา 

ท าให้ปัญหา
ขยะมูลฝอย 
ในชุมชนลดลง 
 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

๔ โครงการรักษ์น้ ารักษ์ปุา 
รักษาแผ่นดิน 

เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ในท้องถ่ิน 

ปลูกต้นไม้  
จ านวน 500 
ต้น 

- - 1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - จ านวน 
ต้นไม้ท่ีปลูก 

ท าให้
ส่ิงแวดล้อมมี
ความสดช่ืน
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

๕ โครงการพัฒนาเทศบาล เพ่ือพัฒนา
ทัศนียภาพของ
เทศบาลให้น่ามอง 

พัฒนา
เทศบาล  
จ านวน 2 คร้ัง 

- - 5,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

5,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

5,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ 

ท าให้เทศบาลมี
ทัศนียภาพท่ีน่า
มองมากข้ึน 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

6 โครงการก าจัดวัชพืช เพ่ือรักษา
ส่ิงแวดล้อมแหล่งน้ า 

แม่น้ าตาปี 
บริเวณ ม.1,2 

- - 30,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- 30,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ร้อยละของ
ความสะอาด 

ท าให้แหล่งน้ า
สะอาดมากข้ึน 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 



๕๑ 
 

แบบ ผ.๐2 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ 

โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปรับภูมิทัศน์
หน้าบ้านน่ามองใน
ถนนสายต่าง ๆ  

เพ่ือปรับภูมิทัศน์ให้มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่ามอง 

ถนนในเขตเทศบาล  - - 50,000 
(เทศบาล) 

- 50,000 
(เทศบาล) 

จ านวนถนนท่ี
มีการปรับปรุง 

ท าให้ภูมิทัศน์
ถนนมีความ
ระเบียบน่ามอง
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

8 โครงการ 3R รักษ์โลก เพ่ือกระตุ้นจิตส านึก
ในการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมภายใน
เขตเทศบาล 

จัดฝึกอบรมสร้าง
จิตส านึก จ านวน 1 
คร้ัง 

- - 30,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

20,000 
(เทศบาล) 

จ านวนผู้ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

กระตุ้นจิตส านึก
ในการบริการ
จัดการ
ส่ิงแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

9 โครงการคลองสวยน้ า
ใส 

เพ่ือรักษาความ
สะอาดและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ริมแม่น้ า คู
คลอง 

แม่น้ า คู คลอง ในเขต
เทศบาล 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

50,000 
(เทศบาล) 

- จ านวนแม่น้ า 
คู คลอง ท่ีมี
การปรับปรุง 

ท าให้บริเวณ
แม่น้ า คูคลองมี
ความสะอาด
เรียบร้อยมากข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

10 โครงการบ๊ิกคลีนนิ่ง
เดย์ 

เพ่ือพัฒนาท าความ
สะอาดในเขต
เทศบาล 

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล - - 5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

5,000 
(เทศบาล) 

จ านวนร้อย
ละของความ
สะอาดท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ท าให้พ้ืนท่ีเขต
เทศบาลมีความ
สะอาดมากข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

11 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาล 

เพ่ือรักษาความ
สะอาดในชุมชน 

จ้างคนงานท่ัวไปด้าน
ก าจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงแวดล้อม 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

100,000 
(เทศบาล) 

จ านวน
คนงาน ท่ีจ้าง 

ท าให้ชุมชนใน
เขตเทศบาลมี
ความสะอาด
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

12 โครงการเพ่ิมประเสิทธิ
ภาพงานกองช่างและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ซ่อมแซมพัสดุ
ทรัพย์สิน 

เพ่ือรักษาความ
สะอาดในเขต
เทศบาล 

ทางเท้า ไหล่ทาง คู
ระบายน้ า ตลาดนัด 
อาคาร สวนสาธารณะ 
ฯลฯ 

- - 1,070,000 
(เทศบาล) 

1,070,000 
(เทศบาล) 

1,070,000 
(เทศบาล) 

จ านวน
คนงาน ท่ีจ้าง 

ท าให้บริเวณเขต
เทศบาลมีความ
สะอาดมากข้ึน 

กองช่าง 

 



๕๒ 
 

แบบ ผ.๐2 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑3 โครงการจัดซ้ือ    ถัง
ขยะ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหา
ขยะในชุมชน 

จัดซ้ือถังขยะ 
๑๐๐ ใบ 

- - 10๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนถังขยะท่ี
จัดซ้ือ 

ท าให้ปัญหา
ขยะในชุมชน
ลดลง 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

๑4 โครงการบริหาร
จัดการขยะแบบ  องค์
รวม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหา
ขยะในชุมชน 

ก่อสร้างอาคาร
ส าหรับเก็บขยะมูล
ฝอย 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - 
 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนอาคาร
เก็บขยะมูลฝอย 

ท าให้การ
จัดการขยะมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

๑5 โครงการจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์
คัดแยกขยะ 

เพ่ือสร้างจิตส านักและ
แก้ไขปัญหาขยะใน
ชุมชน 

จ านวน  ๑๐ ปูาย 
 

- - 1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

ท าให้
ประชาชนมี
จิตส านึก   
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

16 โครงการส่งเสริมและ 
ให้ความรู้เร่ือง
มลภาวะเป็นพิษ 

เพ่ือรณรงค์ปูองกัน 
และลดปัญหา 
มลภาวะเป็นพิษ 
ในท้องถ่ิน 

จัดฝึกอบรม 
จ านวน 1  รุ่น 
(จ านวน 100 
คน) 

- 
 

- 
 

10,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 
 

10,000 
(เทศบาล) 

 

จ านวนผู้ท่ีเข้า
ร่วมฝึกอบรม 

ท าให้ลดปัญหา
มลภาวะเป็น
พิษ ได้มากข้ึน     

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

รวม 16  โครงการ - - - - 2,895,000 2,795,000 3,335,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

แบบ ผ.๐2 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลท่ีสามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ค. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลฉวาง  ยุทธศาสตร์ท่ี  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
                        4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมแซม
ก าแพงก้ันดินริม
แม่น้ าตาปี 
 

เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 
ตล่ิงริมแม่น้ าตาปี   
และปูองกันน้ าท่วม
น้ าหลาก ในฤดูฝน  

ความยาว 76.00  
เมตร  สูงเฉล่ีย 
2.30  ม. 

- - 5๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- 5๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ความยาว
ของก าแพง
ก้ันดิน 

ท าให้ปูองกัน
การพังทลาย
ของดินริมตล่ิง 
และปูองกันน้ า
ท่วม ในฤดูฝน
ได้มากข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

๒ โครงการติดต้ังไฟ
จราจรและปูายยู
เทรินบริเวณ
คลินิกหมอกรีฑา
และบริเวณป้ัม
น้ ามันเก่า 
(โรงกลึงเหล็ก)  
หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุ
ในการใช้ถนนในการ
สัญจรไปมา 

ติดต้ังไฟจราจร 
จ านวน ๑ จุด 
ปูายยูเทริน 
จ านวน ๒ จุด 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- จ านวนไฟ
จราจรและ
ปูายยูเทิร์น 

ท าให้ประชาชน
ผู้ใช้ถนนมีความ
ปลอดภัยมาก
ข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 

๓ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์
สวนสาธารณะใน
เขตเทศบาลต าบล
ฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมภูมิทัศน์
สวนสาธารณะและ
การพักผ่อนหย่อนใจ 

-ปรับปรุงร้ัว 
ระบบไฟฟูา 
- จัดซ้ือพันธ์ุไม้
ดอก ไม้ประดับ 
ฯลฯ 

- - 15๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนร้อย
ละ10ของ
ประชาชนท่ี
ออก าลังกาย
เพ่ิมข้ึน 

ท าให้ภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ
สวยงามและ
พร้อมให้บริการ
ประชาชนมาก
ข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 
 



๕๔ 
 แบบ ผ.๐2 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนน บริเวณถนน
คลองลุง หมู่ท่ี ๒ 
ต าบลวาง 

เพ่ือส่งเสริมความ
สวยงามของ     
ภูมิทัศน์บริเวณ
ถนนสายคลองลุง 

ระยะทาง  500 
เมตร 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- ความยาว

ของเกาะ  
กลางถนน 

ท าให้ภูมิทัศน์
สวยงามน่ามองแก่
นักท่องเท่ียวท่ีผ่าน
ไปมามากข้ึน 

กองช่าง 
 

๕ โครงการก่อต้ัง
ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารการ
ท่องเท่ียว 

เพ่ือส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว 

จ านวน  1  ศูนย์ - - 1๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- - จ านวน

ศูนย์บริการ
ข้อมูล
ท่องเท่ียว 

ท าให้นักท่องเท่ียว
รู้จักมากข้ึน 

กองช่าง 

๖ โครงการปรับปรุง
ซุ้มประตูเฉลิม   
พระเกียรติ 

เพ่ือส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบล
ฉวาง 

จ านวน  ๒  แห่ง - - ๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- ๑๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
จ านวนซุ้ม
ประตู 

ท าให้นักท่องเท่ียว
ท่ีผ่านไปมา รู้จัก
เทศบาลต าบลฉวาง
มากข้ึน 

กองช่าง 
 

๗ โครงการปรับปรุง
สวนสุขภาพริมทาง
รถไฟ 

เพ่ือส่งเสริมและ
ปรับปรุงภุมิทัศน์     
สวนสุขภาพ 

จ านวน  1  แห่ง - - - 5๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- จ านวนสวน

สุขภาพ         
ท่ีปรับปรุง 

ท าให้สวนสุขภาพมี
ความพร้อมในการ
ให้บริการ
ประชาชนมาก
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

๘ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ชุมชน
ตลาดสดเทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์   
ตลาดสดเทศบาล 

จ านวน  1  แห่ง - - - ๓๐๐,๐๐๐ 

(เทศบาล) 
- จ านวนตลาด

สดท่ี
ปรับปรุง 

ท าให้ตลาดสดมี  
ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม   
มากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 



๕๕ 
 

แบบ ผ.๐2 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดท า
ปูาย
ประชาสัมพันธ์ช่ือ
ชุมชน, ช่ือถนน, 
ซอยและสถานท่ี
ส าคัญ ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบล
ฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวใน
เขตเทศบาลต าบล
ฉวาง  

จัดท าปูาย 
ประชาสัมพันธ์ 
 

- 
 

- 200,000 
 (เทศบาล) 

200,000 
 (เทศบาล) 

200,000 
 (เทศบาล) 

ร้อยละของ
นักท่องเท่ียว
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ท าให้ท้องถ่ินมี
รายได้และ
เศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 
  

กองช่าง 

รวม 9  โครงการ - - - - 1,160,000 1,400,000 900,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 แบบ ผ.๐2 
                      4.๒  แผนงานการพาณิชย์ 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ( บาท ) และ แหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI)) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ตลาดสดเทศบาล 

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ตลาดสดเทศบาลให้มี
ศักยภาพในการ
ให้บริการ 

ตลาดสดในเขต
เทศบาล 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - จ านวนตลาด 
ท่ีปรับปรุง 

ท าให้ตลาดสด
เทศบาลมี
ศักยภาพในการ
ให้บริการท่ีดีข้ึน 

กองช่าง 
 

2 โครงการจ่ายค่าเช่า
ท่ีดินราชพัสดุ     
(ตลาดสด) 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ตลาดสดในชุมชนใน
การบริการแก่
ประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - 28,000 
(เทศบาล) 

28,000 
(เทศบาล) 

28,000 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี
จ่าย 

ท าให้ตลาดสด
เทศบาลมี
ศักยภาพในการ
ให้บริการท่ีดีข้ึน 

กองคลัง 

3 โครงการจ่ายค่าเช่า
อาคารตลาดสด 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ตลาดสดในชุมชนใน
การบริการแก่
ประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - 15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

15,000 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี
จ่าย 

ท าให้ตลาดสด
เทศบาลมี
ศักยภาพในการ
ให้บริการท่ีดีข้ึน 

กองคลัง 

4 โครงการเบ้ีย
ประกันภัยอัคคีภัย
อาคารราชพัสดุ 

เพ่ือส่งเสริมความ
มั่นคงปลอดภัยอาคาร
ราชพัสดุ 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - 1,500 
(เทศบาล) 

1,500 
(เทศบาล) 

1,500 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี
จ่าย 

ท าให้ลดความ
เส่ียงได้มากข้ึน 

กองคลัง 

5 โครงการจ่ายค่าเช่า
ท่ีดินราชพัสดุ(โรงฆ่า
สัตว์) 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
การบริหารจัดการ
เทศบาล 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - 4,500 
(เทศบาล) 

4,500 
(เทศบาล) 

4,500 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี
จ่าย 

ท าให้การบริหาร
จัดการเทศบาล
มีศักยภาพมาก
ข้ึน 

กองคลัง 

รวม 5  โครงการ - - - - 249,000 49,000 49,000 - - - 
 
 
 
 



๕๗ 
 แบบ ผ.๐2 
   4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการบ้านสวย  
เมืองสุข 

เพ่ือส่งเสริม     ภูมิ
ทัศน์หน้าบ้าน น่ามอง
ในเขตเทศบาลต าบล
ฉวาง  

จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติ  
จ านวน 1 คร้ัง  

- 
 

- 100,000 
 (เทศบาล) 

100,000 
 (เทศบาล) 

100,000 
 (เทศบาล) 

จ านวนผู้ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ท าให้เทศบาล
ต าบลฉวางมี     
ภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามมาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

2 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพขององค์กร
ชุมชน 

เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้
ของกลุ่มองค์กรชุมชน 

จ านวน ๕ หลักสูตร 
 

- - 10๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนสูตรท่ี
ฝึกอบรม 

ท าให้
ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

3 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การรวมกลุ่มกองทุน
สวัสดิการชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

จ านวน ๑ แห่ง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ท าให้กลุ่ม
สวัสดิการ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

4 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในระดับ
ครัวเรือน และชุมชน 

จ านวน  ๘๐  
ครัวเรือน 

- - 2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนครัวเรือน
ท่ี 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ท าให้
ประชาชนน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้
ในระดับ
ครัวเรือน และ
ชุมชนมากข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

รวม 4  โครงการ - - - - 320,000 320,000 320,000 - - - 
 
 



๕๘ 
 

แบบ ผ.๐2 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
ค. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลฉวาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
                              5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป       
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ( บาท ) และ แหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพและทัศน
ศึกษาดูงานขององค์กร
ชุมชน กลุ่มอาชีพ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรต่าง ๆ 
ในการชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง 

กลุ่มองค์กรต่างๆใน
ชุมชน จ านวน ๗ 
ชุมชน 

- 
 

- 20๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

20๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

20๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
ชุมชนผู้ท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้กลุ่มองค์กร,กลุ่ม
อาชีพต่างๆในชุมชนมี
การพัฒนาศักยภาพ
และเกิดการเรียนรู้
นอกสถานท่ีมากข้ึน 

ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

๒ โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานส านักปลัด 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ส านักปลัด 

จ้างพนักงานจ้าง 
จ านวน ๓ อัตรา 

- - 185,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

185,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

185,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
พนักงาน
จ้าง 

ท าให้การปฏิบัติงาน
ส านักปลัดมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 

๓ โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพงาน
ทะเบียนทรัพย์สินพัสดุ
และจัดเก็บรายได้ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง 

พนักงานจ้าง 
จ านวน ๒ อัตรา 

- - 12๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

12๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

12๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
พนักงาน
จ้าง 

ท าให้การปฏิบัติงาน
กองคลังมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

กองคลัง 

๔ โครงการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
(โบนัส) 

เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง จ านวน 
๖๐ คน 

- - 5๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

5๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

5๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
พนักงาน
เทศบาล 

ท าให้พนักงานมีขวัญ
และก าลังใจมากข้ึน 

ส านักปลัด 
 

๕ โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่บุคลากร
เทศบาลต าบลฉวาง 

เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดี 
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

บุคลากรในสังกัด 
จ านวน 10๐ คน 

- - 2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
พนักงาน
เทศบาล 

ท าให้บุคลากร
หน่วยงานมีทัศนคติท่ี
ดีในการท างานมากข้ึน 

ส านักปลัด 

 
 
 



๕๙ 
 

แบบ ผ.๐2 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ( บาท ) และ แหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด(KPI)) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖ โครงการจัดการ
เลือกต้ังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจระบบ
ประชาธิปไตยในการ
จัดการเลือกต้ัง 

จ านวน 3 คร้ัง - - 4๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

4๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

4๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี
จัดการ
เลือกต้ัง 

ท าให้ประชาชนเข้าใจ
ระบบประชาธิปไตย
ในการจัดการเลือกต้ัง   
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

๗ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ 
อปท. 

เพ่ือพิจารณา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

จ านวน ๑ โครงการ - - ๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี 
ด าเนิน 
การ 

ท าให้การจัดเก็บ 
รายได้มีประสิทธิภาพ    
มากข้ึน 

กองคลัง 

๘ โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของผู้บริหาร รวมถึง
พนักงานฯ ของ
เทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

ผู้บริหาร สมาชิก 
บุคลากรเทศบาล 
จ านวน  50  คน 

- - 3๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
บุคลากร
หน่วยงาน 

ท าให้บุคลากรมี
ความรู้ ประสบการณ์
ในการท างานมากข้ึน 

ส านักปลัด 

๙ โครงการให้ความรู้
ด้านข้อมูลข่าวสาร
หน่วยงาน 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ในการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

จ านวน 1 โครงการ - - ๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ 

ท าให้การบริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนมีศักยภาพ
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการฝึกอบรม
การปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 
(E-lass) กองคลัง 

เพ่ือส่งเสริมให้การ
จัดท าระบบบัญชี     
(E-lass) บรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิ 

จ านวน ๑ โครงการ - - 10,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

10,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ 

ท าให้สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานระบบ
บัญชีของ อปท.ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองคลัง 
 

11 โครงการรับโอน
(ย้าย)ข้าราชการ,
การจ้างพนักงานจ้าง
เพ่ิม 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของหน่วยงาน 

จ านวน 5 คน - - 1๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
บุคลากรท่ีโอน
(ย้าย),จ้าง 

ท าให้การท างานของ
หน่วยงานมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

 



๖๐ 
 

แบบ ผ.๐2 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ( บาท ) และ แหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจ้าง 
ท่ีปรึกษาต่าง ๆ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
เทศบาล 

จ านวน 2 
โครงการ 

- - 50,000 
(เทศบาล ) 

 

50,000 
(เทศบาล ) 

 

50,000 
(เทศบาล ) 

 

จ านวนโครงการ
ท่ีจ้างท่ีปรึกษา 
 

ท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
 

ส านักปลัด 
 

13 โครงการชดใช้ความ
เสียหายหรือสินไหม
ทดแทนคู่กรณี
หน่วยงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเทศบาล 

2 กรณี 
 

- - 50,000 
(เทศบาล ) 

 

50,000 
(เทศบาล ) 

 

50,000 
(เทศบาล ) 

 

จ านวนกรณีท่ี
เกิดเหตุ  
 

ท าให้หน่วยงานมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 

ส านักปลัด 

14 โครงการจ่ายเงินท า
ขวัญพนักงานและ
ลูกจ้าง ของเทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมสวัสดิการ
ให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงาน 

30 คน - - 10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

10,000 
(เทศบาล) 

จ านวนบุคลากร
หน่วยงาน 

ท าให้บุคลากรมี
ขวัญก าลังใจในการ
ท างาน 

ทุกส่วน
ราชการ 

 
๑5 โครงการปรับปรุง

ระบบทะเบียน
ทรัพย์สิน  
(แผนท่ีภาษี) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาล 

ข้ันตอนส ารวจ
ภาคสนาม

พ้ืนท่ี 2 ตร.ม. 

- - ๒5๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒5๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๒5๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนพ้ืนท่ี
ด าเนินการ 

ท าให้การจัดเก็บ
ภาษีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองคลัง 

16 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  

เพ่ือบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินให้
อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้
ดี 

พัสดุทรัพย์สิน
ของเทศบาล 

- - 910,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

95๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

95๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
ทรัพย์สิน/
ส่ิงก่อสร้าง 

ท าให้ทรัพย์สินอยู่
ในสภาพใช้การได้ดี
มากข้ึน 

ทุกกองงาน
ท่ีต้ังงบไว้ 

17 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ให้อยู่ใน
สภาพท่ีใช้การได้ดี 

ครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ จ านวน 
2 รายการ 

- - 5๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

15๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ 

ท าให้ครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่อยู่ในสภาพใช้
การได้ดีมากข้ึน 

ทุกกองงาน
ท่ีต้ังงบไว้ 

 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 แบบ ผ.๐2 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ( บาท ) และ แหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 คร้ัง - - 1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี
ปรับปรุง 

ท าให้หน่วยงาน
มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ 
งานมากข้ึน 

ส านักปลัด 

19 ค่าปฏิทิน
ประชาสัมพันธ์
เทศบาล 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของ
หน่วยงาน 

จ านวน ๒,๐๐0 เล่ม - - 7๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

7๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

7๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนปฏิทิน ท าให้หน่วยงาน
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ประชาสัมพันธ์
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

๒0 ค่าวารสาร
ประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือส่งเสริมการ
บริการข้อมูล
ข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์ 

๑-๓ คร้ัง - - 26,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

26,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

26,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนวารสาร
ประชาสัมพันธ์ 

ท าให้หน่วยงาน
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ประชาสัมพันธ์
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

๒1 โครงการประกันภัย
รถยนต์เทศบาล 

เพ่ือประกันความ
เส่ียงจากอุบัติเหตุ 

รถยนต์ส่วนกลาง - - 2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนรถยนต์ท่ี
ท าประกันภัย 

ท าให้ลดปัญหา
ความเส่ียง
อุบัติเหตุได้มาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 

๒2 โครงการจ้างเหมา
บริการท าความสะอาด 
สถานท่ี 

เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพการบริการ
ของหน่วยงาน 

จ้างเหมาบุคคล 
จ านวน ๑ อัตรา 

- - ๑3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนบุคคลท่ี
จ้างเหมา 

ท าให้การบริการ
ประชาชนมี
ศักยภาพมากข้ึน 

ส านักปลัด 

๒3 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาล
ต าบลฉวาง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพงาน
ด้านงานธุรการ 

จ้างเหมาบุคคล 
จ านวน ๑ อัตรา 

- - 55๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

55๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

55๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนบุคคลท่ี
จ้างเหมา 

ท าให้การ
ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

 



๖๒ 
 

แบบ ผ.๐2 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ( บาท ) และ แหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับ

รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการ
ค่าธรรมเนียมในการ
ช าระภาษีของ
ธนาคาร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานบริหารจัดการกอง
คลัง 

จ านวน 5 คร้ัง - - ๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี
จ่าย 

ท าให้การปฏิบัติงาน
ด้านการคลังมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองคลัง 

25 โครงการบอกรับ
วารสาร 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 
 

จ านวน 5 รายการ - - 7,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

7,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

7,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนรายการ
วารสาร 

ท าให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารมากข้ึน 

ส านักปลัด 

26 โครงการจัดเล้ียง
รับรองบุคคล/คณะ
บุคคล 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเทศบาล 
 

จ านวน 5 คร้ัง/ปี - - ๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ังท่ี 
ด าเนินการ 

ท าให้หน่วยงานมีการ
บริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ส านักปลัด 

27 โครงการจัดท าแผน
ชุมชนและประชาคม
ท้องถ่ิน 

เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

จ านวน 1 คร้ัง 
(ประชาชน 500 

คน) 

- - 1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

1๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

ท าให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนามากข้ึน 

ส านักปลัด 

28 ศูนย์รับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 
หรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรมทางสังคม 

๑ ศูนย์ - - ๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนศูนย์รับ
เร่ืองราวร้อง
ทุกข์ 

ท าให้สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ส านักปลัด 

29 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ของบุคลากร 

ส่วนราชการใน
เทศบาลต าบลฉวาง 

- - 1,๐๐๐,000 
(เทศบาล) 

1,๐๐๐,000 
 (เทศบาล) 

1,๐๐๐,000 
 (เทศบาล) 

จ านวน       
ส่วนราการ 

ท าให้บุคลากรมี
ศักยภาพมากข้ึน 

ทุกกอง, 
ส านัก 

รวม 29  โครงการ - - - - 4,483,000 4,483,000 4,483,000 - - - 
 
 



๖๓ 
 

แบบ ผ.๐2 

                              5.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ( บาท ) และ แหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด
(KPI)) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการ
ปฏิบัติงานกองช่างและ
งานปรับปรุงภูมิทัศน์
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานกองช่างและงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

จ้างเหมาบุคคล 
จ านวน ๘ อัตรา 

- - ๑,๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
บุคคลท่ีจ้าง
เหมา 

ท าให้การปฏิบัติงาน
ด้านกองช่าง        
มีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

กองช่าง 

๒ โครงการค่าออกแบบ 
ควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้าน
กองช่าง 

จ านวน  2  งาน - - 3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนงาน
ท่ีจ้าง 

ท าให้การปฏิบัติงาน
ภารกิจของกองช่าง
มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

กองช่าง 

๓ โครงการเงินชดเชยค่า
งานส่ิงก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้
(k) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้าน
กองช่าง 

จ านวน  2  งาน - - 3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวนงาน
ท่ีจ้าง 

ท าให้การปฏิบัติงาน
ภารกิจของกองช่าง
มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

กองช่าง 

๔ โครงการปรับปรุง
ส านักงานเทศบาลต าบล
ฉวาง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงสร้างองค์กร 

- งานปรับปรุง 
  หลังคา 
- งานปรับปรุง 
  ห้องน้ า 

- - 18๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - จ านวนงาน 
ท่ีปรับปรุง 

ท าให้องค์กรมี
ศักยภาพในการให้
บริการีมากข้ึน 

กองช่าง 

๕ โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือ
ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ในการบริการ
ประชาชน 

จ านวน ๑๐ ไร่ - - - - 8,000,000 
(เทศบาล) 

จ านวนท่ีดิน  ท าให้เทศบาลมี
ศักยภาพในการ
บริการมากข้ึน 

กองช่าง 

๖ โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงานเทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ในการบริการ
ประชาชน 

จ านวน 1 โครงการ - - 800,000 
(เทศบาล) 

- - จ านวน
โครงการ     
ท่ีด าเนินการ 

ท าให้เทศบาลมี
ศักยภาพในการ
บริการมากข้ึน 

กองช่าง 



๖๔ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ( บาท ) และ แหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

เพ่ือปรับปรุง
ส่ิงก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพท่ีใช้การได้ดี 

พัสดุประเภทท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
พัสดุท่ีดิน/
ส่ิงก่อสร้าง 

ท าให้ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี
มากข้ึน 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์ปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลต าบลฉวาง 
 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ในการให้บริการแก่
ประชาชน  

ปรับปรุงอาคาร 
-ต่อเติมหลังคา 

กันสาด 
-ซ่อมแซมโรงจอดรถ 

- - - 100,000 
 (เทศบาล) 

- 
 

จ านวน
งานท่ี
ด าเนินการ 

ท าให้ศูนย์ปูองกัน
และบรรเทา       
สาธารณภัยมี
ศักยภาพในการ
ให้บริการมากข้ึน 

กองช่าง 

9 โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์บริการสาธารสุข
เทศบาลต าบลฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ในการให้บริการแก่
ประชาชน  

ต่อเติมอาคาร 
ขนาดกว้าง  3   ม. 

ยาว  4    ม. 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

 

- 
 

100,000 
(เทศบาล) 

 

จ านวน
อาคารท่ี 
ต่อเติม 

ท าให้มีศักยภาพใน
การให้บริการแก่
ประชาชน  มากข้ึน 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมโรงจอดรถของ
ส านักงานเทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ในการให้บริการแก่
ประชาชน  

ขนาด 3 x 12 ม. - - 100,000 
(เทศบาล) 

 
 

- 
 

100,000 
(เทศบาล) 

 

จ านวน
ขนาด
ความกว้าง
โรงจอดรถ 

ท าให้หน่วยงาน 
มีศักยภาพในการ
ให้บริการประชาชน
มากข้ึน 

กองช่าง 

11 โครงการติดต้ังระบบ
เคร่ืองเสียงห้อง
ประชุมสภาเทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
สภาเทศบาลต าบล
ฉวาง  

ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียง  
ประกอบด้วย 
-  ล าโพง 6 นิ้ว  
   จ านวน 2 คู่ 
-  ไมโครโฟนแบบไร้   
   สายจ านวน 12 จุด 
- เคร่ืองขยายเสียง  
  จ านวน 1 ชุด 
- เคร่ืองเล่นดีวีดี 
  แบบมี USB  

- - 100,000 
(เทศบาล) 

 
 

- 
 

- จ านวน
รายการท่ี
ติดต้ัง 
 

ท าให้การปฏิบัติงาน
ของห้องประชุมสภา
มีศักยภาพมากข้ึน 
 

กองช่าง 

รวม 11  โครงการ - - - - 2,710,000 1,560,000 9,660,000 - - - 
 



๖๕ 
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   5.3  แผนงานงบกลาง 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ( บาท ) และ แหล่งท่ีมา ตัวชี้วัด

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือเพ่ิมสวัสดิการให้แก่
บุคลากรของหน่วยงาน 

20 คน - 
 

- 
 

100,000 
(เทศบาล ) 

 

100,000 
(เทศบาล ) 

 

100,000 
(เทศบาล ) 

 

จ านวน
พนักงานจ้าง
ท่ีส่งเงิน
สมทบ 

ท าให้พนักงานจ้างมี
ขวัญและก าลังใจใน
การท างานมากข้ึน 

ทุกส่วน
ราชการ 

 
 

2 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
(กบท.) 

เพ่ือเพ่ิมสวัสดิการให้แก่
บุคลากรของหน่วยงาน 

30 คน - 
 

- 
 

418,000 
(เทศบาล) 

418,000 
(เทศบาล) 

418,000 
(เทศบาล) 

จ านวน
ข้าราชการ
หน่วยงาน 

ท าให้ข้าราชการ 
มีขวัญและก าลังใจ
ในการท างานมาก
ข้ึน 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

3 เงินบ ารุงสมาคมสันติ
บาตเทศบาลฯ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเทศบาล 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - 
 

- 
 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ัง
ท่ีจ่าย 

ท าให้หน่วยงานมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 

กองคลัง 

4 ค่าช าระเงินกู้ ก.ส.ท. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเทศบาล 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - 
 

- 
 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

400,000 
(เทศบาล) 

จ านวนคร้ัง
ท่ีจ่าย 

ท าให้หน่วยงานมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 
 

กองคลัง 

5 โครงการรับบริจาค, 
อุทิศ ทรัพย์สิน,เงินทอง
ในการบริหาร/พัฒนา
เทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเทศบาล 
 

จ านวน 
3  รายการ 

- 
 

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
รายการอุทิศ
,บริจาค 

ท าให้หน่วยงานมี
การบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 

6 เงินช่วยพิเศษ เพ่ือเพ่ิมสวัสดิการให้แก่
บุคลากรของหน่วยงาน 

จ านวน  2 ราย - 
 

- 
 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

จ านวน
บุคลากร 

ท าให้พนักงานจ้างมี
ขวัญและก าลังใจใน
การท างานมากข้ึน 

ส านักปลัด 

รวม 6  โครงการ - - - - 1,028,000 1,028,000 1,028,000 - - - 

 
 



๖๖ 
 

                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เทศบาลต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 2 การการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ค. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลฉวาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                              1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างพนัง
ก้ันน้ าริมแม่น้ าตาปี    
ม.1 ต.ฉวาง 

เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดินริมแม่
น้ าตาปีและปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม  

โดยท าการวาง
กล่องหินตาข่าย
แบบ Gabion 
ความยาวรวม 
100 เมตร สูง
เฉล่ีย 5 เมตร 

- 
 

- 
 

4,261,000 
(จังหวัด,   

กรมส่งเสริมฯ) 
 

4,261,000 
(จังหวัด,   

กรมส่งเสริมฯ) 
 

4,261,000 
(จังหวัด,    

กรมส่งเสริมฯ) 
 

ความยาว
ของพนัง
ก้ันน้ า 

ท าให้ปัญหาการ
พังทลายของดิน
ริมแม่น้ าตาปี
ลดลง 
  

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างพนัง
ก้ันน้ าริมแม่น้ าตาปี    
ม.2 ต.ฉวาง 

เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดินริมแม่
น้ าตาปีและปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม  

โดยท าการวาง
กล่องหินตาข่าย
แบบ Gabion 
ความยาวรวม 
200 เมตร สูง
เฉล่ีย 5 เมตร 

- 
 

- 
 

9,548,800 
(จังหวัด,   

กรมส่งเสริมฯ) 
 

9,548,800 
 (จังหวัด,   

กรมส่งเสริมฯ) 
 

9,548,800 
 (จังหวัด,    

กรมส่งเสริมฯ) 
 

ความยาว
ของพนัง
ก้ันน้ า 

ท าให้ปัญหาการ
พังทลายของดิน
ริมแม่น้ าตาปี
ลดลง 
  

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายเลียบ
คลองส่งน้ า บ้านทุ่ง
ลาด หมู่ท่ี 2  
ต.ฉวาง รหัสถนน  
นศถ.10-019 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการใช้ถนนสัญจรไป
มาของประชาชน 

ระยะทาง 516 ม. 
กว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1,469,000 
 (กรมส่งเสริมฯ) 
 
 
 

1,469,000 
 (กรมส่งเสริมฯ) 
 
 
 

1,469,000 
 (กรมส่งเสริมฯ) 
 
 
 

จ านวน
ระยะทาง
ถนน 

ท าให้ประชาชน
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐2/1 



๖๗ 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนน
ยางพาราแอสฟัลท์ติก  
สายเล่ียงเมืองบ้านทุ่งลาด 
หมู่ท่ี 2 ต.ฉวาง 
รหัสถนน นศถ.10-003 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 170 ม. 
กว้างเฉล่ีย 7.50 
ม. หนา 0.03 ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1,000,000 
  (กรมส่งเสริมฯ) 

 
 
 

1,000,000 
  (กรมส่งเสริมฯ) 

 
 
 

1,000,000 
  (กรมส่งเสริมฯ) 

 
 
 

จ านวน
ระยะทางถนน 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนน
ยางพาราแอสฟัลท์ติก  
สายชลตาปี บ้านตลาดใต้ 
หมู่ท่ี 1 ต.ฉวาง 
รหัสถนน นศถ.10-013 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 700 ม. 
กว้าง 8 ม. หนา 
0.30 ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

2,800,000 
(กรมส่งเสริมฯ) 

 
 
 

2,800,000 
  (กรมส่งเสริมฯ) 
 
 
 

2,800,000 
  (กรมส่งเสริมฯ) 
 
 
 

จ านวน
ระยะทางถนน 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
ถนนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลฉวาง 
 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ าถนน 
จ านวน  2 สาย 

- 
 
 

- 
 
 

200,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

200,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

200,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

จ านวนถนน 
ท่ีด าเนินการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถมหลุมบ่อถนน
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล
ฉวาง 
 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถมหลุมบ่อถนน 
จ านวน  4 สาย 

- 
 
 

- 
 
 

300,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

300,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

300,000 
 (เทศบาล) 

 
 
 

จ านวนถนน 
ท่ีด าเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม ถม
หลุมบ่อ 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนค
สล.สายจากบ้านนาย
สุรินทร์ สินเพชร ถึงบ้าน
นายวิศิฐษ์ เสนามิตร ม.2 
ต.ฉวาง รหัสทางหลวง 
นศ.ถ.10-022 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 472 ม. 
กว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. 

- 
 
 

- 
 
 

1,344,000 
(เทศบาล) 

1,344,000 
(เทศบาล) 

1,344,000 
(เทศบาล) 

จ านวน
ระยะทางถนน 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

รวม 8  โครงการ - - - - 20,922,800 20,922,800 20,922,800 - - - 



๖๘ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
ค. ยุทธศาสตรน์ของเทศบาลต าบลฉวาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

 
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 ซ้ือรถดูดส่ิงปฏิกูล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

การปฏิบัติงาน
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

รถดูดส่ิงปฏิกูลชนิด 
6 ล้อ 

- - 2,300,000 
(กรมส่งเสริมฯ) 

2,300,000 
(กรมส่งเสริมฯ) 

2,300,000 
(กรมส่งเสริมฯ) 

จ านวนรถ
ดูดส่ิง
ปฏิกูล 

ท าให้การปฏิงาน
สาธารณะสุขและ
ส่ิงแวดล้อมมี
ศักยภาพมากข้ึน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

รวม 1 โครงการ - - - - 2,300,000 2,300,000 2,6300,000 - - - 
 

  2.5  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการติดต้ัง
โทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายท้ังภายใน
และภายนอกอาคาร  

เพ่ือส่งเสริมการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ภายในอาคาร
จ านวน 8 จุด 
ภายนอกอาคาร 
จ านวน 15 จุด 

- 
 
 

- 
 

1,300,000
(จังหวัด) 

 

1,300,000
(จังหวัด) 

 

1,300,000
(จังหวัด) 

 

จ านวนจุด
ท่ีติดต้ัง 

ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากข้ึน 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - - - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 - - - 
 
 
 

แบบ ผ.๐2/1 



๖๙ 
 

  2.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาหลังคาโดม 
หมู่ท่ี 1 ต าบลฉวาง   
(สวนเฉลิมพระเกียรติ 
ร.9 ) 

เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกายของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลและใกล้เคียง 

ก่อสร้างหลังคา
เหล็ก พร้อมเทพ้ืน
สนาม กว้าง 4 
เมตร ยาว 55 
เมตร  

- 
 
 

- 
 

2,700,000
(จังหวัด) 

 

2,700,000
(จังหวัด) 

 

2,700,000
(จังหวัด) 

 

ร้อยละของ
เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ท่ีสนใจออก
ก าลังกาย 

ท าให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนสนใจ
การออกก าลัง
กายมากข้ึน 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - - - 2,700,000 2,700,000 2,700,000 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2/1 



๗๐ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ค. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลฉวาง  ยุทธศาสตร์ท่ี  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
  4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
และเชิงสุขภาพ(ตลาด
เย็นสะพานโค้งร้อยปี
เทศบาลต าบลฉวาง) 

เพ่ือส่งเสริมรายได้
การหมุนเวียนรายได้
และเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน  

-ปรับปรุงสถานท่ี 
ทางเดินออกก าลัง
กาย 
-ศาลาพักผ่อน 
-ห้องน้ าสาธารณะ 
-จัดภูมิทัศน์สถานท่ี
จุดชุมวิว 
-ลานแอร์โรบิก 
-ปรับปรุงระบบ
ไฟฟูา, ประปา 

- 
 

- 
 

6,000,000 
(จังหวัด,การ
ท่องเท่ียว) 

 

6,000,000 
(จังหวัด,การ
ท่องเท่ียว) 

 

6,000,000 
(จังหวัด,การ
ท่องเท่ียว) 

 

ร้อยละของ
นักท่องเท่ียว
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ท าให้ท้องถ่ินมี
รายได้และ
เศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 
  

กองช่าง 
 

2 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ในเขตเทศบาลต าบล
ฉวาง สายเล่ียงเมือง 
นศ.ถ.10-003 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการใช้ถนนสัญจร
ไปมาของประชาชน 

ระยะทาง 627 ม. 
กว้าง 8 ม. หนา 
0.05 ม. 
 
 

- 
 

- 
 

1,922,200
(จังหวัด) 

 

1,922,200
(จังหวัด) 

 

1,922,200
(จังหวัด) 

 

จ านวน
ระยะทาง
ถนน 

ท าให้ประชาชน
ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

       
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2/1 



๗๑ 
 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิตของ

โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเลียบคลอง 
ส่งน้ า นศ.ถ.10-019  
หมู่ท่ี 2 ต าบลฉวาง 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 516 ม. 
กว้าง 4 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1,500,000
(จังหวัด) 

 

1,500,000
(จังหวัด) 

 

1,500,000
(จังหวัด) 

 

จ านวน
ระยะทาง
ถนน 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง 
พนังก้ันน้ าริมแม่น้ าตา
ปี  หมู่ท่ี 1 ต าบลฉวาง 
 

เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 
และปูองกันปัญหา
น้ าท่วม 

ระยะทาง 100 ม. 
สูงเฉล่ีย 5 ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

4,300,000
(จังหวัด) 

 

4,300,000
(จังหวัด) 

 

4,300,000
(จังหวัด) 

 

จ านวน
ระยะทาง
พนังก้ันน้ า 

ลดปัญหาการ
พังทลายของดิน
ริมแม่น้ าตาปีและ
ลดปัญหาน้ าท่วม 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง 
พนังก้ันน้ าริมแม่น้ าตา
ปี  หมู่ท่ี 2 ต าบลฉวาง 
 

เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 
และปูองกันปัญหา
น้ าท่วม 

ระยะทาง 200 ม. 
สูงเฉล่ีย 5 ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

9,600,000
(จังหวัด) 

 

9,600,000
(จังหวัด) 

 

9,600,000
(จังหวัด) 

 

จ านวน
ระยะทาง
พนังก้ันน้ า 

ลดปัญหาการ
พังทลายของดิน
ริมแม่น้ าตาปีและ
ลดปัญหาน้ าท่วม 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนน
ยางพาราแอสฟัลท์ติก  
สายชลตาปี  
บ้านตลาดใต้ หมู่ท่ี 1 
ต.ฉวาง รหัสถนน 
นศถ.10-013 

เพ่ือส่งเสริมความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ระยะทาง 700 ม. 
กว้าง 8 ม. หนา 
0.30 ม. 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

2,800,000 
(จังหวัด) 

 
 
 
 

2,800,000 
(จังหวัด) 

 
 
 
 

2,800,000 
 (จังหวัด) 

 
 
 
 

จ านวน
ระยะทาง
ถนน 

ท าให้ประชาชนใช้
ถนนในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

รวม 6  โครงการ - - - - 26,122,200 2,612,200 2,612,200 - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2/1 



๗๒ 
 

                                 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) 

เทศบาลต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพ่ือใช้ในการปูองกัน
และควบคุม
โรคติดต่อจาก
พาหนะน าโรค 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์  
 

- - 9๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

9๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

9๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

๒ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 
จ านวน 5 เคร่ือง 

- - - 4๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

๓ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ท่อดูดเกลียวตัวหนอน 
จ านวน ๒ ตัว 

- - - - 2๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

๔ แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การกีฬา เพ่ือสนับสนุนการ
เล่นกีฬาของ
ประชาชน 

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
กีฬาจ านวน ๑๐ รายการ 

- - 4๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

4๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

4๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

กองการศึกษา 

๕ แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือรณรงค์และ
ส่งเสริมให้เด็กและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่น
กลางแจ้งสนามเด็กเล่น  
จ านวน ๑ ชุด 

- - 500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

500,000 
(เทศบาล) 

กองการศึกษา 

6 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือรณรงค์และ
ส่งเสริมให้เด็กและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
ชุดออกก าลังกาย  
จ านวน 9 ช้ิน 

- - 184,000 
(เทศบาล) 

- - กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐3 



๗๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) 

เทศบาลต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๗ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
งานด้านส่ิงแวดล้อม 

เคร่ืองตัดหญ้าสะพายบ่า 
แบบข้อแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.5 แรงม้า 2 เคร่ือง 

- - 19,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - กองช่าง 

8 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือแก้ปัญหาการ
ก าจัดขยะ 

โครงการจัดซ้ือเตาเผาขยะ 
ไร้มลพิษ จ านวน ๑ เตา 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

- - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

9 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน 

หุ้มเบาะหนัง พนักพิงสูง ขา
หมูนได้รอบ มีล้อขา ปรับ
ระดับสูงต่ าได้ จ านวน 1 ตัว 

- - 6,000 

(เทศบาล) 
- - ส านักปลัด 

10 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
จ านวน 2 ตัว 

- - 
 

10,000 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 

กองคลัง 

11 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือตู้ล๊อคเกอร์ 
วางแฟูมเสนอเซ็น 
จ านวน 1 ตู้ 

- - - 
 

7,000 
(เทศบาล) 

- ส านักปลัด 

12 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟูา
และวิทยุ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ทีวี แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 
12 นิ้ว พร้อมกล่องรับ
สัญญาณ (บริการประชาชน
ท่ีมาติดต่อ) 

- - 15,000 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 

13 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟูา
และวิทยุ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพงาน
กิจกรรมสภา
เทศบาลและ
กิจกรรมอ่ืนๆ 

เคร่ืองบันทึกเสียงห้องประชุม
ขนาดเล็ก แบบพกพา มีช่อง
ต่อหูฟังและไมโครโฟน 
หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 4 
GB จ านวน 1 เคร่ือง 

- - 3,000 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐3 



๗๔ 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) 

เทศบาลต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

14 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑไฟฟูา
และวิทยุ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานกิจกรรมสภา
เทศบาลและกิจกรรม
อ่ืนๆของหน่วยงาน 

เคร่ืองขยายเสียงห้องประชุมฯ 
ขนาด 100 วัตต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง 

- - 9,000 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 

15 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงาน
บริหารงานท่ัวไป 

เคร่ืองส ารองไฟ 
(คอมพิวเตอร์) 

จ านวน 3 เคร่ือง 

- - 12,000 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 

16 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงาน
บริหารงานท่ัวไป 

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก - - 4,300 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 

17 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงาน
สวนสาธารณะ 

มอเตอร์ขัด-หินเจียร์  
ขนาด 4 นิ้ว 

- - - 5,000 
(เทศบาล) 

- กองช่าง 

18 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 

เคร่ืองตัดหญ้าสะพายบ่า 
แบบข้อแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 

1.5 แรงม้า 

- - - - 10,000 
(เทศบาล) 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

19 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
บริหารงานท่ัวไป 

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เคร่ือง 

- - 4,300 
(เทศบาล) 

- - กองการศึกษา 

20 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
บริหารงานท่ัวไป 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ านวน 6 เคร่ือง 

- - 4,200 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐3 



๗๕ 
 

                                            บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) 

เทศบาลต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

21 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เคร่ืองอัดอากาศ (ถังลม) 
ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 
แรงม้า ถังเก็บลม ขนาดไม่

น้อยกว่า 260 ลิตร จ านวน 1 
เคร่ือง 

- - 65,000 
(เทศบาล) 

- 65,000 
(เทศบาล) 

ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

22 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์    

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

เคร่ืองพ่นหมอกควันละออง
ฝอย (ULV) สะพายหลัง 

จ านวน 2 เคร่ือง 

- - 170,000 
(เทศบาล) 

- 170,000 
(เทศบาล) 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

23 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

ถังขยะแบบฝาปิด - - 150,000 
(เทศบาล) 

- 150,000 
(เทศบาล) 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

24 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เคร่ืองเล่ือยยนต์ ขนาด
เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 

- - 19,0๐๐ 
(เทศบาล) 

- 19,0๐๐ 
(เทศบาล) 

ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

25 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
เคร่ืองยนต์ดีเซล สูบน้ าได้ 

1,750 ลิตร/นาที 

- - 50,0๐๐ 
(เทศบาล) 

- 50,0๐๐ 
(เทศบาล) 

ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

26 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว  

เพ่ือส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ผลิภัณฑ์ 
OTOP ขององค์กร
ชุมชน 

ตู้กระจก ขนาด 5 ฟุต 
(40x153x102 ซม.) 

จ านวน 1 ใบ 

- - 6,600 
(เทศบาล) 

- 6,600 
(เทศบาล) 

ส านักปลัด 

(งานพัฒนา
ชุมชน) 

 

แบบ ผ.๐3 



๗๖ 
 

                                    บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) 

เทศบาลต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

27 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือชุดโซฟารับแขก(โซฟา)แบบ
เบาะนวมหุ้มหนังอย่างดีชุดใหญ่มี
แบบยาว 1 ตัว,แบบตัวส้ัน 2 ตัว 
พร้อมโต๊ะปูกระจกวางด้านหน้า 1 
ตัว(ส าหรับต้อนรับแขกห้อง
นายกเทศมนตรี) จ านวน 1 ชุด 

- - 15,000 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 

28 แผนงานบริหารงาน
คลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง 

- - 17,000 
(เทศบาล) 

- - กองคลัง 

29 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือโพเดียม(แท่นบรรยาย) 
ชนิดท าด้วยไม้รูปทรงเหล่ียม
ด้านหน้าปิดทึบพร้อมแกะสลัก

ลายไม้ จ านวน 1 อัน  

- - 15,000 
(เทศบาล) 

30,000 
(เทศบาล) 

- ส านักปลัด 

30 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 
จ านวน 2 ตัวและแบบบาน

เล่ือน จ านวน 1 ตัว 

- - 12,000 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 
กองคลัง 

31 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูา
และวิทยุ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือครุภัณฑ์เสียงตามสาย 
แบบไร้สาย ภาครับ(ตัวลูก
ข่าย) พร้อมล าโพงฮอร์น  

จ านวน 5  ชุด 

- - 250,000 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 

32 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือชุดโซฟารับแขก 

ชนิดไม้  
จ านวน 1 ชุด 

- - 14,000 
(เทศบาล) 

- - กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐3 



๗๗ 
 

                                    บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) 

เทศบาลต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

33 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต์ ก าลัง
เคร่ืองไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 

- - 35,000 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

34 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
เคร่ืองดับเพลิง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือหัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบคัน
โยก 3 จังหวะ ขนาด 2.5 นิ้ว 

ชนิดทองเหลือง 

- - 12,000 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

35 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
เคร่ืองดับเพลิง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือหัวฉีดน้ าดับเพลิง ชนิด
ด้ามปืน มีคันโยก เปิด/ปิดวาล์ว
น้ าปรับระดับในการฉีดน้ าได้ 

- - 35,000 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 
(งานปูองกันฯ) 

36 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED ขาวด า จ านวน 3 เคร่ือง 

- - 7,800 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 
กองคลัง 

37 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ขนาด 32,000 บีทียู 

จ านวน  2  ตัว 

- - 84,600 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 
กองคลัง 

38 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู 

จ านวน  1  ตัว 

- - 36,000 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 

39 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ขนาด 15,000 บีทียู 

จ านวน  1  ตัว 

- - 25,900 
(เทศบาล) 

- - ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐3 



๗๘ 
 

                                    บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ) 

เทศบาลต าบลฉวาง  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

40 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู 

จ านวน  1  ตัว 

- - 28,600 
(เทศบาล) 

- 28,600 
(เทศบาล) 

กองช่าง 

41 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

จัดซ้ือกล้องบันทึกวีดีโอ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2.29 ล้านพิคเซล 

จ านวน 1 ตัว 

- - 18,000 
(เทศบาล) 

- 18,000 
(เทศบาล) 

ส านักปลัด 

42 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
สาธารณสุข 

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิด
แขวน(มีระบบฟอกอากาศ 

ขนาด 36,000 บีทียู เป็นราคา
รวมพร้อมติดต้ัง จ านวน  2  ตัว 

- - 94,000 
(เทศบาล) 

- - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

43 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
สาธารณสุข 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดต้ัง
โต๊ะ (PC) จ านวน 2 เคร่ือง 

- - 34,000 
(เทศบาล) 

17,000 
(เทศบาล) 

- กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

44 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
สาธารณสุข 

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร   
ชนิด 2 บาน 

- - 4,000 
(เทศบาล) 

- - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

 รวม  44  โครงการ - - 4,035,700 899,000 1,394,200  

*หมายเหตุ 
     1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท. 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
         และก าหนดแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบด้วยแผน  แบบ ผ.01 – ผ.03 
     2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าข้อมูลเติมที่อยู่ในแบบ ผ.08 ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) น ามาลงในแบบ ผ.03 หรือน าครุภัณฑ์เฉพาะที่อยู่ในโครงการ 
         พัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ  เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้น  และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส าหรับโครงการรายรับรายจ่ายตามแผนที่เป็นรายจ่ายประจ า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไข                                
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

แบบ ผ.๐3 




