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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.  2561 – 2565) 

ของเทศบาลต าบลปากพะยูน    อ าเภอปากพะยูน    จังหวัดพัทลุง 
---------------------------------------------------- 

  
ส่วนที่   1   สภาพทั่วไป 
  1    ด้านกายภาพ 

1.1   ลักษณะที่ตั้งชุมชน 
ประวัติความเปน็มา 

          อ ำเภอปำกพะยูน     เป็นอ ำเภอ  1  ใน  11  อ ำเภอของจังหวัดพัทลุง  ค ำว่ำ  “ปากพะยูน”  สันนฐิำน
ว่ำ  มำจำกค ำว่ำ  “ปลาพะยูน”  ซึ่งเป็นปลำที่มีลักษณะคล้ำยกับปลำโลมำ เลี้ยงลูกด้วยนม สมัยก่อนปลำนี้มีอยู่มำกใน
ทะเลสำบตอนใต ้

  อ ำเภอปำกพะยูน    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2439  ในสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว   
รัชกำลที่ 5   เดิมมีอำณำเขตกว้ำงขวำงมีต ำบลอยู่ในเขตกำรปกครอง รวม 17 ต ำบล รวมทั้งต ำบลเขำชัยสน (อ ำเภอเขำ
ชัยสน) และต ำบลก ำแพงเพชร(อ ำเภอรัตภูมิ)จังหวัดสงขลำ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว   รัชกำลที่ 5  ได้
เสด็จเมื่อ  ร.ศ. 108  มีหลักฐำนพระปรมำภิไธย  ย่อ  จปร. ร.ศ 108  ไว้  ณ  หน้ำเพิงเทวดำ  ในหมู่เกำะสี่   เกำะห้ำ  
อ ำเภอปำกพะยูน  แบ่งออกเป็น   2 อบต.  และ  6   เทศบำล   โดยเฉพำะเทศบำลแบ่งชุมชนเป็น  4  ชุมชน   ดังนี้คือ 

  ชุมชนบ้านหัวฝาด   เป็นชุมชนเก่ำแก่ตั้งอยู่ในเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน     บ้านแหลมฝาด  คือชื่อ
ชุมชนเดิม  ต่อมำมีกำรเรียกชื่อตำมลักษณะที่ตั้งชุมชนเป็น  บ้านแหลมหัวฝาด  ชื่อต้นไม้ประจ ำถิ่น คือ   ต้นฝำด ซึ่งเป็น
ต้นไม้ป่ำชำยเลนซึ่งขึ้นอยู่ทั่วบริเวณ  และมีกำรเรียกย่อๆกันมำ    เป็นบ้ำนหัวฝำด    ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพประมง
และค้ำขำย  นับถือศำสนำอิสลำม  มีศำสนสถำนประจ ำชุมชน  คือ   มัสยิดนูรุดดีน 

  ชุมชนอ าเภอเก่า   แต่เดิมเรียกว่ำ   ชุมชนหน้าท่าเรือ  เพรำะในอดีตเป็นท่ำเทียบเรือโดยสำร ระหว่ำง 
บ่อยำง (สงขลำ) ระโนด ล ำป ำ  โดยจะต้องหยุดพักที่ท่ำเทียบเรือปำกพะยูน  ส่วนกำรเรียกชื่อชุมชนอ ำเภอเก่ำนั้น เดิมที
ที่ว่ำกำรอ ำเภอปำกพะยูนหลังแรกตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบำลปำกพะยูน  ต่อมำย้ำยมำตั้งที่บนควน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลปำกพะยูน จึงเรียกว่ำชุมชนอ ำเภอเก่ำตำมลักษณะที่ตั้ง  และต่อมำอ ำเภอได้ย้ำยไปต้ัง ณ หมู่ที่ 3 
บ้ำนบำงเตง  ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพค้ำขำย รับรำชกำรและเกษตรกรรม    ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ 
มีศำสนสถำนประจ ำชุมชน  คือ  วัดธรรมประยูร 

  ชุมชนบ้านกลาง   เป็นชุมชนเก่ำแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบำล  มีอำยุประมำณ 150 ปี  ประชำกรส่วน
ใหญ่มีอำชีพค้ำชำยและประมง   เดิมทีแบ่งออกเป็น บ้านโรงไฟฟ้าเก่า บ้านชายถนน และบ้านชายทะเล ประชำกรนับ
ถือศำสนำอิสลำม มีศำสนสถำนประจ ำชุมชน  คือ  มัสยิดกลำงประจ ำจังหวัดพัทลุง 

  ชุมชนบ้านออก   เป็นชุมชนเก่ำแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบำล  มีอำยุประมำณ  200 ปี  ประชำกรส่วน
ใหญ่มีอำชีพประมงและค้ำขำย ในอดีตชุมชนบ้ำนออก มีชื่อ  บ้านท่านอน และบ้านในสวน ประชำกรส่วนใหญ่นับถือ
ศำสนำอิสลำม   มีศำสนสถำนประจ ำชุมชน   คือ  มัสยิดอัลศอรุสสุนนะห์ 

      ต่อมำเมื่อวันที่  24  กมุภำพันธ์  2542         ได้ยกฐำนะขึ้นเป็น   เทศบาลต าบลปากพะยูน    
ตำมประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ    ฉบับกฤษฎีกำ    เล่ม 116   ตอนที ่ 9  ก   ครอบคลุมพื้นที่    1.5  ตำรำงกิโลเมตร 

เทศบำลต ำบลปำกพะยูน     ตั้งอยู่ห่ำงจำกจังหวัดพัทลุงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ตำมเส้น 
ทำงหลวงหมำยเลข  4  (ถนนเพชรเกษม)  ซึ่งห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง  เป็นระยะทำง  66 กิโลเมตร   กำร
เข้ำถงึเทศบำลต ำบลปำกพะยูนได้  2  ทำง    คือ  ตำมเสน้ทำงหลวงแผ่นดิน  หมำยเลข  4043              
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จำกอ ำเภอป่ำบอน  เข้ำทำงด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้   และตำมเส้นทำงหลวงแผ่นดิน  หมำยเลข  4181  เข้ำทำงด้ำน
ทิศตะวันออกเฉียงใต ้ ปัจจุบนัเทศบำลต ำบลปำกพะยู มีพื้นที่  1.5 ตำรำงกิโลเมตร  หรือมีเนื้อที่ประมำณ  937.50  ไร ่

อาณาเขต     
ทิศเหนือ   จดทะเลสำบสงขลำ 
ทิศใต ้  จดหมู่  5  บ้ำนพรุหมอ    เทศบำลต ำบลอ่ำวปำกพะยูน 
ทิศตะวันออก จดทะเลสำบสงขลำ 
ทิศตะวันตก จดหมู่ที่  3  บ้ำนบำงเตง   เทศบำลต ำบลอ่ำวปำกพะยูน 

1.2     สภาพภูมปิระเทศ 
ลกัษณะภมูิประเทศของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน     มีหลำยลักษณะ   มีทั้งที่เป็นพ้ืนที่รำบซึ่ง 

อยู่ตอนกลำง   พื้นที่เนินควนลักษณะเป็นลูกคลื่นค่อนขำ้งสูง   อยู่ทำงตอนใต้ของเทศบำล   และลำดต่ ำลงมำทำงทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ  จนจดทะเลสำบ   ส่วนพื้นที่ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงใต้  และตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นพ้ืนทีล่ำดชัน  
พื้นที่ส่วนใหญใ่ช้ประโยชน์ในกำรท ำสวนยำงพำรำ  และสวนผลไม้ 

1.3    ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอำกำศ  แบ่งเป็น  2  ฤด ู  คือ  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ ์  ถึงเดือนกรกฎำคม      

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหำคม   ถึงเดือนมกรำคม  อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมำณ  25 - 37  องศำเซลเซียส 

1.4    ลักษณะของดิน 
พื้นที่ในเขตเทศบำลในปัจจุบนั   มีขนำดพ้ืนที่ค่อนข้ำงเล็ก    ประชำชนมีกำรตั้งถิ่นฐำนแบบ 

กระจำยตัวตำมแนวถนนของทำงหลวงแผ่นดิน   และถนนเทศบำลต่ำง ๆ   ถนนหำรเทำ – ปำกพะยูน   และถนนซอย
ต่ำง ๆ   โดยจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินออก   เป็นบริเวณที่อยู่อำศัยของชุมชน     สว่นใหญ่เกำะตำมแนวสองฟำกของ
ถนน  หนำแนน่บ้ำงเบำบำงบ้ำง    ลักษณะอำคำรเป็นบ้ำนชั้นเดียวและสองชั้น   ส ำหรับย่ำนพำณิชยกรรม   จะหนำแน่น
บริเวณสองฟำก     ถนนหำรเทำ – ปำกพะยูน   บรรจบกบัถนนเทศบำล  2   ส่วนกำรใช้ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร  
กำรสำธำรณูปโภค     และสำธำรณูปกำรต่ำง ๆ   ได้แก่  ที่ท ำกำรไปรษณีย์  สถำนีต ำรวจ   สำธำรณสุข  สหกรณอ์อม
ทรัพย์   ชุมสำยโทรศัพท์  หอ้งสมุด   และ โรงพยำบำลปำกพะยูน   เป็นต้น  นอกจำกนี้ยังมีสถำบันกำรศึกษำ   เปิดสอน
ในระดับประถมศึกษำ   และมัธยมศึกษำ  จ ำนวน  1  แห่ง   สถำบันศำสนำได้แก่ วัด  2  แห่ง   และมัสยิด  3  แห่ง  
บำลำยซ์  1  แห่ง   มีพื้นที่เกษตรกรรมกระจำยอยู่ทั่วไป   โดยมีพื้นที่ชมุชนทั้งสำมด้ำนติดกับทะเล 

1.5    ลักษณะของแหลง่น้ า   
โดยมีพื้นที่ชุมชนทั้งสำมด้ำนติดกับทะเลมีแหล่งน้ ำที่ใช้ส ำหรับ อุปโภค-บริโภค ซึ่งเป็นแหล่งน้ ำที่เกิดขึน้ 

ตำมธรรมชำติ   คือ   ทะเลสำบสงขลำ   และเทศบำลต ำบลปำกพะยูนได้ด ำเนินกำรปรับปรุงก่อสร้ำงขึ้นใหม่เพื่อให้
เพียงพอกับกำรอุปโภคและบริโภคของประชำชน  

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในเขตพื้นทีข่องเทศบำลปำกพะยูนไม่มีพื้นที่ที่เป็นป่ำสงวนหรือไม้ที่มีจึงเป็นไม้เศรษฐกจิ  

2.    ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1    เขตการปกครอง 

ปัจจุบันเทศบำลต ำบลปำกพะยูน     สำมำรถติดต่อภำยในชุมชม    และระหว่ำงชุมชนใกล้เคียงได้ 
สะดวก  โดยมีเส้นทำงกำรคมนำคมสำยส ำคัญดังนี ้

- ทำงหลวงแผ่นดิน  หมำยเลข  4181  เป็นเส้นทำงสำยหลัก   ซึ่งแยกจำก 
                                   ทำงหลวงแผน่ดินหลำยเลข  4  (ถนนเพชรเกษม)  ผ่ำนบ้ำนโพธิ์เข้ำสู่เขตเทศบำล 

- ถนนหำรเทำ - ปำกพะยูน  จำกเขตเทศบำลสู่บ้ำนบำงเตง 
- ถนนเทศบำลบำล  1  จำกศนูย์กลำงชุมชนไปยังบำ้นพรุหมอ 
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- ถนนเทศบำล  2  ผ่ำนหมู่ที่  5  เทศบำลต ำบลอ่ำวปำกพะยูน 
- ถนนเทศบำล  5  ต่อจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  4181   เข้ำสู่พื้นที่ชุมชน 

นอกจำกนี้ยงัมีถนนลำดยำง  ได้แก่  ถนนเทศบำล  4   เป็นต้น   กำรขนส่งผู้โดยสำรปัจจุบันเทศบำล 
ต ำบลปำกพะยูน  ยังมีที่จอดรถรับ- สง่   ผู้โดยสำรประจ ำทำง  2 จดุ  คือ จุดหน้ำอ ำเภอเก่ำ เป็นรถประจ ำทำง  ระหว่ำง
ปำกพะยูน – หำดใหญ่  โดยวิ่งเส้นทำงไปยังเกำะหมำก – สิงหนคร  ผ่ำนสะพำนตณิสูลำนนท ์    และตรงไปหำดใหญ่   
จุดที่  2  เป็นจุดตรงท่ำเรือเป็นรถประจ ำทำงระหว่ำงปำกพะยูน – หำดใหญ ่นอกจำกนี้ยังมีรถประจ ำทำงว่ิง รถสองแถว
ปำกพะยูน – ควนเนียง – หำดใหญ่  ส ำหรับบริเวณใกล้เคียงและในเขตชุมชน    มีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้ำง    รถสำมล้อ
เครื่อง   ให้บรกิำร 

 2.2    การเลอืกตั้ง 
ในกำรเลือกต้ังระดับท้องถิ่น   เช่น    กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล  กำรเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทน 

รำษฎร  มีกำรแต่งต้ังประชำชนในพื้นที่เข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นกรรมกำรในกำรเลือกตั้งต่ำงๆ     และในกำรจัดท ำแผน  เช่น   
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   แผนพัฒนำ    จะมีกำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ   เช่น   หัวหนำ้ส่วนรำชกำรในระดับจังหวัดและ
ระดับอ ำเภอ  ผู้แทนประชำคมอ ำเภอ  และประชำชนในเขตเทศบำลเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรร่ำงแผนพัฒนำ 

 โครงสร้างและอ านาจหน้าทีใ่นการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ประกอบด้วย   ดังนี ้

1.  นายกเทศมนตรี   
ฝ่ำยบรหิำรกิจกำรของเทศบำล   ได้แก่   นำยกเทศมนตรี   และรองนำยกเทศมนตรี   1   คน  ทีป่รึกษำ

นำยกเทศมนตรี    และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  

ฝ่ายบรหิารเทศบาลต าบลปากพะยูน 
1.  นำยศรำวุธ     ทัศนลีลพร      นำยกเทศมนตร ี
2.  นำยนิติวัช      สันบ ู       รองนำยกเทศมนตร ี

        3.  นำยศุภวัฒน์   ขุนจันทร์          เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี
       4.  นำยจรัล        สันบู           ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตร ี
 

2.  สภาเทศบาล 
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน มีสมำชิกสภำเทศบำลซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนในเขตเทศบำลทั้งหมด  

10  คน    จะอยู่ในวำระครำวละ  4  ป ี   มีประธำนสภำ  1  คน  รองประธำนสภำ  1  คน  และเลขำนุกำรสภำ
เทศบำล   ซึ่งคัดเลือกมำจำกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
1.  นำยธงชัย        ทองฉิม   ประธำนสภำเทศบำล 
2.  นำยสมศักดิ ์     เทพรินทร ์   รองประธำนสภำเทศบำล 
3.  นำยเดช     โหมดแหละหมัน  เลขำนุกำรสภำเทศบำล 
4.  นำยอบูบำกำด   นกหมุด   สมำชิกสภำเทศบำล    
5.  นำยหมัดแสละ   สุขต ิ   สมำชิกสภำเทศบำล 
6.  นำยอภิชำต ิ      มณีรัตน ์   สมำชิกสภำเทศบำล 
7.  นำยธรรมนูญ     สนเส็ม                    สมำชิกสภำเทศบำล 
8.  นำยอะหมำด     หมัดหละ   สมำชิกสภำเทศบำล 
9.  นำยอภิชำต ิ      ชำล ี   สมำชิกสภำเทศบำล 
10. นำยโกศล       สเุมธำโส   สมำชิกสภำเทศบำล 
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1. พนักงานเทศบาล 
พนักงำนเทศบำลเป็นเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นของเทศบำลที่ปฏิบัติงำนประจ ำของส ำนักงำนหรืออำจนอกส ำนักงำน   

โครงสร้ำงของเทศบำลประกอบด้วย   1   ส ำนัก   5  กอง 
  1.   ส ำนักปลดัเทศบำล 
  2.   กองคลัง 
  3.   กองช่ำง 
  4.   กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  5    กองกำรศกึษำ 
  6.   กองกำรประปำ 

3.    ประชากร 

 3.1    จ านวนประชากร 
             ในเขตเทศบำลจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น   3,594   คน     แยกเป็น  

เพศชำย   1,713    คน 
เพศหญิง    1,881    คน 

มีจ ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,509  ครัวเรือน   ขนำดของครัวเรือนโดยเฉลี่ย  3  คน  ตอ่ 1  ครัวเรือน       
มีควำมหนำแน่นของประชำกรโดยเฉลี่ย   2,268   คน  ต่อ  ตร.กม. 

4.    สภาพทางสังคม 
 4.1    การศึกษา 

มีสถำนศึกษำที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบำลทั้งสิ้น  3  แห่ง  โดยจ ำแนกเป็น 
- ระดับประถมศึกษำ  2  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนอนุบำลปำกพะยูน   และโรงเรียนปำกพะยูน 
- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย    ได้แก ่   โรงเรียนศำสนูปภัมภป์ำกพะยูนมูลนิธ ิ

 4.2    สาธารณสุข 
มีสถำนพยำบำลในเขตเทศบำล  จ ำนวน  2  แห่ง    แบ่งเป็น 
- ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข  1  แห่ง   
- โรงพยำบำลขนำด   30  เตยีง  1  แห่ง 

 4.3    อาชญากรรม 
กำรอ ำนวยกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน  และสวัสดิกำรของประชำชน 

- มีสถำนีดับเพลิง  1   แห่ง 
- รถดับเพลิง   2   คัน 
- อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ดับเพลิง 8   คน  

 4.4    ยาเสพตดิ 
ยำเสพติดในชุมชนของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน พบว่ำม ี ผู้ติด  ผู้เสพ  และกลุ่มเสี่ยง  ซึ่งเป็นประชำกร 

ในพื้นที่ของเทศบำล  ซึ่งอยู่ในช่วงอำยุตั้งแต่ 15 – 40 ปี   ซึ่งเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  ได้ตระหนักถึงพษิภัยของปัญหำ
ยำเสพติด   และได้ตั้งงบประมำณในกำรด ำเนินกำรในเรื่องยำเสพติดไว้ในเทศบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีทุกปี 
ซึ่งเป็นทั้งโครงกำรอบรมต้ำนยำเสพติด  และได้ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรม  ทั้งนี ้กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของเทศบำล
ต ำบลปำกพะยูนสำมำรถท ำได้เฉพำะตำมอ ำนำจหน้ำที่เท่ำน้ัน เช่น กำรณรงค์ กำรประชำสัมพันธ์ 

 4.5    การสังคมสงเคราะห์ 
โดยเทศบำลต ำบลปำกพะยูน   ได้ด ำเนินกำรด้ำนสงัคมสังเครำะห ์ดังนี ้
๑. ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผูป้่วยเอดส์ 
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๒. รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
4. กำรช่วยเหลือผู้ยำกจน  ยำกไร ้ รำยได้น้อย  และผู้ด้อยโอกำสไร้ที่พึ่ง 
5. กำรปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนคนจน 

5.    ระบบบริการพืน้ฐาน 
 5.1    การคมนาคมขนส่ง 

ปัจจุบันเทศบำลต ำบลปำกพะยูน   สำมำรถติดต่อภำยในชุมชม    และระหว่ำงชุมชนใกล้เคียง 
ได้สะดวก  โดยมีเส้นทำงกำรคมนำคมสำยส ำคัญดังนี ้

- ทำงหลวงแผ่นดิน  หมำยเลข  4181  เป็นเส้นทำงสำยหลัก  ซึ่งแยกจำก 
ทำงหลวงแผ่นดินหลำยเลข  4  (ถนนเพชรเกษม)  ผ่ำนหมู่ที่  4  บ้ำนโพธิ ์ เทศบำลต ำบลอ่ำวพะยูนเข้ำสู่เขตเทศบำล 

- ถนนหำรเทำ - ปำกพะยูน  จำกเขตเทศบำลสู่บ้ำนบำงเตง 
- ถนนเทศบำล  1  จำกศูนย์กลำงชุมชนไปยังบ้ำนพรุหมอ 
- ถนนเทศบำล  2  ผ่ำนหมู่ที่  5  เทศบำลต ำบลอ่ำวปำกพะยูน 
- ถนนเทศบำล  5  ต่อจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  4181   เข้ำสู่พื้นที่ชุมชน 

นอกจำกนี้ยงัมีถนนลำดยำง  ได้แก่  ถนนเทศบำล  4    เป็นต้นกำรขนส่งผู้โดยสำร ปจัจุบัน 
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  ยงัมีที่จอดรถรับ - ส่งผู้โดยสำรประจ ำทำง  2 จุด คือ จุดหน้ำอ ำเภอเก่ำ เป็นรถประจ ำทำง  
ระหวำ่งปำกพะยูน – หำดใหญ่  โดยวิ่งเส้นทำงไปยังเกำะหมำก – อ ำเภอสิงหนคร ผ่ำนสะพำนติณสูลำนนท์  และตรงไป
หำดใหญ่  จุดที่  2  เป็นจดุตรงท่ำเรือเป็นรถประจ ำทำงระหว่ำงปำกพะยูน – หำดใหญ ่นอกจำกนี้ยังมีรถประจ ำทำงวิ่ง 
รถสองแถวปำกพะยูน – ควนเนียง – หำดใหญ่  ส ำหรบับริเวณใกล้เคียงและในเขตชุมชน  มีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้ำง    
รถสำมล้อเครือ่ง   ให้บริกำร 

 5.2    การไฟฟา้ 
มีจ ำนวนครัวเรือนในเขตเทศบำลที่มีไฟฟ้ำใช้ทั้งหมด     997    ครัวเรือน 

 5.3    การประปา 
 มีจ ำนวนครัวเรือนที่มีน้ ำประปำใช้ในเขตเทศบำล  ทีร่ับผดิชอบ  จ ำนวน   1,000  ครัวเรือน   

มีปริมำณกำรใช้น้ ำประปำ  380  ลบ.ม. / วัน 

 5.4    โทรศัพท ์
ด้ำนโทรศัพท์   มีชุมสำยโทรศัพท์อยู่ในเขตเทศบำล    โดยมีจ ำนวนครัวเรือน    ที่มีโทรศัพท์ 

ใช้ในเขตเทศบำล  จ ำนวน   995  หลังคำเรือน 

 5.6    ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนสง่  และวสัดุ  ครุภณัฑ์ 
ในเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน    มีที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลข  1  แห่ง     ให้บริกำรรบั - ส่งข่ำวสำร      

พัสดุไปรษณีย์โทรเลข  ทั้งภำยในประเทศ  และต่ำงประเทศตลอดจนบริกำรด้ำนกำรเงิน 

6.    ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1    การเกษตร 

ในเขตเทศบำลมีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรทั้งสิ้น   100.33   ไร ่     จำกพ้ืนทีท่ั้งหมด  937.50  ไร ่  
คิดเป็นร้อยละ  10.70  ของพ้ืนที่ทั้งหมด   มีพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญคือ  ยำงพำรำ  และไม้ผลต่ำงๆ   

 6.2    การประมง 
ประชำชนในเขตเทศบำล   มีกำรประกอบอำชีพประมงขนำดเล็ก 
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 6.3    การปศุสตัว ์
เทศบำลต ำบลปำกพะยูนมีพื้นที่ขนำดเล็ก     จึงไม่เหมำะกับกำรประกอบกำรปศุสัตว์   จึงไม่มีครัวเรอืน 

ที่ท ำกำรปศุสัตว์อย่ำงจริงจัง  จะมีก็เพียงแต่กำรเลี้ยงไว้บริโภคภำยในครอบครัว   เช่น  แพะ  เป็ด  ไก่  เป็นต้น 

 6.4    การบริการ 
-  มีสถำนีบริกำรน้ ำมันขนำดเล็ก    2   แห่ง 
-  มีธนำคำร  3  แห่ง  ได้แก ่
 1.   ธนำคำรกรุงไทย  จ ำกัด  สำขำปำกพะยูน 

   2.   ธนำคำรออมสิน  สำขำปำกพะยูน 
3.   ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  สำขำปำกพะยูน 

       นอกจำกนี้จะเป็นร้ำนค้ำต่ำง ๆ     เช่น   โลตสั   เซเว่น   มินิมำรท์   ร้ำนขำยของช ำ    เป็นต้น     
ส่วนธุรกิจด้ำนบริกำร  ได้แก่    ร้ำนเสริมสวย    ร้ำนอำหำร    ร้ำนซ่อมรถต่ำง ๆ    ส่วนทิศทำงกำรลงทุนในอนำคต   
จะต้องมีกำรส่งเสริมกำรลงทนุและบริกำรให้เพิ่มมำกขึ้น     รวมทั้งต้องปรับปรุงบริกำรของธุรกิจร้ำนค้ำต่ำง ๆ   ให้มี
ประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้นด้วย 

 6.5    การทอ่งเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน    ในปัจจบุันยังไม่มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  ม ี

เพียงแค่สถำนที่ท่องเที่ยว  2  แห่ง  ที่ยังไมไ่ด้รับกำรพัฒนำและปรบัปรุง    คือ   วัดพระนอน   และบริเวณแห่งจ ำหน่ำย
สินค้ำพื้นเมือง    ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว     ส ำหรับในอนำคตคงต้องของบประมำณสนับสนุนจำกกำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น     และจัดหำสถำนที่ที่มีควำมเหมำะสมในกำร
จัดท ำแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 

 6.6    อุตสาหกรรม 
กำรอุตสำหกรรมในเขตเทศบำล  เป็นประเภทอุตสำหกรรมในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ ่  เช่น   

กำรแปรรูปอำหำรทะเล   กำรท ำขนม  นอกจำกนี้ยังมีอุตสำหกรรมขนำดกลำง  เช่น  ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์  อู่ซ่อม
รถยนต์  โรงน้ ำแข็ง  โรงสีขำ้ว ฯลฯ  ในอนำคตอำจมีกำรท ำอุตสำหกรรมขนำดใหญ ่ เช่น  โรงงำนแปรรูปสินค้ำเกษตร  
โรงงำนแปรรูปไม้ยำงพำรำ 

 6.7    การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 
สภำพเศรษฐกิจของประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน        ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ 

เกษตรกรรม  ซึ่งได้แก่  กำรท ำสวนยำงพำรำ  ไม้ผล  และพืชผักต่ำง ๆ  ส่วนอำชีพประมง  เดิมเป็นอำชีพหลักอีกอย่ำง
หนึ่ง ซึ่งเป็นกำรท ำประมงขนำดเล็กจับปลำในทะเลสำบ แต่ปัจจุบันค่อย ๆ  เปลี่ยนเป็นพำณิชยกรรม     นอกจำกอำชีพ
ดังกล่ำวข้ำงต้น   ประชำชนยังประกอบอำชีพรับจ้ำง   และรับรำชกำร 

 6.8    แรงงาน 
แรงงำนในพื้นที่ของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน  แบ่งเป็น   แรงงำนภำคกำรค้ำขำย  แรงงำนภำคเอกชน 

และแรงงำนภำครัฐ  แรงงำนโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงำนภำคกำรค้ำขำย 

7.    ระบบเศรษฐกิจ 
1.   ชุมชนบ้านออก 
-   ข้อมูลพืน้ฐานของหมูบ่า้นหรือชุมชน  
มีจ ำนวน  390   ครัวเรือน   ชำย  489  คน   หญิง  555  คน 
-   ข้อมูลด้านการเกษตร 

 ท ำสวน   15   ไร่   จ ำนวน   9   ครัวเรือน 
ท ำไร่      20   ไร่   จ ำนวน   6   ครัวเรือน 
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-   ข้อมูลด้านแหลง่น้ าทางการเกษตร 
 จ ำนวน   1  แห่ง    และเพียงพอ 

-   ข้อมูลด้านแหลง่น้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าอปุโภค  บริโภค) 
 จ ำนวน   4  แห่ง    และเพียงพอ 

2.   ชุมชนบา้นกลาง 
-   ข้อมลูพืน้ฐานของหมูบ่า้นหรือชุมชน  
มีจ ำนวน  355   ครัวเรือน   ชำย  438  คน   หญิง  415  คน 
-   ข้อมูลด้านการเกษตร 

 ท ำไร่     10   ไร่   จ ำนวน   2   ครัวเรือน 
-   ข้อมูลด้านแหลง่น้ าทางการเกษตร 

 จ ำนวน   1  แห่ง    และเพียงพอ 
-   ข้อมูลด้านแหลง่น้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าอปุโภค  บริโภค) 

 จ ำนวน   3  แห่ง    และเพียงพอ 

3.   ชุมชนบ้านอ าเภอเก่า 
-   ข้อมูลพืน้ฐานของหมูบ่า้นหรือชุมชน  
มีจ ำนวน  358   ครัวเรือน   ชำย  377  คน   หญิง  430  คน 
-   ข้อมูลด้านการเกษตร 

 ท ำสวน    1   ไร่   จ ำนวน   1   ครัวเรือน 
ท ำไร่     15   ไร่   จ ำนวน   3   ครัวเรือน 
-   ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 จ ำนวน   1  แห่ง    และเพียงพอ 
-   ข้อมูลด้านแหลง่น้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าอปุโภค  บริโภค) 

 จ ำนวน   3  แห่ง    และเพียงพอ  

 4.   ชุมชนหัวฝาด  
-   ข้อมูลพืน้ฐานของหมูบ่า้นหรือชุมชน 
มีจ ำนวน  376   ครัวเรือน   ชำย  423  คน   หญิง  456  คน 
-   ข้อมูลด้านการเกษตร 

 ท ำสวน    3   ไร ่   จ ำนวน   2   ครัวเรือน 
ท ำไร่     10   ไร่   จ ำนวน   2   ครัวเรือน 
-   ข้อมูลด้านแหลง่น้ าทางการเกษตร 

 จ ำนวน   1  แห่ง    และเพียงพอ 
-   ข้อมูลด้านแหลง่น้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าอปุโภค  บริโภค) 
จ ำนวน   4  แห่ง    และเพียงพอ 

8.    ศาสนา   ประเพณ ี  วัฒนธรรม 
 8.1    การนับถือศาสนา 

ประชำชนในเขตเทศบำลส่วนใหญ่  นับถือศำสนำพุทธ  และศำสนำอิสลำม     โดยมีวัด  2  แห่ง   และ 
มัสยิด  3  แห่ง    

 8.2    ประเพณแีละงานประจ าปี 
มีขนบธรรมเนยีมประเพณีที่ส ำคัญของศำสนำพุทธ  เช่น  วันขึ้นปีใหม่  วันเข้ำพรรษำ  วันออกพรรษำ   
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ประเพณีลำกพระ  ประเพณลีอยกระทง  ฯลฯ  ส่วนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส ำคัญของศำสนำอิสลำม  เช่น  วันเมำลิค  
งำนอำรีรำยอ  เป็นต้น 

 8.3    ภูมปิญัญาท้องถิน่   ภาษาถิ่น  
ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้แก ่วิธีกำร 

ท ำเครื่องจักสำนใช้ส ำหรับในครัวเรือน  กำรท ำขนมพื้นเมืองและวิธีกำรจับปลำธรรมชำติ 
ภำษำถิ่น ประชำชนในพื้นที่เทศบำลต ำบลปำกพะยูน  พูดภำษำใต้เป็นภำษำพื้นเมือง 

 8.4    สินค้าพืน้เมืองและของทีร่ะลึก 
ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลปำกพะยูน   ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอำไว้จ ำ 

หน่วยบ้ำง  ได้แก ่ เครื่องจักรสำนและกำรแปรรูปอำหำรทะเล   

9.    ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 9.1    น้ า 

แหล่งน้ ำในเขตเทศบำลที่ส ำคัญ   คือ  ทะเลสำบสงขลำ    ซึ่งเป็นน้ ำกรอ่ย    ประชำชนใช้ใน 
กำรประกอบอำชีพประมงขนำดเล็ก  แต่ปัจจุบันเกิดกำรเสื่อมสภำพของแหล่งน้ ำ ท ำใหป้ริมำณของสัตว์น้ ำลดลง 

 9.2    ป่าไม้ 
 ในเขตพื้นที่เทศบำลต ำบลปำกพะยูน   ไมม่ีป่ำไม ้

 9.3    ภูเขา 

ในเขตพื้นที่เทศบำลต ำบลปำกพะยูน   ไมม่พีื้นที่ที่เป็นภูเขำ 

 9.4    คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาต ิ
สภำพแวดลอ้มโดยรวมภำยในเขตเทศบำลค่อนข้ำงดี    เนื่องจำกไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรม 

ขนำดใหญ่อยูภ่ำยในพื้นที่  แต่ประชำชนที่มีบ้ำนเรือนอยู่บริเวณริมทะเลและพ่อค้ำ  แม่ค้ำ  ซึ่งขำยของในตลำด  มีกำรทิ้ง
ขยะและปล่อยน้ ำเสียลงในทะเลส่งผลให้เกิดน้ ำเน่ำเสียได้   ในเขตเทศบำลมีรถเก็บขยะ  1  คัน  โดยมีปริมำณขยะและ
สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บประมำณ  1,100  ตัน / ปี  โดยมีวธิีกำรก ำจัดขยะคือกำรทิ้งบ่อขยะของเอกชน 
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ส่วนที่  2   ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตรช์าติ  20  ป ี
1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน 
3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเทำ่เทียมกันทำงสังคม 
5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบบัที ่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) 
1.  ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย ์
2.  ยุทธศำสตร์กำรสรำ้งควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
3.  ยุทธศำสตร์กำรสรำ้งควำมเขม้แข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อยำ่งยั่งยืน 
4.  ยุทธศำสตร์กำรด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
5.  ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง 
6.  ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
7.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส ์
8.  ยุทธศำสตร์วิทยำศำสตร์ เทคโนโลย ีวิจยั และนวัตกรรม 
9.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภูมิภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศำสตรก์ำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบำ้น และภูมิภำค 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาจงัหวดัพทัลุง 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองคนคณุภาพ  สิ่งแวดล้อมดี  ชุมชนเข้มแข็ง  เติบโตและมั่งคั่ง 

จากฐานการเกษตร วฒันธรรม  ภูมปิญัญา  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยนื” 
 

โดยก าหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนช่วงปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  ดงันี ้
เมืองคนคุณภาพ  หมายถึง 
-   คนพัทลุงมคีวำมรักทำงวัฒนธรรม และวิถีดั้งเดิมที่มีคุณค่ำ มีกำรศึกษำด ีเรียนรู้ตลอดชีวิตมีควำมเป็น

พลเมืองไทย พลเมืองอำเซียน พลเมืองโลก และควำมรัก ภำคภูมิใจในจังหวัดสูงมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม และกำรปรับตัวท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงสูง 

-   คนพัทลุงต่ืนตัวทำงกำรเรียนรู้ เป็นเมืองกำรศึกษำ ผู้คนใฝ่รู ้เรียนรู ้ตลอดชีวิต วัฒนธรรมกำรศึกษำเข้มแข็ง 
สถำนศึกษำทกุระดับมีคุณภำพ มำตรฐำน 

-   คนมสีุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิต ิ(กำย สติปัญญำ จติใจ อำรมณ ์สังคม สิ่งแวดลอ้มฯ) ไดร้ับกำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะตนเอง ชุมชนตำมศักยภำพที่มีอยู ่พัฒนำจังหวัดให้มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรเป็นเมือง
สุขภำพด ีปัญญำดีที่ยั่งยืน 

เมืองสิ่งแวดล้อมดี  หมายถึง 
-   ทรัพยำกรธรรมชำติของจังหวัดได้รับกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ และบริหำรกำรใช้ประโยชน์ทีค่ ำนึงถึงกำรใช้

อย่ำงยั่งยืน และเกิดคุณค่ำทำงสังคม และเศรษฐกิจ 
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-   ปัญหำทำงสิ่งแวดล้อม ภยัทำงธรรมชำติลดลง อย่ำงต่อเนื่อง มีระบบกำรจัดกำร กำรป้องกันและกำรรับมือที่
มีประสิทธิภำพ 

-   สังคมพัทลุงเป็นสังคมที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงเมืองสีเขียว เกิดวัฒนธรรมกำรรักษ์ธรรมชำต ิ
ในทุกหมู่บ้ำน ปัญหำกำรบุกรุกท ำลำยป่ำไม้ ทรัพยำกรลดลง พื้นที่ป่ำไม้เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

-   พัทลุงเป็นเมืองอำกำศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพษิทำงสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรขยะมีมำตรฐำนเมืองสิ่งแวดล้อมที่ด ี

ชุมชนเข้มแขง็  หมายถึง 
-    ชุมชน ประชำชนมีวิถีชีวิตเรียบง่ำย ด ำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
-   ประชำชนมีอำชีพ มีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ มีหลักประกันควำมมั่นคง มีควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ได้รบัควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม มีศักดิ์ศร ี
ของควำมเป็นมนุษย์ สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

-   วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเข้มแข็ง มีคุณค่ำทำงกำรพัฒนำทำงสังคมและเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

เติบโตและมั่งคั่งจากฐานการเกษตร วฒันธรรม ภูมปิญัญา และการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษท์ี่ยั่งยนื   หมายถึง 

-   เศรษฐกิจจังหวัดเติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรเกษตร ยึดหลักกำรผลิตที่เหมำะสมกับระบบนิเวศน์ใช้ทรัพยำกร
อย่ำงประหยัดมีประสิทธิภำพ ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมสมดุลต่อสภำพแวดล้อมรักษำอัตรำกำรผลิตให้อยู่ในระดับที่ไม่
ก่อให้เกิดผลเสยีทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

-   ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีควำมปลอดภัยต่อสุขภำพและพลำนำมัยของมนุษย ์เป็นกำรเกษตรจำกกำรเรียนรู้บน
พื้นฐำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร และน ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองของเกษตรกร ผลผลิตมหีลำกหลำยเพียงพอ
ต่อกำรด ำรงชีวิตและควำมมั่นคงทำงอำหำรของจังหวัด 

-   วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ ประเพณี ผลผลิตจำกภูมิปัญญำของจงัหวัด สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำสู่จังหวัด 
-   แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมกำรท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่นิเวศน์ภูเขำ-ทะเลสำบ-วัฒนธรรม ศำสนำประเพณ ีมี

ชื่อเสียงระดับประเทศ และนำนำชำต ิมุ่งสู่อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร โดดเด่นในกำรท่องเที่ยว 
เพื่อกำรเรยีนรู้ ศึกษำดูงำนกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำรท่องเที่ยวเพ่ือสุขภำพ กำรทอ่งเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ชุมชนและ
ท้องถิ่นมีควำมพร้อมในกำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี 

พนัธกิจ (Mission) 

กำรบริหำรเชิงพื้นที่และกำรพัฒนำจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืน กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดดเด่น และคน
มีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยน้อมน ำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มำปรับใช้ในทุกกระบวนกำรและทุกภำคส่วน ทั้งนี ้ได้ก ำหนด
พันธกิจกำรพัฒนำจังหวัด ดังนี ้

1.   พัฒนำคนให้มีคุณภำพ สุขภำพดี มีควำมรู้และปญัญำ พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
พึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 

2.   เสริมสร้ำง และจัดกำรให้เกิดควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ และดูแลรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
กำรใช้ประโยชน์อย่ำงรู้คุณค่ำ 

3.   พัฒนำชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งด้วยหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองได้สูง 
ปรับตัวได้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 

4.   พัฒนำกำรเกษตรให้มีควำมมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นรำยได้หลักทำงเศรษฐกิจของจังหวัด และควำมมั่นคงทำง
อำหำรในอนำคต 

5.   ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภำพมำตรฐำนทำงกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบ
วงจร 
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เป้าประสงค์รวมของแผนยุทธศาสตร์  (Objective) 

เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภำพกำรพัฒนำจังหวัดและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
และก้ำวไปสู่วิสัยทัศน์กำรพฒันำจังหวัดที่พึงปรำรถนำในระยะเวลำ ๔ ปี จังหวัดจึงก ำหนดเป้ำประสงค์รวมของกำรพัฒนำ 
ดังนี้ 

1.   พัทลุงเมืองเกษตรคุณภำพมำตรฐำนสำกลกำรเกษตรของจังหวัด สร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกระจำย
รำยได้ สร้ำงงำน อำชีพแก่เกษตร และชุมชน 

2.   กำรท่องเที่ยวสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกระจำยรำยได้สู่จังหวัดและรักษำสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
3.   ประชำชนมีคุณภำพ เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมน่ำอยู่ และมีควำมสงบด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
4.   พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยำกร ธรรมชำติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมด ี
5.   ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนมีประสิทธิภำพ  กำรคมนำคมปลอดภัย  กำรบริหำรจัดกำรมีธรรมำภิบำล 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

จังหวัดพัทลุงได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ ๕ ประเด็น  โดยจัดล ำดับควำมส ำคัญของประเด็นยุทธศำสตร์ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่  ๑   กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถภำคเกษตร  อุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกกำรเกษตรและ   
                                  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่  ๒   กำรพฒันำสู่อุตสำหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพ่ิมคุณค่ำครบวงจรที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่  ๓   กำรพัฒนำคนคุณภำพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญำและสันติสุขทีย่ั่งยืน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่  ๔   กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่   ๕   กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  และกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง  รองรับกำร  
                                  เปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำเมืองสู่อนำคต 

1.4   ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัพทัลุง  
                             พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

วิสัยทัศน ์
            คนมีคณุภาพชีวิตทีด่ี  มีเศรษฐกิจมั่นคง  ด ารงวฒันธรรมท้องถิน่ 

พนัธกิจ 
      ๑.   พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ประชำชนมีควำมสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง  พร้อมทั้ง
เชื่อมโยงไปสู่ภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรมและกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีคุณภำพ และได้มำตรฐำน 
      ๒.   ส่งเสริมและพัฒนำให้ประชำชนมีคุณภำพ มีสุขภำพดี มีควำมรู้ มีคุณธรรม และมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำรสนับสนุนกำรศึกษำทุกระดับอย่ำงมีคุณภำพ  สนับสนุนกิจกรรมด้ำนสำธำรณสุข             
ให้มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน  
      ๓.   ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อกำร
พัฒนำที่สมดุล และเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของท้องถิ่น  
      ๔.   ส่งเสริมให้ประชำชนท ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  มีกำรรวมกลุ่มแปร
รูปผลผลิต กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจำกกำรเกษตร และกำรส่งเสริม
ช่องทำงกำรตลำดให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
      ๕.   ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีคุณภำพมำตรฐำนกำรท่องเที่ยว โดยกำรมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน  
      ๖.   ส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยกำรมี
ส่วนร่วม  ของประชำชนในท้องถิ่น 

    ๗.   ส่งเสรมิกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

                    ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 
       กลยทุธ ์
                     ๑.๑   พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมและสำธำรณูปโภค 
       ๑.๒   สนับสนนุกำรจัดท ำและปรับปรุงผังเมือง 

       ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  การพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       กลยทุธ ์
                     ๒.๑   ส่งเสริมกำรศึกษำทัง้ในระบบ  นอกระบบ   กำรศึกษำตำมอัธยำศัย และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                     ๒.๒   กำรพัฒนำคุณภำพเด็ก เยำวชน สตรี ผูสู้งอำยุ  คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส 
                     ๒.๓   สนับสนุนกำรป้องกันโรค กำรควบคุมโรค และ กำรสำธำรณสุข 
                     ๒.๔   สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด 

๒.๔   ส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 

                     ยุทธศาสตรท์ี่ ๓   การจัดการทรพัยากร ธรรมชาติและการป้องกนับรรเทาสาธารณภัย 
       กลยทุธ ์
                     ๓.๑   ส่งเสริมกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
                     ๓.๒   ส่งเสริมกำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

                    ยทุธศาสตร์ที่ ๔   การบริหารจดัการองค์กรอย่างมธีรรมาภิบาล 
                    กลยทุธ ์
                    ๔.๑   ส่งเสริมกำรมีส่วนรว่มของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
                    ๔.๒   จัดหำเครื่อง อุปกรณ์และสถำนที่ให้สำมำรถตอบสนองต่อกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                    ๔.๓   ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของท้องถิ่นอย่ำงทั่วถึง 

                    ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ 
       กลยทุธ ์
                    ๕.๑   ก่อสรำ้งและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
                    ๕.๒   ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

                    ยทุธศาสตร์ที่ ๖   การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 
       กลยทุธ ์
                    ๖.๑   พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เชิงประวัติศำสตร์  และวิถีชีวิตชุมชน 
                    ๖.๒   ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย 

                     ยทุธศาสตร์ที่ ๗   การส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       กลยทุธ ์
                     ๗.๑   ส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงต่อเนื่อง 
                     ๗.๒   ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
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2.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลปากพะยูน  

วิสัยทศัน์   
โครงสร้ำงพื้นฐำนเข้ำถึงทุกแห่งหน        ระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแขง็ 

            แหลง่ท่องเที่ยวลือเลื่อง                        บ้ำนเมืองสะอำด     
            ประชำรำษฎร์สุขภำพดี                        เด็กและเยำวชนมีกำรศึกษำ 

พนัธกิจ      

    1.  จัดให้มแีละบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ ขยำยเขตจ่ำยน้ ำประปำ 
        2.  ส่งเสรมิและสนับสนนุกำรประกอบอำชีพ 
      3.  พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบำล 

      4.  ก ำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย 
      5.  ปรับปรุงและพัฒนำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจและสถำนที่ออกก ำลังกำย 
      6.  ส่งเสรมิกำรศึกษำ  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
      7.  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้รับกำรอนุรักษ์และฟืน้ฟ ู

   จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

1.   กำรคมนำคมทำงบกและทำงน้ ำมีควำมสะดวกรวดเร็ว  ไฟฟ้ำสำธำรณะ  และน้ ำประปำเข้ำถึง        
      ทุกชุมชน 
2.   ประชำชนมีอำชีพและมีรำยได้พอเพียง 
3.   ประชำชนทั่วไปรู้จักและต้องกำรเข้ำมำเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตเทศบำล 
4.   บ้ำนเมืองสะอำดปรำศจำกมลภำวะ 
5.   ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยสมบูรณแ์ข็งแรง 
6.   เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำทั้งในระบบ  และนอกระบบอย่ำงทั่วถึง 
7.   วัฒนธรรมและประเพณที้องถิ่นได้รับกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู 

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำได้   9  ด้ำนดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
- กำรพัฒนำและส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร 
- กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชน 
- กำรจัดหำตลำดกลำงให้แก่ประชำชน 
- กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
- กำรด ำเนินกำรวำงระบบผังเมือง 
- กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคณุภาพทางการศึกษา  ศลิปวัฒนธรรม  ประเพณ ี ศาสนา   
            และการกฬีา 

- กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
- กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
- กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรกฬีำ 
- กำรพัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมเยำวชนและผู้สูงอำยุ 
- กำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนและและสถำนศึกษำ 
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- กำรส่งเสริมและเผยแพร่ศำสนำ 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสขุภาพอนามัยและสาธารณสุข 
- กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
- กำรสง่เสริมกำรออกก ำลังกำย 
- กำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
- พัฒนำและปรับปรุงฌำปณสถำน 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สิน 
- กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน 
- กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความมั่นคงและความเป็นระเบียบของสังคม 
- เสริมสร้ำงระเบียบวินัยให้ชุมชน 
- สงเครำะห์สวัสดิกำรผู้สูงอำย ุ ผู้พิกำร  ผู้ป่วยเอดส์เด็กและเยำวชน 

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิาร  การเมืองการปกครอง 
- กำรส่งเสริมใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมในระบอบประชำธิปไตย 
- กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกรในหน่วยงำน 

8. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

9. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเที่ยว 
-    กำรส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลปากพะยูน 
1.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 

-   จัดสร้ำงระบบผังเมืองให้ดีขึ้นเพื่อรองรับกำรเจริญโตของเมืองอย่ำงมีทิศทำง 
-   ให้มีระบบกำรคมนำคมขนส่งที่สะดวก 
-   ให้มีควำมพร้อมทั้งในด้ำนไฟฟ้ำและประปำ 
-   ส่งเสริมกำรพัฒนำให้มีควำมพร้อมสู่กำรเป็นเมืองที่น่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 

2.  การพฒันาด้านสังคมและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 
-   ส่งเสริมกำรสำธำรณสุขที่ดี  และประชำชนอยู่ดีกินดี 
-   ส่งเสริมให้ประชำชนรักถิ่นฐำนบ้ำนเกิด   มีควำมปรองดองกันและพร้อมที่จะร่วมมอืกันพัฒนำ     
    ท้องถิ่นของตน 
-   ส่งเสริมให้ประชำชนเคำรพกฎหมำยและระเบยีบของสังคมเพื่อจะได้อยู่กันอย่ำงสันติและปลอดภัย 
-   ส่งเสริมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสในสังคม 

3.  การพฒันาดา้นการเมืองการปกครองและการบรหิาร 
-   จัดให้มกีำรประชำสัมพันธ์ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเมืองอย่ำงทั่วถึง 
-   ส่งเสริมให้ประชำชนทุกคนรับรูแ้ละเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนเองและให้ควำมร่วมมือ  
    ด้ำนกำรเมืองมำกขึ้น 
-   มุ่งเน้นให้เกิดควำมสำมัคคีระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชน   เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงมี  
    ประสิทธิภำพ 
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4.  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
-   ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพด้ำนเกษตรกรรม   ปศุสัตว ์  และกำรประมง 
-   ส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนพำณิชและอุตสำหกรรม 
-   จัดสร้ำงระบบกำรประปำที่มีประสิทธิภำพเพื่อเพิ่มคุณภำพด้ำนกำรผลิต 
-   จัดสร้ำงศูนย์กำรค้ำขำยสินค้ำทั้งที่เป็นผลผลิตสดใหม่  และสินค้ำพื้นเมือง  ให้มีประสิทธิภำพผ่ำน   
    กำรรองรับมำตรฐำนสำกล 

5.  การพัฒนาดา้นคณุภาพการศกึษา  ประชากร  ศลิปวัฒนธรรม   ศาสนาและการกีฬา 
-   ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ระดับสำกล  
-   ส่งเสริมให้เยำวชนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
-   มุ่งพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์และศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 
-   ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนกีฬำให้ก้ำวไกลสู่มำตรฐำนระดับสำกล 

6.  การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-   มุ่งพัฒนำระบบนิเวศน์ให้มีควำมสมบูรณ์ 
-   ส่งเสริมให้ประชำชนรู้คุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในท้องถิ่นของตนเอง 
-   มุ่งเน้นเรื่องกำรเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   จัดให้มนีักท่องเที่ยวเข้ำเยี่ยมชมอย่ำงแพร่หลำย 
-   มุ่งพัฒนำสูก่ำรเป็นเมืองท่ำแห่งกำรท่องเที่ยว 

3.   การวเิคราะห์เพื่อพฒันาท้องถิ่น 
3.1   การวิเคราะหก์รอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลปากพะยูน   กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือ 

ประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลปำกพะยูนเป็นกำรประเมินโดยวิเครำะห์ถึงโอกำส และภำวะคุกคำมหรือ
ข้อจ ำกัด อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำดำ้นต่ำง ๆของเทศบำล รวมทั้งกำรวเิครำะห์จุดออ่น จุด
แข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยในเทศบำล ซึ่งทั้งหมดเป็นกำรประเมินสถำนภำพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดย
เป็นกำรตอบค ำถำมว่ำ “ปัจจุบันเทศบำลมีสถำนภำพกำรพัฒนำอยูจุ่ดไหน” ส ำหรับใช้เป็นประโยชนใ์นกำรก ำหนดกำร
ด ำเนินงำนในอนำคตตอ่ไป   ทั้งนี ้โดยใชเ้ทคนิค SWOT analysis กำรพิจำรณำถึงปัจจัยภำยใน ไดแ้ก ้จุดแข็ง (Strength 
– S) จุดออ่น(Weak – W)   และปัจจัยภำยนอกไดแ้ก่  โอกำส (Opportunity – O)   และอุปสรรค (Threat – T)  เป็น
เครื่องมือ   เพือ่ประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลปำกพะยูน ในปจัจุบัน ในกำรก ำหนดประเด็นในกำร
พัฒนำ  วิสัยทศันแ์ละภำรกิจหลักกำรพัฒนำ วัตถุประสงคก์ำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์และบูรณำกำรแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง   (Strength – S) 
-   มีบุคลำกร หรืออัตรำก ำลังที่มีคุณภำพในกำรปฏิบัติงำน 
-   ด้ำนกำรบริหำร  ไดแ้ก่ กำรแบง่สว่นรำชกำร  กำรวำงแผน  กำรประสำนงำน  กำรมอบอ ำนำจ  กำรก ำกับ  
    ดูแล  รวมถึงกำรประสำนงำน/กำรอ ำนวยกำร/ควำมร่วมมือจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเปน็ระบบและคล่องตัว 
-   มีงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำที่เพียงพอ 
-   มีเครื่องมือและอุปกรณใ์นกำรท ำงำนที่เพียงพอและพร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
-   มีพื้นที่มคีวำมอุดมสมบูรณท์ำงธรรมชำติเหมำะแกก่ำรท ำเกษตร  เชน่  ดินมีควำมอุดมสมบูรณ ์ มีทะเลสำบ 
    ไหลผ่ำน 
-   มีทรัพยำกรทำงธรรมชำติเปน็แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ (วัดพระนอน) 
-   มีขนบธรรมเนียมประเพณ ี ที่เป็นวัฒนธรรมท่องถิ่น  เชน่  ประเพณลีำกพระแข่งเรือ  ประเพณงีำนตำมรอย    
    พระพุทธเจ้ำหลวง  รัชกำลที่  5   ฯลฯ 

จุดอ่อน   (Weak – W) 
-   ระเบียบ  กฎหมำยที่เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนยังไมค่รอบคลุม 
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-   จ ำนวนบุคลำกรยังไม่เพียงพอต่อภำรกิจของเทศบำล 
-   ปัญหำคุณภำพชีวิตของประชำชน  เชน่ ควำมทั่วถึงของกำรได้รับสวัสดิกำรจำกรัฐ ควำมเหลื่อมล้ ำทำง    
    เศรษฐกิจ   ฯลฯ 
-   กำรมีส่วนรว่มของประชำชนยังไมเ่พียงพอ  ต้องไดร้ับกำรสนับสนุนและกระตุน้จำกหนว่ยงำนภำครัฐ 
-   ขำดแคลนสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในพื้นที่  ท ำให้เยำวชนในพื้นที่ต้องเดินทำงไปศึกษำนอกพื้นที ่
-   สว่นใหญ่เป็นสังคมผู้สูงอำยุเนื่องจำกประชำชนวัยแรงงำนเดินทำงไปท ำงำนต่ำงพื้นที่ 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส   (Opportunity – O) 
-   มีระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทสนับสนนุกำรปฏิบัติงำนและกำรสื่อสำร 
-   มีระบบเส้นทำงคมนำคมที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรจรำจรได้โดยสะดวก 
-   ยังมีควำมเปน็สังคมแบบชนบท  ที่มีควำมเกื้อกูล  พึ่งพำอำศัยกันและกัน 
-   นโยบำยจำกส่วนกลำงและสว่นภูมิภำค  ที่สนับสนุนกำรพัฒนำทอ้งถิ่น 
-   นโยบำยสง่เสริมกำรลงทนุจำกภำครัฐ 

อุปสรรค   (Threat – T) 
-   ปัญหำเกี่ยวกับกำรครอบครองที่ดินยังไม่ชัดเจนสำธำรณะ ฯลฯ 
-   ปัญหำควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจระดับประเทศ  สง่ผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
-   ปัญหำเกี่ยวกับกฎหมำยพัฒนำแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
-   ปัญหำเกี่ยวกับกฎหมำยพัฒนำกำรอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรจรำจรในเขตทำงหลวง 
-   ปัญหำกำรบริโภควัตถุนิยมของต่ำงประเทศ 
-   ปัญหำกำรเคลื่อนยำ้ยของแรงงำนตำ่งดำ้ว  ทั้งที่ถูกกฎหมำยและไม่ถกูกฎหมำย 
-   ปัญหำกำรแพรร่ะบำดของยำเสพติด 

3.2   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง 
จุดแข็ง   (Strength – S) 
-   มีบุคลำกร หรืออัตรำก ำลังที่มี คุณภำพในกำรปฏิบัติงำน 
-   ด้ำนกำรบริหำร  ไดแ้ก่  กำรแบ่งสว่นรำชกำร  กำรวำงแผน  กำรประสำนงำน  กำรมอบอ ำนำจ  กำรก ำกับ 
    ดูแล   รวมถึงกำรประสำนงำน/กำรอ ำนวยกำร/ควำมร่วมมือจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเปน็ระบบและคล่องตัว 
-   มีงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำที่เพียงพอ 
-   มีเครื่องมือและอุปกรณใ์นกำรท ำงำนที่เพียงพอและพร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
-   มีพื้นทีม่ีควำมอุดมสมบูรณท์ำงธรรมชำติเหมำะแกก่ำรท ำเกษตร  เชน่  ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์  มีทะเลสำบ     
    ไหลผ่ำน 
-   มีทรัพยำกรทำงธรรมชำติเปน็แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศ (วัดพระนอน) 
-   มีขนบธรรมเนียมประเพณ ีที่เป็นวัฒนธรรมท่องถิ่น  เชน่  ประเพณลีำกพระแข่งเรือ  ประเพณงีำนตำมรอย    
    พระพุทธเจ้ำหลวง  รัชกำลที่  5 ฯลฯ 

โอกาส   (Opportunity – O) 
-   มีระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทสนับสนนุกำรปฏิบัติงำนและกำรสื่อสำร 
-   มีระบบเส้นทำงคมนำคมทีส่ำมำรถเช่ือมโยงกำรจรำจรไดโ้ดยสะดวก 
-   ยังมีควำมเปน็สังคมแบบที่มีควำมเกื้อกูล  พึง่พำอำศัยกันและกัน 
-   นโยบำยจำกสว่นกลำงและสว่นภูมิภำค  ที่สนับสนุนกำรพัฒนำทอ้งถิ่น 
-   นโยบำยสง่เสริมกำรลงทนุจำกภำครัฐ 



ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน หย่วยงาน หย่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานแคหะและชุมชน กองช่าง
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการพาณิชย์ กองการประปา

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพทางการ บริหารงานทัว่ไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด
ศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา
ศาสนา  และการกีฬา บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ กองการศึกษา
นันทนาการ

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
และสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ กองการศึกษา

นันทนาการ

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัย บริหารงานทัว่ไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด
ในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและ บริหารงานทัว่ไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด
ระเบียบของสังคม บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
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1.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน



ที่ ดา้น แผนงาน หย่วยงาน หย่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

การด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ส านักปลัด
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ บริหารงานทัว่ไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด

การเมืองการปกครอง บริหารงานทัว่ไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
และส่ิงแวดล้อม บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ว บริหารงานทัว่ไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
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ยุทธศาสตร์



แบบ  ผ.  01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ 
1.1  แผนงานสร้างความ 13 740,000        13 740,000        13 740,000         13 740,000         13 740,000         65 3,700,000            
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 13 740,000       13 740,000       13 740,000        13 740,000        13 740,000       65 2,960,000          
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

2.1 แผนงานแคหะและชุมชน 59 134,615,400 59 134,615,400 63 136,283,400 63 136,283,400 63 136,283,400 307 678,081,000       
2.2 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000              
2.3 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 13 4,037,000 13 4,037,000 13 4,037,000 39 12,111,000          

รวม 59 134,615,400 59 134,615,400 77 140,520,400 77 140,520,400 77 140,520,400 349 550,271,600
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพทำงกำร
ศึกษำ  ประชำกร    
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
ศำสนำ  และกำรกีฬำ
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 310,000 5 460,000 5 460,000 5 460,000 5 460,000 23 2,150,000            
3.2 แผนงานการศึกษา 34 6,559,000 34 6,559,000 34 6,559,000 34 6,559,000 34 6,559,000 170 32,795,000          
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบำลต ำบลปำกพะยูน

ปี  2564ปี  2563ปี  2561 ปี  2562
ยุทธศำสตร์

รวม  5  ปีปี  2565



แบบ  ผ.  01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3.3   แผนงานสร้างความ 3 330,000 3 330,000 3 330,000 3 330,000 3 330,000 15 1,650,000            
เข้มแข็งของชุมชน
3.4  แผนงานการศาสนา  15 2,075,000 15 2,075,000 15 2,075,000 15 2,075,000 15 2,075,000 75 10,375,000          
วัฒนธรรมและนันทนาการ
            

รวม 55 9,274,000 57 9,424,000 57 9,424,000 57 9,424,000 57 9,424,000 283 46,970,000        
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนสุขภำพอนำมัย
และสำธำรณสุข
4.1  แผนงานสาธารณสุข 28 1,785,000      28 1,785,000     28 1,785,000      28 1,785,000      28 1,785,000      140 8,925,000            
4.2  แผนงานการศาสนา  8 1,480,000      8 1,480,000     8 1,480,000      8 1,480,000      8 1,480,000      40 7,400,000            
วัฒนธรรมและ   นันทนาการ

รวม 36 3,265,000    36 3,265,000    36 3,265,000     36 3,265,000     36 3,265,000     180 16,325,000        
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ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)
เทศบำลต ำบลปำกพะยูน

ยุทธศำสตร์
ปี  2561

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ



แบบ  ผ.  01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนควำมปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.1  แผนงานการรักษา 14 5,760,000      14 5,760,000     14 5,760,000      14 5,760,000      14 5,760,000      70 28,800,000          
ความสงบภายใน
5.2  แผนงานสาธารณสุข 5 190,000        5 190,000        5 190,000         5 190,000         5 190,000         25 950,000              

รวม 19 5,950,000    19 5,950,000    19 5,950,000     19 5,950,000     19 5,950,000     95 29,750,000        
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนควำมม่ันคงและ

ระเบียบของสังคม
6.1 แผนงานการักษา 4 260,000        4 260,000        4 260,000         4 260,000         4 260,000         20 1,300,000            
ความสงบภายใน
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 95,000           2 95,000          2 95,000           2 95,000           2 95,000           10 475,000              
6.3 แผนงานสร้างความ 6 95,000           6 95,000          6 95,000           6 95,000           6 95,000           30 475,000              
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 12 450,000       12 450,000       12 450,000        12 450,000        12 450,000       60 2,250,000          
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ยุทธศำสตร์

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบำลต ำบลปำกพะยูน

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

ปี  2565ปี  2564 รวม  5  ปี



แบบ  ผ.  01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

7.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรบริหำรและ
กำรเมืองกำรปกครอง
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 465,000        8 465,000        8 465,000         8 465,000         8 465,000         40 2,325,000            
7.2 แผนงานการรักษาความ 1 180,000        1 180,000        1 180,000         1 180,000         1 180,000         5 900,000              
สงบภายใน
7.3 แผนงานสร้างความ 7 850,000        7 850,000        7 850,000         7 850,000         7 850,000         35 4,250,000            
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 16 1,495,000     16 1,495,000    16 1,495,000     16 1,495,000     16 1,495,000     80 7,475,000          
8.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม
8.1 แผนงานสาธารณสุข 20 7,250,000 20 7,250,000 21 8,750,000 20 7,250,000 20 7,250,000 101 37,750,000          
8.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 4,000,000      1 4,000,000     1 4,000,000      1 4,000,000      1 4,000,000      5 20,000,000          
8.3 แผนงานสร้างความ 3 1,900,000      3 1,900,000     3 1,900,000      3 1,600,000      3 1,600,000      15 8,900,000            
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 24 13,150,000 24 13,150,000 25 14,650,000   24 12,850,000   24 12,850,000   121 66,650,000        
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เทศบำลต ำบลปำกพะยูน

รวม  5  ปีปี  2562 ปี  2563 ปี  2564ปี  2561

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

ปี  2565

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์



แบบ  ผ.  01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

9.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรท่องเท่ียว
9.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 1,050,000      2 1,050,000     2 1,050,000      2 1,050,000      2 1,050,000      10 5,250,000            
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 10 100,000,000       

รวม 4 21,050,000 4 21,050,000  4 21,050,000   4 21,050,000   4 21,050,000   20 105,250,000      
รวมท้ังหมด 238 189,989,400 240 190,139,400 259 197,544,400 258 195,744,400 258 195,744,400 1,253 969,162,000      
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564

เทศบำลต ำบลปำกพะยูน

ปี  2565

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี  (พ.ศ.  2561 - 2565)

รวม  5  ปี



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอุดหนุนกองทุน เพ่ือความม่ังคงในการจัด จ านวน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 กองทุน มีกองทุนของชุมชน ส านักปลัด
สวัสดิการชุมชนเทศบาล สวัสดิการชุมชน 1  กองทุน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี ในการส่งเสริมการ
ต าบลปากพะยูน ประกอบอาชีพ

2 โครงการจัดต้ังและส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมอาชีพเพ่ือ จ านวน  40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 4 ชุมชน/ ประชาชนมีการ ส านักปลัด
กลุ่มอาชีพในชุมชน ให้มีความม่ันคงในการ 4  ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี รวมกลุ่มอาชีพ

ประกอบอาชีพ ในชุมชน

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือส่งเสริมอาชีพเพ่ือ จ านวน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  1 กลุ่ม/ ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
ทางการเกษตร ให้มีความม่ันคงในการ 1  กลุ่ม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการประกอบ

ประกอบอาชีพ อาชีพ
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แบบ ผ.02

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.1    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1   การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร  อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการเล้ียงปลาในกระชัง เพ่ือส่งเสริมอาชีพ จ านวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  1 กลุ่ม/ กลุ่มความม่ังคงใน ส านักปลัด
เพ่ือให้มีความม่ังคง 1 กลุ่ม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี การประกอบอาชีพ
ในการประกอบอาชีพ 

5 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมอาชีพ จ านวน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  1 กลุ่ม/ กลุ่มแม่บ้านความ ส านักปลัด
อาชีพในชุมชน เพ่ือให้มีความม่ังคง  1 กลุ่ม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ม่ังคงในการ

ในการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ 
6 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพ่ือส่งเสริมอาชีพ จ านวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  1 กลุ่ม/ กลุ่มผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ  เพ่ือให้มีความม่ังคง 1 กลุ่ม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ความม่ังคงในการ
(ชุมชนบ้านกลาง) ในการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ 
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แบบ ผ.02

1.1    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

งบประมาณและท่ีมา

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1   การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร  อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ จ านวน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  1 กลุ่ม/ กลุ่มแม่บ้านมี ส านักปลัด
กลุ่มแม่บ้าน ประสบการณ์ใหม่ๆ 1 กลุ่ม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ความรู้และประสบ

ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน การณ์ใหม่ๆ

8 โครงการส่งเสริมการเล้ียง เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ จ านวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  1 กลุ่ม/ ประชาชนมีรายได้ ส านักปลัด
สัตว์น้ าชายฝัง เพ่ิมข้ึน 1  กลุ่ม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี เพ่ิมข้ึน

9 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือส่งเสริมอาชีพและ จ านวน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  1 กลุ่ม/ ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ส านักปลัด
ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  สร้างรายได้ให้แก่ผู่พิการ 3  กลุ่ม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี และผู้ด้อยโอกาส  
และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อย มีรายได้เพ่ิมข้ึน

โอกาส
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แบบ ผ.02

1.1    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1   การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร  อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการจัดต้ังตลาดกลาง เพ่ือให้เกษตรกรได้มี จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง/ เกษตรกรได้มีตลาด ส านักปลัด
จ าหน่ายผลผลิตทางการ ตลาดกลางในการ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี กลางในการ
เกษตร จ าหน่ายผลผลิตทางการ จ าหน่ายผลผลิต

เกษตร ทางการเกษตร

11 โครงการรวมกลุ่มเพ่ือการ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  1 กลุ่ม/ เกษตรกรมีการ ส านักปลัด
จ าหน่ายผลผลิต ในการจ าหน่ายผลผลิต 1  กลุ่ม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี รวมกลุ่มในการ

จ าหน่ายผลผลิต
12 โครงการจัดต้ังสหกรณ์ ประชาชนมีแหล่งเก็บเงิน จ านวน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 สหกรณ์ ประชาชนมีแหล่ง ส านักปลัด

ออมทรัพย์ ออมและแหล่งเงินกู้ใน 1 สหกรณ์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี เก็บเงินออมและ
รูปแบบสหกรณ์ แหล่งเงินกู้ในรูป

แบบสหกรณ์
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แบบ ผ.02

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1   การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร  อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ จ านวน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 สหกรณ์ กิจการของสหกรณ์ ส านักปลัด
การด าเนินกิจการของ ด าเนินกิจการของ 1 สหกรณ์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี ออมทรัพย์ได้รับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมและ

ให้ดีข้ึน สนับสนุนดีข้ึน

รวม       13   โครงการ  -  - 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000   -  -  -
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.1    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1   การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร  อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การคมนาคม จ านวน  1  สาย  450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1 สาย/ การคมนาคม กองช่าง

ถนนเทศบาล  4  ซอย  3 ขนส่งท่ีสะดวก  รวดเร็ว สาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สะดวกรวดเร็ว

2 โครงการก่อสร้างทางเท้า เพ่ือให้การคมนาคม จ านวน  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย/ การคมนาคม กองช่าง

(ชุมชนบ้านกลาง) ขนส่งท่ีสะดวก  รวดเร็ว 1  สาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สะดวกรวดเร็ว 

3 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพ่ือให้การคมนาคม จ านวน  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย/ การคมนาคม กองช่าง
บ้านกลาง ขนส่งท่ีสะดวก  รวดเร็ว 1  สาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ขนส่งท่ีสะดวก  
(ชุมชนบ้านกลาง) รวดเร็ว
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แบบ ผ.02

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า เพ่ือให้เขตเทศบาล จ านวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 คร้ัง/ เขตเทศบาล กองช่าง
ปราศจากน้ าท่วมขัง 2  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ปราศจากน้ า

ท่วมขัง
5 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า เพ่ือให้เขตเทศบาล ระยะทาง  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 สาย/ เขตเทศบาล กองช่าง

หลังห้องสมุด ปราศจากน้ าท่วมขัง 150 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ปราศจากน้ า

ท่วมขัง
6 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า เพ่ือให้เขตเทศบาล จ าวน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 5 ซอย/ เขตเทศบาล กองช่าง

ชุมชนบ้านออก ปราศจากน้ าท่วมขัง 5  ซอย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ปราศจากน้ า

ท่วมขัง
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ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แบบ ผ.02

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา

เทศบาลต าบลปากพะยูน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการก่อสร้างถนนเลียบ เพ่ือให้การคมนาคม ระยะทาง  10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 สาย/ การคมนาคม กองช่าง

ชายทะเล ขนส่งท่ีสะดวก รวดเร็ว 1,000 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สะดวก รวดเร็ว

เมตร

8 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย/ การคมนาคม กองช่าง

คอนกรีต เทศบาลซอย  10 ขนส่งท่ีสะดวก   4  เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว 400 เมตร

9 โครงการปรับปรุงและขุดลอก เพ่ือให้เขตเทศบาล จ านวน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย/ เขตเทศบาล กองช่าง

คูระบายน้ า  ปราศจากน้ าท่วมขัง 3  ซอย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ปราศจากน้ า

(ชุมชนหัวฝาด) ท่วมขัง
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เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

แบบ ผ.02

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้การคมนาคม ระยะทาง  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 สาย/ การคมนาคม กองช่าง

ถนนและทางเท้า ขนส่งท่ีสะดวก รวดเร็ว 200 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สะดวกรวดเร็ว 

ซอยข้างโรงเรียน

11 โครงการติดต้ังป้ายถนนและ เพ่ือความปลอดภัย ชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ชุมชน/ ประชาชนความ กองช่าง

ซอยชุมชนหัวฝาด ในการจราจร หัวฝาด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ปลอดภัยใน

การจราจร
12 โครงการปรับปรุงบ่อน้ า เพ่ือปรับปรุงบ่อน้ า จ านวน  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 7 บ่อ/ปี ปรับปรุงบ่อน้ า กองช่าง

สาธารณะ สาธารณะในการใช้ 7  บ่อ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สาธารณะในการ

(ชุมชนหัวฝาด) อุปโภค  บริโภค อุปโภค  บริโภค
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แบบ ผ.02

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการปรับปรุงถนนพร้อม เพ่ือให้การคมนาคม ระยะทาง  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 สาย/ การคมนาคม กองช่าง

คูระบายน้ า ขนส่งท่ีสะดวก  รวดเร็ว 200 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สะดวก ปราศจาก

น้ าท่วมขัง
14 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า เพ่ือให้เขตเทศบาล ระยะทาง  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย/ ถนนเทศบาล 17 กองช่าง

ถนนเทศบาล 17 ปราศจากน้ าท่วมขัง 180 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ปราศจากน้ า
ท่วมขัง

15 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้การคมนาคม ระยะทาง  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง/ การคมนาคม กองช่าง
แอสฟัลติกคอนกรีตรอบ ขนส่งท่ีสะดวก  รวดเร็ว 2,000 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สะดวกรวดเร็ว 
เขตเทศบาลต าบลปากพะยูน เมตร
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แบบ ผ.02

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการปรับปรุงถนนและ เพ่ือให้การคมนาคม ระยะทาง  1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 สาย/ การคมนาคม กองช่าง
คูระบายน้ าในตลาด ขนส่งท่ีสะดวก  รวดเร็ว 200 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สะดวกรวดเร็ว 

ปราศจากน้ า
ท่วมขัง

17 โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน  0 0 480,000 480,000 480,000 1 ซุ้ม/ ซุ้มฉลิมพระเกียรติ กองช่าง
พระเกียรติ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติให้ 1 แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี มีความสวยงาม

คงอยู่สภาพเดิม และคงอยู่สภาพ
เดิม

18 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือให้เขตเทศบาล ยาว  2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 สาย/ เขตเทศบาล กองช่าง
ระบายน้ า  สายสหกรณ์ฯ - ปราศจากน้ าท่วมขัง 500 เมตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ปราศจากน้ า
ตลาดปากพะยูน ท่วมขัง
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แบบ ผ.02

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการก่อสร้างศาลาและ เพ่ือให้ประชาชนใช้ใน จ านวน  250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 หลัง/ ประชาชนมีศาลา กองช่าง
ภูมิทัศน์หน้าวัดพระนอน การพักผ่อนหย่อนใจ 1  หลัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการพักผ่อน
ปรับปรุง หย่อนใจ

20 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้มีสถานท่ีจอดรถ จ านวน  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 หลัง/ มีสถานท่ีจอดรถ กองช่าง
ท่ีจอดรถส านักงาน ส านักงานและผู้ท่ีมา 1  หลัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ส านักงานและผู้ท่ี

ติดต่อราชการ มาติดต่อราชการ

21 โครงการก่อสร้างเวที เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม จ านวน  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง/ มีเวทีมาตรฐาน กองช่าง
มาตรฐาน และการแสดงต่างๆ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการแสดง

กิจกรรมต่างๆ 
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แบบ ผ.02

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการก่อสร้างและ เพ่ือให้เป็นตลาดท่ีได้ จ านวน  4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 แห่ง/ มีตลาดท่ีได้มาตร กองช่าง
ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล มาตรฐานและสะอาด 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ฐานและสะอาด
ต าบลปากพะยูน ถูกสุขลักษณะ ถูกสุขลักษณะ

23 โครงการก่อสร้างสนาม เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีออก จ านวน   500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง/ ผู้สูงอายุมีสถานท่ี กองช่าง
ออกก าลังกายผู้สูงอายุ ก าลังกายของผู้สูงอาย 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ออกก าลังกาย

24 โครงการปรับปรุงสนาม เพ่ือให้มีสนามออก จ านวน   2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง/ มีสนามออก กองช่าง
ฟุตซอลโรงเรียนอนุบาล ก าลังกายส่งเสริมให้เด็ก 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ก าลังกายส าหรับ
ปากพะยูน และประชาชนออก เด็กและประชาชน

ก าลังกาย
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แบบ ผ.02

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

เทศบาลต าบลปากพะยูน

งบประมาณและท่ีมา

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการปรับปรุงสนาม เพ่ือให้มีสนามออก จ านวน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง/ มีสนามออก กองช่าง
ฟุตบอลโรงเรียนปากพะยูน ก าลังกายส่งเสริมให้ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ก าลังกายส าหรับ

ประชาชนออกก าลังกาย ประชาชน

26 โครงการปรับปรุงระบบฟ้า เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้าและ จ านวน  0 0 489,000 489,000 489,000 1 แห่ง/ มีระบบไฟฟ้า กองช่าง
สนามกีฬากลาง แสงสว่างสนามกีฬากลาง 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี และแสงสว่าง
(ชุมชนบ้านกลาง) สนามกีฬากลาง

27 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพ่ือให้มีสนามออก จ านวน  15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1 แห่ง/ มีสนามออก กองช่าง
มาตรฐานประจ าอ าเภอ ก าลังกายส่งเสริมให้ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ก าลังกายส าหรับ

ประชาชนออกก าลังกาย ประชาชน
28 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือให้การคมนาคม จ านวน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง/ การคมนาคมใน กองช่าง

(ชุมชนบ้านกลาง) ขนส่งสะดวก  รวดเร็ว  1  สาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี เขตเทศบาล  
สะดวก รวดเร็ว
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แบบ ผ.02

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน
ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมให้ จ านวน  10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แห่ง/ อาคารสามารถใช้ กองช่าง
ซ่อมแซมศาลา อาคารคงอยู่สภาพเดิม 1  หลัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ประโยชน์และ
ท่าเทียบเรือ คงอยู่สภาพเดิม

30 โครงการก่อสร้างส้วม เพ่ือให้มีส้วมสาธารณะ จ านวน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง/ มีส้วมสาธารณะ กองช่าง
สาธารณะบริเวณ ในการให้บริการ 1  หลัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการให้บริการ
สนามกีฬา ประชาชน ประชาชน

31 โครงการติดต้ังป้าย เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล จ านวน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 ป้าย/ ประชาชนได้รับรู้ กองช่าง
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ 1  ป้าย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิค ต่างๆ
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แบบ ผ.02

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ผู้มาติดต่อราชการ รอบอาคาร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง/ ผู้มาติดต่อราชการ กองช่าง
พร้อมผิวจราจรบริเวณ ได้รับความสะดวก  ส านักงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ได้รับความสะดวก 
รอบอาคารส านักงาน รวดเร็วในการสัญจร รวดเร็วในการ

สัญจร
33 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา จ านวน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง/ ป้องกันแก้ไขปัญหา กองช่าง

ชะลอน้ า น้ าท่วม 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี น้ าท่วม
(ชุมชนบ้านกลาง)

34 โครงการปรังปรุงและ เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา จ านวน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย/ ป้องกันแก้ไขปัญหา กองช่าง
ขุดลอกคูระบายน้ า น้ าท่วม 1  สาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี น้ าท่วม
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แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือให้มีระบบบ าบัด จ านวน  4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 แห่ง/ มีระบบบ าบัด กองช่าง
บ าบัดน้ าเสีย น้ าเสียท าให้เทศบาล 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี น้ าเสียท าให้

มีระบบนิเวศน์ท่ีดี เทศบาลมีระบบ
นิเวศน์ท่ีดี

36 โครงการก่อสร้างพระ เพ่ือใช้เป็นท่ีเคาร จ านวน  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง/ มีพระบรมรูป กองช่าง
บรมรูป  รัชกาลท่ี 5 พสักการะบูชาของ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี รัชการท่ี 5ใว้เป็น
บริเวณท่าเทียบเรือ ประชาชน ท่ีเคารพสักการะ

37 โครงการจัดท าสะพาน เพ่ือให้มีความสะดวก จ านวน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2 แห่ง/ มีสะพานในการ กองช่าง
ในซอย เพ่ือแก้ไขปัญหา และปลอดภัยในการเดิน  2  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี เดินเข้าออกในซอย
น้ าท่วม เข้าออก
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แบบ ผ.02

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

38 โครงการก่อสร้างคลีนิก เพ่ือให้มีคลีนิกในการ จ านวน  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 หลัง/ มีคลีนิกในการดูแล กองช่าง/
ชุมชน ดูแลสุขภาพของ 1  หลัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สุขภาพของ สาธารณสุขฯ

ประชาชน ประชาชน

39 โครงการติดต้ังกล้อง เพ่ือให้ประชาชนมีความ จ านวน  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 7 จุด/ ประชาชนมีความ กองช่าง
วงจรปิด ปลอดภัยในชีวิตและ 7  จุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
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แบบ ผ.02

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 โครงการติดต้ังป้ายจราจร เพ่ือให้การคมนาคม จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 จุด/ปี การคมนาคม กองช่าง
Mast Armและป้าย สะดวกและและปลอดภัย 1  จุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สะดวกและและ
เตือนพร้อมไฟกระพริบ ปลอดภัย
แยกบาลายซ์

41 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้มีความสะดวก ระยะทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง/ การคมนาคม กองช่าง
เคร่ืองหมายจราจรใน และปลอดภัย 2,000 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สะดวก รวดเร็ว
ตลาดและบริเวณ  เมตร ในการสัญจรและ
การจราจรแออัด มีความปลอดภัย
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แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 โครงการติดต้ังป้าย เพ่ือให้มีความสะดวก จ านวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 20 จุด/ปี การคมนาคม กองช่าง
จราจร และปลอดภัย 20  จุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สะดวก รวดเร็ว

ในการสัญจรและ

มีความปลอดภัย
43 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือให้มีแสงสว่างและ จ านวน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง/ มีแสงสว่างและ กองช่าง

บริเวณสนามบาสเก็ตบอล มีความสะดวกและ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี มีความสะดวกและ
ปลอดภัย ปลอดภัย
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ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

44 โครงการก่อสร้างสถานี เพ่ือให้มีสถานีดับเพลิงใน จ านวน  10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แห่ง/ มีสถานีดับเพลิง กองช่าง
ดับเพลิง การช่วยเหลือประชาชน 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการช่วยเหลือ

ประชาชนเม่ือเกิด
ไฟไหม้

45 โครงการก่อสร้างลาน เพ่ือลดปริมาณขยะและ จ านวน  3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แห่ง/ ลดปริมาณขยะ กองช่าง
คัดแยกขยะ สร้างมูลค่าจากขยะ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี และสร้างมูลค่า

มูลฝอย จากขยะมูลฝอย

46 โครงการก่อสร้างตลาด เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ จ านวน  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง/ ประชาชนมีรายได้ กองช่าง
โต้รุ่ง สร้างงานสร้างอาชีพให้ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี เพ่ิมข้ึน

กับประชาชน

44

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

47 โครงการก่อสร้างเรือน เพ่ือให้มีเรือนเพาะช า จ านวน  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง/ มีเรือนเพาะช าใน กองช่าง
เพาะช า ในการเพาะช ากล้าไม้ 1  หลัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี การเพาะช ากล้าไม้

และพันธ์ไม้ และพันธ์ุไม้

48 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพ่ือให้ประชาชนมี จ านวน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แห่ง/ มีศูนย์จ าหน่าย กองช่าง
จ าหน่ายสินค้า รายได้สร้างงานสร้าง  1  หลัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สินค้า  ท าให้

อาชีพให้กับประชาชน ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

49 โครงการปรับปรุงตาข่าย เพ่ือป้องกันลูกฟุตบอล จ านวน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง/ มีตาข่ายป้องกันไม่ กองช่าง
สนามกีฬา ออกนอกสนามกีฬา 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ให้ลูกฟุตบอลออก

นอกสนาม
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แบบ ผ.02

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

50 โครงการจัดซ้ือและ เพ่ือจัดซ้ือและติดต้ัง จ านวน   2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 9 จุด/ปี มีกล้องวงจรปิด ส านักปลัด
ติดต้ังกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิด 9  จุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (CCTV)บริเวณ
(CCTV) ส านักงานในการ

ป้องกันของสูญหาย
51 โครงการปรับปรุง  เพ่ือให้มีสถานีดับเพลิง จ านวน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 แห่ง/ มีสถานีดับเพลิงใน ส านักปลัด

ซ่อมแซมอาคารส านัก ในการช่วยเหลือ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี การช่วยเหลือ
งานดับเพลิงเก่า ประชาชน ประชาชนเม่ือเกิด

ไฟไหม้
52 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคาร จ านวน  15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 แห่ง/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี คงสภาพคงเดิม การศึกษา
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งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.02

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้การคมนาคม จ านวน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย/ปี การคมนาคม กองช่าง
ส่ีแยกดับเพลิง ขนส่งท่ีสะดวก รวดเร็ว 1  สาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สะดวกรวดเร็ว 
(ชุมชนอ าเภอเก่า) และป้องกันอุบัติเหตุ และปลอดภัย

54 โครงการปรับปรุงงานตีเส้น เพ่ือให้การคมนาคม ระยะทาง  1,010,400 1,010,400 1,010,400 1,010,400 1,010,400 2 สาย/ปี การคมนาคมสะดวก กองช่าง
จราจรพร้อมป้ายจราจร ขนส่งท่ีสะดวก  1,500 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รวดเร็ว และ
ถนนเทศบาลต าบล รวดเร็ว  เมตร ปลอดภัย
ปากพะยูนและ
ถนนเทศบาล  9

55 โครงการก่อสร้างถนน  เพ่ือให้การคมนาคม จ านวน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย/ปี การคมนาคมสะดวก กองช่าง
คสล. สายข้างสนามกีฬา ขนส่งท่ีสะดวก  รวดเร็ว 1  สาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รวดเร็ว และ
ชุมชนหัวฝาด ปลอดภัย
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แบบ ผ.02

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและท่ีมา

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

56 โครงการติดต้ังผ้าใบ เพ่ือติดต้ังผ้าใบกันสาด จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง/ มีผ้าใบกันสาดส าเร็จ กองช่าง
กันสาดบริเวณอาคาร บริเวณอาคารส านักงาน 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ป้องกันฝนอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล เทศบาล ส านักงานเทศบาล
ปากพะยนู

57 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า เพ่ือให้มีแสงสว่างและมี จ านวน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1 สาย/ปี มีแสงสว่างและ กองช่าง

ส่วนภูมิภาคอ าเภอ ความสะดวกและ 1  สาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีความสะดวกและ

ปากพะยูนตามโครงการ ปลอดภัย ปลอดภัย

ขยายเขตระบบจ าหน่าย 

ไฟฟ้า ถนนเทศบาล 12
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

58 โครงการปรับปรุงบ่อน้ า เพ่ือปรับปรุงบ่อน้ าหน้า จ านวน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง/ ประชาชนมีน้ า กองช่าง
หน้าวัดรัตนาราม  วัดรัตนารามให้มีน้ า 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี อุปโภคบริโภค
(ชุมชนบ้านออก) อุปโภคบริโภค เพียงพอกับความ

ต้องการ
59 ค่าออกแบบส่ิงก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าออก จ านวน  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 คร้ัง/ปี แบบแปลนหรือ กองช่าง

แบบส่ิงก่อสร้างเพ่ิอให้ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส่ิงก่อสร้างโครงการ
ได้มาซ่ึงแบบแปลนหรือ
ส่ิงก่อสร้าง
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1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

60 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ จ านวน  8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 1 แห่ง/ ท่าเทียบเรือเทศบาล กองช่าง
เทศบาลต าบลปากพะยูน โครงการก่อสร้างท่าเทียบ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ต าบลปากพะยูน
และลานอเนกประสงค์ เรือเทศบาลต าบลปาก ขนาดไม่เกิน500 

พะยูน ขนาดไม่เกิน 500 ตันครอสส์และลาน
ตันกรอสส์ และลาน 24.60 เมตร  ยาว 
อเนกประสงค์ อเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง  24.60  ขนาดกว้าง40.00
เมตร ยาว 40.00 เมตร รวมพ้ืนท่ีก่อสร้าง
รวมพ้ืนท่ีก่อสร้างท้ังหมด ท้ังหมด  984  
984  ตารางเมตร ตารางเมตรเมตร  
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แบบ ผ.02

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

61 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า
ตลาด

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวน  15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 2 แห่ง/ปี ปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าตลาด

กองช่าง
สดเทศบาลและบริเวณ หน้าตลาดสดเทศบาล 2  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สดเทศบาลและ
ส านักงานเทศบาลต าบล และบริเวณส านักงาน บริเวณส านักงานเ
ปากพะยูน เทศบาลต าบลปากพะยูน ทศบาลต าบลปาก

ให้สวยงามและเป้นท่ีพัก พะยูนให้สวยงาม
ผ่อนของประชาชน และเป็นท่ีพักผ่อน

ของประชาชน
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แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีมา

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

62 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือให้การคมนาคม จ านวน  0 0 499,000 499,000 499,000 1 สาย/ การคมนาคม กองช่าง
สาธารณะ   ระบบหลอด สะดวกและและปลอดภัย 1  สาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สะดวกและและ
LED  ถนนเทศบาลต าบล ปลอดภัย
ปากพะยูน

63 โครงการปรับปรุงห้องประชุม เพ่ือปรับปรุงห้องประชุม จ านวน  0 0 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง/ ปรับปรุงห้องประชุม กองช่าง
สภาเทศบาล สภาเทศบาล 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สภาเทศบาล

รวม       63   โครงการ  -  - 134,615,400 134,615,400 136,283,400 136,283,400 136,283,400   -  -  -
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการต่อเติมศูนย์ เพ่ิมต่อเติมศูนย์ จ านวน  0 0 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง/ ต่อเติมศูนย์ กองช่าง
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี พัฒนาเด็กเล็ก
ปากพะยูน ต าบลปากพะยูน เทศบาลต าบล

ปากพะยูน

รวม       1   โครงการ  -  - 0 0 200,000 200,000 200,000   -  -  -
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ า เพ่ือเพ่ิมปริมาณการกัก ปริมาณ 0 0 250,000 250,000 250,000 1 แห่ง/ ประชาชนมีน้ า กองประปา
ประปา เก็บน้ าดิบส าหรับการผลิต ดินขุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี อุปโภคต้องบริโภค  

น้ าประปา  แก้ไขปัญหา 10,000 เพียงพอความต้อง
ภัยแล้ง ลบ.ม การของประชาชน

จ านวน  
1  แห่ง

2 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม เพ่ือเพ่ิมปริมาณการกัก จ านวน  0 0 627,000 627,000 627,000 1 แห่ง/ การผลิตน้ าประปา กองประปา
ระบบผลิตและจ่ายน้ าประปา เก็บน้ าดิบส าหรับการผลิต 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี มีประสิทธิภาพ
ผิวดิน น้ าประปา  แก้ไขปัญหา มากย่ิงข้ึนและ

ภัยแล้ง เพียงพอกับความ
ต้องการของ
ประชาชน
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1.2   แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณและท่ีมา

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา   



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จ านวน  0 0 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง/ การผลิตน้ าประปา กองประปา
ระบบผลิตและจ่ายน้ าประปา การผลิตน้ าประปา 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี มีประสิทธิภาพมาก
บาดาล บาดาล ย่ิงข้ึนและเพียงพอ

กับความต้องการ
ของประชาชน

4 โครงการปรับปรุงบ่อน้ า เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน  0 0 100,000 100,000 100,000 7 บ่อ/ มีบ่อน้ าในการ กองประปา
สาธารณะ บ่อน้ าให้บริการ 7  บ่อ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ให้บริการประชาชน
(ชุมชนหัวฝาด) ประชาชน
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แบบ ผ.02

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

งบประมาณและท่ีมา

เทศบาลต าบลปากพะยูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2   แผนงานการพาณิชย์

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิต ขุดเจาะ 0 0 250,000 250,000 250,000 1 บ่อ/ มีบ่อบาดาลในการ กองประปา
น้ าประปา  บ่อบาดาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ผลิตน้ าประปาได้
แก้ไขปัญหา ขนาด มากย่ิงข้ึน
ภัยแล้ง 6 น้ิว

ความลึก
ไม่น้อยกว่า
60 เมตร
จ านวน
1 บ่อ
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แบบ ผ.02

1.2   แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณและท่ีมา

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการก่อสร้างระบบกรอง เพ่ือให้มีน้ าสะอาดบริการ จ านวน  0 0 500,000 500,000 500,000 4 แห่ง/ มีน้ าสะอาดในการ กองประปา
น้ าสะอาด ประชาชนในการอุปโภค 8  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี อุปโภคบริโภค

บริโภค

7 โครกงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เพ่ือทดแทนเคร่ืองสูบน้ า จ านวน 0 0 50,000        50,000        50,000        3 เคร่ือง มีเคร่ืองสูบน้ าท าให้ กองประปา
ท่ีช ารุดและเพ่ิม 3  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี ประสิทธิภาพใน
ใประสิทธิภาพนการผลิต การผลิตน้ าเพ่ิมข้ึน

8 โครงการซ่อมเปล่ียน เพ่ือทดแทนของเดิม ระยะทาง 0 0 500,000 500,000 500,000 1,000 ระบบส่งน้ าประปา กองประปา
ท่อเมนต์ประปา ท่ีช ารุดและเส่ือมสภาพ 1000 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เมตร/ปี มีประสิทธิภาพมาก

 เมตร ย่ิงข้ึน
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2   แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการปรับปรุงโปรแกรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวน  0 0 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ บริการจัดเก็บค่าน้ า กองประปา
จัดเก็บค่าน้ าประปา ในการจัดเก็บค่าน้ า 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ประปาได้รวดเร็ว  

ประปา ถูกต้อง

10 โครงการน้ าประปาด่ืมได้ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า จ านวน 0 0 500,000 500,000 500,000 1 ชุมชน ประชาชนมีน้ าด่ืมท่ี กองประปา
อุปโภคท่ีสะอาด  และ 1 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี สะอาด และเพียงพอ
บริโภคเพียงพอกับ
ความต้องการ

11 โครกงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า เพ่ือให้มีเคร่ืองสูบน้ า จ านวน 0 0 500,000      500,000      500,000      1 เคร่ือง มีเคร่ืองสูบน้ าในการ กองประปา
ในตลาดลด เพ่ือป้องกันไฟไหม้ 1  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี ป้องกันเม่ือเกิด

ไปไหม้
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1.2   แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณและท่ีมา

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน จ านวน  0 0 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ กระบวนการผลิตน้ า กองประปา
ตรวจสอบน้ าประปา การผลิตน้ าประปา 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ประปามีประสิทธิ

ภาพมากย่ิงข้ึน

13 โครงการน้ าด่ืมสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า จ านวน 0 0 100,000 100,000 100,000 1 ชุมชน ประชาชนมีน้ าด่ืมท่ี กองประปา
(ชุมชนหัวฝาด) อุปโภคท่ีสะอาด  และ 1 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี สะอาดและเพียงพอ

บริโภคเพียงพอกับ
ความต้องการ

รวม       13   โครงการ  -  - 0 0 4,037,000 4,037,000 4,037,000   -  -  -

59

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

งบประมาณและท่ีมา

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2   แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดงานวันปิยะ เพ่ือจัดกิจกรรม จ านวน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ จัดกิจกรรมวันปิยะ ส านักปลัด
มหาราช วันปิยมหาราช 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี มหาราช

2 โครงการจัดงานวันพ่อ เพ่ือจัดกิจกรรมวันพ่อ จ านวน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ จัดกิจกรรมวันพ่อ ส านักปลัด
แห่งชาติ แห่งชาติ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี แห่งชาติ

3 โครงการจัดงานวันแม่ เพ่ือจัดกิจกรรมวันแม่ จ านวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ จัดกิจกรรมวันแม่ ส านักปลัด
แห่งชาติ แห่งชาติ  1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี แห่งชาติ

4 โครงการจัดงานวันเฉลิม เพ่ือจัดกิจกรรมวันเฉลิม จ านวน  0 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ จัดกิจกรรมวันเฉลิม ส านักปลัด
พระชนมพรรษา  พระบาท พระชนมพรรษาพระบาท 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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1.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการจัดงานวันเฉลิม เพ่ือจัดกิจกรรมวันเฉลิม จ านวน  0 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ จัดกิจกรรมวันเฉลิม ส านักปลัด
พระชนมพรรษา  พระบรม พระชนมพรรษาพระบาท 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี พระบรมราชินี
ราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รวม    5   โครงการ  -  - 310,000 460,000 460,000 460,000 460,000   -  -  -
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1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา
1.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณและท่ีมา

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนา เพ่ือให้ต่อเติมศูนย์พัฒนา จ านวน  4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 ศูนย์/ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
เด็กเล็ก เด็กเล็กให้ดีข้ึน 1 ศูนย์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี และส่งเสริมให้เด็ก

ได้รับการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง

2 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวน  250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 ศูนย์/ บุคลากรมีความรู้ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บุคลากรของศูนย์พัฒนา 1 ศูนย์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ทักษะและมีประสิทธิ

เด็กก่อนวัยเรียน ภาพย่ิงข้ึน

3 โครงการจัดส่ือการเรียน เพ่ือจัดส่ือการเรียน จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ศูนย์/ เด็กนักเรียนมีส่ือ กองการศึกษา
การสอน การสอนให้แก่เด็ก 1 ศูนย์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี การเรียนการสอน

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก ในการศึกษา
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แบบ ผ.02

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา
1.2   แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการส่งเสริมอนามัยเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้ จ านวน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ เยาวชนได้รับการเอา กอง
และเยาวชน รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ใจใส่ในเร่ืองการ การศึกษา

ท่ัวถึง ศึกษาอย่างท่ัวถึง

5 โครงการจัดท าสนามเด็กเล่น เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง/ เด็กได้การออก กอง
ออกก าลังกายและมี 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ก าลังกายและมี การศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สุขภาพแข็งแรง

6 โครงการจัดสร้างท่ีอ่าน เพ่ือจัดสร้างท่ีอ่าน จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง/ ประชาชนมีท่ีอ่าน กอง
หนังสือประจ าชุมชน หนังสือประจ าชุมชน 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี หนังสือของชุมชน การศึกษา

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา

1.2   แผนงานการศึกษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและ จ านวน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ เด็กเยาวชนในเขต กอง
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี เทศบาลมีความรู้ การศึกษา

ต่างๆเพ่ิมข้ึน

8 โครงการบัณฑิตน้อย เพ่ือจัดกิจกรรมของเด็ก จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ เด็กปฐมวัยศูนย์ กอง
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี พัฒนาเด็กเล็กมี การศึกษา
เด็กเล็ก กิจกรรมร่วมกัน

9 โครงการสอนภาษาเด็ก  เพ่ือสอนภาษาเด็กและ ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 60 ชม./ เด็กเยาวชนในเขต กอง
เยาวชนและประชาชนท่ัวไป เยาวชนและประชาชน บ้านกลาง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี เทศบาลมีความรู้ การศึกษา

ให้มีความรู้เพ่ิมข้ึน ต่างๆเพ่ิมข้ึน
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งบประมาณและท่ีมา

เทศบาลต าบลปากพะยูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

แบบ ผ.02

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา
1.2   แผนงานการศึกษา

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการกวดวิชานักเรียน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนให้มี ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 60 ชม./ เด็กเยาวชนในเขต กอง
ความรู้เพ่ิมข้ึน บ้านกลาง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี เทศบาลมีความรู้ การศึกษา

ต่างๆเพ่ิมข้ึน

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน จ านวนเด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 60 ชม./ เด็กเยาวชนในเขต กอง
ด้านการศึกษา ให้มีความรู้เพ่ิมข้ึน ในชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี เทศบาลมีความรู้ การศึกษา
(ชุมชนอ าเภอเก่า) ต่างๆเพ่ิมข้ึน

12 โครงการอบรมเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนได้ร่วมท า จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ เยาวชนได้มีความรัก กอง
ภาคฤดูร้อน กิจกรรมร่วมกัน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สามัคคีและได้ร่วมท า การศึกษา

กิจกรรมร่วมกัน
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แบบ ผ.02

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณและท่ีมา

1.2   แผนงานการศึกษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการจัดต้ังศูนย์เยาวชน
เทศบาล

เพ่ือเป็นศูนย์รวมใน จ านวน  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง/ เยาวชนมีศูนย์และ กอง
การท ากิจกรรมของ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี มีส่วนร่วมในการท า การศึกษา
เยาวชน กิจกรรมต่าง ๆ

14 โครงการจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชน

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้า จ านวน  150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ เด็กกล้าได้แสดงออก กอง
แสดง ออกและท า 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในทางท่ีถูกต้อง การศึกษา
กิจกรรมร่วมกัน

15 โครงการลานกิจกรรมส าหรับ
เด็กและ

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ เด็กและเยาวชนมี
กอง

เยาวชนในเขตเทศบาล ส่วนร่วมในการท า 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ส่วนร่วมในการท า การศึกษา
กิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ
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1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

1.2   แผนงานการศึกษา

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือให้เด็กและเยาวชน จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ เยาวชนได้เข้าร่วม กอง
แห่งชาติ ได้มีโอกาสในการแสดง 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี กิจกรรมท่ีถูกต้อง การศึกษา

ออกในทางท่ีถูกต้อง

17 โครงการอบรมคุณธรรม เพ่ือให้ประชาชนได้ท า จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ กิจกรรมทางศาสนา กอง
จริยธรรม กิจกรรมทางศาสนา 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ได้รับการส่งเสริม การศึกษา

และสนับสนุน
18 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเ จ านวน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ เด็กและเยาวชนน า ส านักปลัด

และเยาวชน ยาวชนมีโอกาสในเร่ือง 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ความรู้ไปประกอบ
น าวิชาความรู้ไป อาชีพ หารายได้
ประกอบอาชีพตัวเอง ให้ตนเองและ
ถนัด ครอบครัว
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1.2   แผนงานการศึกษา
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีมา

เทศบาลต าบลปากพะยูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ เยาวชนหันมาเล่น กอง
การกีฬา หันมาเล่นกีฬาห่างไกล 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี กีฬาห่างไกลยา การศึกษา

ยาเสพติด เสพติด

20 โครงการสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นศูนย์รวมใน จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ เยาวชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
สภาเด็กและเยาวชน การท ากิจกรรมของ 2  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการท ากิจกรรม

เยาวชน ต่างๆ

21 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี จ านวน  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 คร้ัง/ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม กอง
ส่วนร่วมในการท า 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการท ากิจกรรม การศึกษา
กิจกรรมต่าง ๆ ต่าง ๆ
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ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

1.2   แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

แบบ ผ.02

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ เพ่ือจัดการศึกษาของ จ านวน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม กอง
ผู้สูงอายุการท า 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการท ากิจกรรม การศึกษา
กิจกรรมต่าง ๆ ต่าง ๆ

23 โครงการจัดงานวันข้ึน เพ่ือจัดงานวันข้ึนปีใหม่ จ านวน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ จัดงานวันข้ึนปีใหม่ กอง
ปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี เด็กศูนย์พัฒนา การศึกษา

เด็กเล็กได้การท า
กิจกรรมต่าง ๆ

24 โครงการทัศนศึกษา เพ่ือจัดทัศนศึกษาแหล่ง จ านวน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ จัดทัศนศึกษาแหล่ง กอง
แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนา เรียนรู้ศูนย์พัฒนา 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี เรียนรู้เด็กศูนย์ การศึกษา
เด็กเล็ก เด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กได้การ

ท ากิจกรรมต่าง ๆ
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1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา
1.2   แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการ   Day  Camp เพ่ือจัดกิจกรรมเข้าค่าย จ านวน  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ จัดกิจกรรมเข้าค่าย กอง
ของเด็กศูนย์พัฒนา 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ของเด็กศูนย์พัฒนา การศึกษา
เด็กเล็ก เด็กเล็กการท า

กิจกรรมต่าง ๆ

26 โครงการส่งเสริมประชา เพ่ือส่งเสริมประชา จ านวน  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ ส่งเสริมประชาธิป กอง
ธิปไตยเด็กนักเรียนศูนย์ ธิปไตยเด็กนักเรียน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ไตยเด็กนักเรียน การศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

27 โครงการส่งเสรมคุณธรรม  เพ่ือส่งเสรมคุณธรรม  จ านวน  3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1 คร้ัง/ ส่งเสรมคุณธรรม  กอง
จริยธรรมนักเรียน จริยธรรมนักเรียน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี จริยธรรมนักเรียน การศึกษา
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แบบ ผ.02

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา

1.2   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม จ านวน  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1 คร้ัง/ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เศรษฐกิจพอเพียง 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

29 โครงการนิเทศก์ภายใน เพ่ือจัดกิจกรรมนิเทศก์ จ านวน  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ จัดกิจกรรมนิเทศก์ กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในศูนย์พัฒนา 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ภายในศูนย์พัฒนา การศึกษา

เด็กเล็ก เด็กเล็ก

30 โครงการเย่ียมบ้านสาน เพ่ือจัดกิจกรรมเย่ียม จ านวน  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1 คร้ัง/ จัดกิจกรรมเย่ียม กอง
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเด็กศูนย์พัฒนา 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี บ้านเด็กศูนย์พัฒนา การศึกษา

เด็กเล็ก เด็กเล็ก
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แบบ ผ.02

1.2   แผนงานการศึกษา

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

งบประมาณและท่ีมา

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กอง
เพ่ือแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนา เพ่ือแหล่งเรียนรู้ศูนย์ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี เพ่ือแหล่งเรียนรู้ การศึกษา
เด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

32 โครงการเรียนรู้จาก เพ่ือส่งเสริมการเรียน จ านวน  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1 คร้ัง/ ส่งเสริมการเรียนรู้ กอง
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี จากภูมิปัญญา การศึกษา

ท้องถ่ิน

33 โครงการวิจัยช้ันเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมวิจัย จ านวน  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ จัดกิจกรรมวิจัย กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช้ันเรียนศูนย์พัฒนา 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ช้ันเรียนศูนย์พัฒนา การศึกษา

เด็กเล็ก เด็กเล็ก
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แบบ ผ.02

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

1.2   แผนงานการศึกษา

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 ค่าจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นค่าจัดการเรียน จ านวน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ จัดการเรียน กอง
การสอน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี การสอน การศึกษา

รวม    34   โครงการ  -  - 6,559,000 6,559,000 6,559,000 6,559,000 6,559,000   -  -  -
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แบบ ผ.02

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

1.2   แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ จ านวน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ เด็กและเยาวชนน า ส านักปลัด
เด็กและเยาวชน เยาวชนมีโอกาสใน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ความรู้ ไปประกอบ

เร่ืองน าวิชาความรู้ไป อาชีพหารายได้ให้
ประกอบอาชีพตัวเอง ตนเองและ
ถนัด ครอบครัว

2 โครงการสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นศูนย์รวมใน จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ เยาวชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
สภาเด็ก และเยาวชน การท ากิจกรรมของ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการท ากิจกรรม

เยาวชน ต่างๆ
3 โครงการจริยธรรมสัญจร เพ่ือให้ประชาชนได้ท า จ านวน  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 คร้ัง/ กิจกรรมทางศาสนา ส านักปลัด

ในชุมชน กิจกรรมทางศาสนา 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุน

รวม    3   โครงการ  -  - 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000   -  -  -
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แบบ ผ.02

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

1.3   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ เยาวชนหันมาเล่น กอง
ต้านยาเสพติด หันมาเล่นกีฬาห่างไกล 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี กีฬาห่างไกล การศึกษา

ยาเสพติด ยาเสพติด

2  โครงการจัดการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน จ านวน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ เยาวชนหันมาเล่น กอง
กีฬาเด็กและเยาวชน หันมาเล่นกีฬาห่างไกล 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี กีฬาห่างไกล การศึกษา
ต้านยาเสพติด ยาเสพติด ยาเสพติด

3 โครงการจัดการแข่งขัน เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา จ านวน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ จัดการแข่งขันกีฬา กอง
กีฬานักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ปกครอง 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี นักเรียนและ การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก
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1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา

แบบ ผ.02

1.4   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและท่ีมา

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

เทศบาลต าบลปากพะยูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการจัดการแข่งขัน เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา จ านวน  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 คร้ัง/ จัดการแข่งขันกีฬา กอง
กีฬาชุมชนเทศบาลต าบล ชุมชนเทศบาลต าบล 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี นักเรียนและ การศึกษา
ปากพะยูน จ านวน 4 ชุมชน ปากพะยูน ผู้ปกครองศูนย์

จ านวน 4 ชุมชน พัฒนาเด็กเล็ก

5  โครงการจัดการแข่งขัน เพ่ือจัดส่งนักกีฬานักกรีฑา จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ จัดส่งนักกีฬา กอง
กีฑาเด็กนักเรียนในเขต เข้าร่วมการแข่งขัน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี นักกรีฑาเข้าร่วม การศึกษา
อ าเภอปากพะยูน การแข่งขันกรีฑา

นักเรียน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

แบบ ผ.02

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา
1.4   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการจัดกิจกรรม เพ่ือสืบทอดประเพณี จ านวน  150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ ประเพณีสงกรานต์ กอง
ประเพณีสงกรานต์ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ได้รับการสืบทอด การศึกษา

ตลอดไป

7 โครงการจัดกิจกรรม เพ่ือสืบทอดประเพณี จ านวน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ ประเพณีลอยกระทง กอง
ประเพณีลอยกระทง และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ได้รับการสืบทอด การศึกษา

ตลอดไป

8 โครงการจัดกิจกรรม เพ่ือสืบทอดประเพณี จ านวน  900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 1 คร้ัง/ ประเพณีชักพระ กอง
ประเพณีลากพระแข่งเรือ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี แข่งเรือได้รับการ การศึกษา

สืบทอดตลอดไป
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แบบ ผ.02

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7  การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

งบประมาณและท่ีมา

1.4   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการจัดงานตามรอย เพ่ือส่งเสริมและฟ้ืนฟู จ านวน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ มีการรักษาขนบ กอง
พระพุทธเจ้าหลวง ประเพณีและวัฒนธรรม 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ประเพณีและ การศึกษา
ประวัติศาสตร์  ร. 5 ท้องถ่ิน วัฒนธรรมท้องถ่ิน

10 โครงการจัดงานวันฮารี เพ่ือสืบทอดประเพณี จ านวน  150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ ประเพณีวันฮารี กอง
รายอ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ลายอได้รับการ การศึกษา

สืบทอดตลอดไป

11 โครงการจัดงาน เพ่ือสืบทอดประเพณี จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ ประเพณีวันข้ึน กอง
วันข้ึนปีใหม่ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ปีใหม่ได้รับการ การศึกษา

สืบทอดตลอดไป
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แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีมา

1.4   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7  การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการจัดฝึกอบรม เพ่ือจัดกิจกรรมเดือน จ านวน  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ จัดกิจกรรมเดือน กอง
คุณธรรมจริยธรรม รอมฏอน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี รอมฏอน การศึกษา
เดือนรอมฏอน

13 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม เพ่ือจัดกิจกรรมช่วงประ จ านวน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ จัดกิจกรรมช่วง กอง
จริยธรรมในช่วงประเพณี เพณีเข้าพรรษา 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ประเพณีเข้าพรรษา การศึกษา
เข้าพรรษา

14 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ กอง
ผู้สูงอายุ 80  คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ได้รับการส่งเสริม การศึกษา

ให้คงอยู่ตลอดไป

79

แบบ ผ.02

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา
1.4   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7  การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

เทศบาลต าบลปากพะยูน

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการเข้าสุนัตเยาวชน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม จ านวน  35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 1 คร้ัง/ กิจกรรมทางศาสนา กอง
มุสลิม ทางศาสนา 30  คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ได้รับการส่งเสริม การศึกษา

ให้คงอยู่ตลอดไป

รวม    15   โครงการ  -  - 2,075,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000   -  -  -
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แบบ ผ.02

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  7  การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา

1.4   แผนงานการศาสนา   วัฒนธรรมและนันทนาการ

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการการจัดกิจกรรม เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพ จ านวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 4 ชุมชน ประชาชนสุขภาพ กอง
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย อนามัยท่ีสมบูรณ์และ 4  ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี อนามัยท่ีสมบูรณ์ สาธารณสุข
ตามวัย แข็งแรง และแข็งแรง

2 โครงการฝึกอบรมอนามัย เพ่ือให้ประชาชนมี จ านวน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ ประชาชนมีความรู้ กอง
แม่และเด็ก ความรู้เก่ียวกับการดูแล 2  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการดูแลสุขภาพ สาธารณสุข

สุขภาพอนามัย อนามัย

3 โครงการจัดต้ังชมรม สนับสนุนกิจกรรมของ จ านวน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ชมรม ผู้สูงอายุมีการ กอง
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเพ่ือแลกเปล่ียน 100 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี แลกเปล่ียนความรู้ สาธารณสุข

ความรู้ร่วมกัน ทัศนคติร่วมกัน
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แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข
1.1   แผนงานสาธารณสุข

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้หญิงมีครรภ์และ หญิง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 12 คร้ัง ท าให้หญิงต้ังครรภ์ กอง
อนามัยแม่และเด็ก เด็กท่ีคลอดมีสุขภาพ ต้ังครรภ์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี และเด็กท่ีคลอด สาธารณสุข

สมบูรณ์แข็งแรง ในเขต มีสุขภาพแข็งแรง

เทศบาล
5 โครงการป้องกันและ เพ่ือให้ความรู้และ ผู้หญิง35ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้หญิง ประชาชนมีความรู้ กอง

ควบคุมมะเร็งเต้านมและ ป้องกันมะเร็งเต้านม ข้ึนไปใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) 35ปี ความเข้าใจดูแล สาธารณสุข
ปากมดลูก และปากมดลูก เขต ข้ึนไป สุขภาพอนามัย

เทศบาล
6 โครงการป้องกันภาวะ เพ่ือลดภาวะขาดอาหาร จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ ท าให้เด็กมีสุขภาพ กอง

ทุโภชนาการและซีดในเด็ก และซีดในเด็ก 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  สาธารณสุข
พัฒนาการตามวัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แบบ ผ.02

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข
1.1   แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการจัดหาเคร่ือง เพ่ือให้ประชาชน ประชาชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 แห่ง/ ประชาชนมีเคร่ือง กอง
ออกก าลังกายกลางแจ้ง มีเคร่ืองออกก าลังกาย ในเขต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ออกก าลังกายกลาง สาธารณสุข

กลางแจ้ง เทศบาล แจ้ง
8 โครงการดูแลสุขภาพ เพ่ือให้ผู้พิการได้รับ ผู้พิการใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้พิการ ผุ้พิการมีสุขภาพท่ี กอง

ผู้พิการ การดูแลสุขภาพท่ี เขต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในเขต สมบูรณ์แข็งแรง สาธารณสุข
ถูกต้องและท่ัวถึง เทศบาล เทศบาล

9 โครงการตู้ยาสามัญ เพ่ือให้ประชาชนมียา จ านวน  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน ประชาชนมียาและ กอง
ประจ าบ้าน และเวชภัณฑ์ในการ 1  ตู้ต่อ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) 1 ตู้/1 เวชภัณฑ์ในการ สาธารณสุข

รักษาและปฐมพยาบาล 1 ครัวเรือน รักษาและปฐม
เบ้ืองต้น ครัวเรือน พยาบาลเบ้ืองต้น
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ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

1.1   แผนงานสาธารณสุข

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาระบบงาน จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20 คน/ ระบบงานสาธารณ กอง
แกนน าผู้ท าหน้าท่ีผู้ท า สาธารณสุขมูลฐานให้มี 20 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สุขมูลฐานให้มี สาธารณสุข
หน้าท่ีดูแลสุขภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
ในชุมชน/หมู่บ้าน มากข้ึน

11 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการ เพ่ือให้มีศูนย์บริการ จ านวน 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      1 แห่ง/ มีศูนย์บริการ กอง
สาธารณสุข สาธารณสุข 1  แห่ง/ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ชุมชน สาธารณสุขในการ สาธารณสุข

ชุมชน ให้บริการประชาชน

12 โครงการด้านการสุขาภิบาล เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพ จ านวน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ ประชาชนสุขภาพ กอง
อาหาร อนามัยท่ีสมบูรณ์และ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี อนามัยท่ีสมบูรณ์ สาธารณสุข

แข็งแรง และแข็งแรง
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

1.1   แผนงานสาธารณสุข

เทศบาลต าบลปากพะยูน

งบประมาณและท่ีมา

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการพัฒนาตลาดน่าซ้ือ เพ่ือให้มีการพัฒนา จ านวน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ มีการพัฒนาตลาด กอง
ด้านสุขาภิบาล ตลาดน่าซ้ือความปลอด 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี น่าซ้ือความปลอด สาธารณสุข
ด้านส่ิงแวดล้อม ภัยของอาหารและ ภัยของอาหารและ
ด้านความปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภด คุ้มครองผู้บริโภด
ของอาหารและ
ด้านคุ้มครองผู้บริโภด

14 โครงการอุดหนุน เพ่ือพัฒนาระบบงาน จ านวน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 ชุมชน ระบบงานสาธารณ กอง
สาธารณสุขมูลฐานใ สาธารณสุขมูลฐานให้มี 4 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี สุขมูลฐานให้มี สาธารณสุข
นเขตเทศบาล ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

มากข้ึน

85

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข
1.1   แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการรณรงค์เดิน  ว่ิง  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ ประชาชนมีสุขภาพ กอง
เพ่ือสุขภาพ มี  สุขภาพ  ร่างกาย 2  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ร่างกายท่ีแข็งแรง สาธารณสุข

ท่ีแข็งแรง

16 โครงการอุดหนุน อสม. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จ านวน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ ประชาชนมีสุขภาพ กอง
ในการกิจกรรมส่งเสริม มี สุขภาพ  ร่างกาย 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ร่างกายท่ีแข็งแรง สาธารณสุข
สุขภาพ ท่ีแข็งแรง

17 โครงการส ารวจข้อมูล เพ่ือส ารวจข้อมูลจ านวน จ านวน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ ข้อมูลจ านวน กอง
จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน สัตว์และข้ึนทะเบียน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สัตว์และสัตว์มี สาธารณสุข
สัตว์ สัตว์ การข้ึนทะเบียน
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แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

งบประมาณและท่ีมา

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

1.1   แผนงานสาธารณสุข



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการป้องกันและ เพ่ือป้องกันการแพร่ ผู้ติดเช้ือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ติดเช้ือ จ านวนผู้ป่วยท่ีเป็น กอง
ช่วยเหลือผู้ติดเช้ือเอดส์ ระบาดของเช้ือโรค ในเขต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในเขต โรคลดลงประชาชน สาธารณสุข

เทศบาล เทศบาล รู้จักป้องกันตัวเอง

19 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันการแพร่ จ านวน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ จ านวนผู้ป่วยลดลง กอง
ปัญหาสุนัขจรจัด  ระบาดของเช้ือโรค 100  ตัว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี และประชาชนรู้จัก สาธารณสุข

ป้องกันตัวเอง

20 โครงการป้องกันและ เพ่ือป้องกันการแพร่ จ านวน  20,000        20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ จ านวนผู้ป่วยลดลง กอง
ควบคุมโรคไข้หวัดนก ระบาดของเช้ือโรค 2  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี และประชาชนรู้จัก สาธารณสุข

ป้องกันตัวเอง
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แบบ ผ.02

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข
1.1   แผนงานสาธารณสุข

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการป้องกันและ เพ่ือป้องกันการแพร่ จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ จ านวนผู้ป่วยลดลง กอง
แก้ไขปัญหาลูกน้ ายุงลาย ระบาดของโรค 2  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี และประชาชนรู้จัก สาธารณสุข

ไข้เลือดออก ป้องกันตัวเอง

22 โครงการก าจัดสัตว์หรือ เพ่ือป้องกันการแพร่ จ านวน  20,000        20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ สัตว์หรือแมลงท่ีเป็น กอง
แมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค ระบาดของเช้ือโรค 2  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี พาหะน าโรคลดลง สาธารณสุข

23 โครงการอบรมอาสาสมัคร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5 คน ท าให้ประชาชน กอง
ควบคุมโรคจากสัตว์ท่ี และเครือข่ายในการ 5  คน/ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) / ชุมชน ได้รับความสะดวก สาธารณสุข
เป็นพาหะ ป้องกันโรค ชุมชน และเพ่ิมประสิทธิ

ภาพในการป้องกัน
โรค
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แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีมา

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

1.1   แผนงานสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการพัฒนาและ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 แห่ง/ปี เมรุเผาศพและ กอง
ปรับปรุงเผาศพและสุสาน เมรุเผาศพและสุสานฝัง 2 แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สุสานฝังศพได้รับ สาธารณสุข
ฝังศพ ศพให้ดีข้ึน การปรับปรุงและ

พัฒนาดีข้ึน

25 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ จ านวน  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ ส่งเสริมและอนุรักษ์ กอง
กรรมพืช พันธ์ุกรรมพืช 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี พันธ์ุกรรมพืช สาธารณสุข

26 โครงการด้านการสุขา เพ่ือส่งเสริมด้านการ จ านวน  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ ส่งเสริมด้านการ กอง

ภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาหาร 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สุขาภิบาลอาหาร สาธารณสุข
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แบบ ผ.02

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข
1.1   แผนงานสาธารณสุข

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการพัฒนาตลาดสด เพ่ือพัฒนาตลาดสด จ านวน  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ พัฒนาตลาดสดน่า กอง

น่าซ้ือด้านสุขาภิบาล น่าซ้ือด้านสุขาภิบาล 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ซ้ือด้านสุขาภิบาล สาธารณสุข
ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านส่ิงแวดล้อม  ด้านส่ิงแวดล้อม 

ด้านความปลอดภัย ด้านความปลอดภัย ด้านความปลอดภัย
ของอาหาร  ด้านคุ้มครอง ของอาหารด้านคุ้มครอง ของอาหาร 
ผู้บริโภค ผู้บริโภค ด้านคุ้มครอง

ผู้บริโภค

28 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพ่ือป้องกันแและดูแล จ านวน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ เพ่ือป้องกันแและ กอง
คนปลอดภัยจากโรคพิษ รักษาจากโรคพิษ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ดูแลรักษาจากโรค สาธารณสุข
สุนัขบ้า สุนัขบ้า พิษสุนัขบ้า

รวม    28   โครงการ  -  - 1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000   -  -  -
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แบบ ผ.02

1.1   แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการแข่งขันปากพะยูน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ ประชาชนมีสุขภาพ กอง
คัพ มีสุขภาพร่างกาย 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ร่างกายท่ีแข็งแรง การศึกษา

ท่ีแข็งแรง

2 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้มีสุขภาพ จ านวน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ มีสุขภาพร่างกายท่ี กอง
ท้องถ่ินสัมพันธ์ แข็งแรงและสร้างความ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี แข็งแรงสามัคคี  การศึกษา

สามัคคี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา

3 โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี จ านวน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ เด็กมีสุขภาพ กอง
นักเรียนก่อนปฐมวัย สุขภาพ ร่างกายท่ี 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ร่างกายท่ีแข็งแรง การศึกษา

แข็งแรง

91

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข
1.2   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้มีสุขภาพ จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ มีสุขภาพร่างกายท่ี กอง
นักเรียนในเขตอ าเภอ ร่างกายท่ีแข็งแรงและ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี แข็งแรงสามัคคี การศึกษา
ปากพะยูน สร้างความสามัคคี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา

5 โครงการจัดการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมให้มีสุขภาพ จ านวน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ ประชาชนมีสุขภาพ กอง
กีฬาชุมชนของเทศบาล ร่างกายท่ีแข็งแรงและ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ร่างกายท่ีแข็งแรง การศึกษา
ต าบลปากพะยูน  มีความสามัคคี
จ านวน  4  ชุมชน
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แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

1.2   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการก่อสร้างสนาม เพ่ือให้มีสนามออก จ านวน  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 แห่ง/ เด็กมีสุขภาพ กองช่าง/
ออกก าลังกายเด็ก  ก าลังกายเด็ก 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ร่างกายท่ีสมบูรณ์ กอง

และแข็งแรง การศึกษา

7 โครงการลานใจลานกีฬา เพ่ือให้มีสนามออก จ านวน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง/ มีสนามออก กองช่าง/
ก าลังกายส่งเสริมให้ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ก าลังกายส าหรับ กอง
ประชาชนออกก าลังกาย ประชาชน การศึกษา

8 โครงการส่งเสริมกีฬา เพ่ือให้เด็กและเยาวชน จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 กลุ่ม/ เด็กเยาวชนในเขต กอง
เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ด้านกีฬา 1  กลุ่ม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี เทศบาลมีความรู้ การศึกษา

เพ่ิมข้ึน ด้านกีฬาเพ่ิมข้ึน
รวม    8   โครงการ  -  - 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000   -  -  -
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เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

งบประมาณและท่ีมา

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข
1.2   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมอาสา เพ่ือเตรียมความพร้อม จ านวน  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 คร้ัง/ ป้องกันการสูญ ส านักปลัด
สมัครป้องกันภัยฝ่าย ในการบรรเทาสาธารณ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี เสียชีวิตและ
พลเรือน ภัยและการช่วยเหลือผู้ ทรัพย์สิน

ประสบภัย

2 โครงการฝึกทบทวน เพ่ือเตรียมความพร้อม จ านวน  250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 คร้ัง/ ป้องการสูญเสียชีวิต ส านักปลัด
อาสาสมัครป้องกันภัย ในการบรรเทาสาธารณ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี และทรัพย์สิน
ฝ่ายพลเรือน ภัยและการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   การรักษาความสงบเรียบร้อย  
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการฝึกอบรมและ เพ่ือเตรียมความพร้อม จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ การช่วยเหลือ ส านักปลัด
ทบทวนการกู้ภัยทางบก ในการบรรเทาสาธารณ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ผู้ประสบภัยป้องกัน
และทางน้ า ภัยและการช่วยเหลือผู้ การสูญเสียชีวิต

ประสบภัย และทรัพย์สิน

4 โครงการฝึกอบรมอัคคีภัย เพ่ือให้ประชาชนมี จ านวน  60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง/ ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
และภัยต่างๆให้กับ ความรู้ในการป้องกันภัย 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการป้องกันภัย
ประชาชน

5 โครงการช่วยเหลือ เพ่ือให้ประชาชนมีความ จ านวน  250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 คร้ัง/ ป้องกันการสูญเสีย ส านักปลัด
ผู้ประสบภัยทางท้องถนน ปลอดภัยในชีวิตและ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ชีวิตและทรัพย์สิน
และผู้ป่วยด้วยรถฉุกเฉิน ทรัพย์สิน
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แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   การรักษาความสงบเรียบร้อย  
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการฝึกอบรม เพ่ือป้องและให้ความรู้ จ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ ครูนักเรียนในเขต ส านักปลัด
การป้องกันอัคคีภัยและ แก่ครูนักเรียนในเขต 300 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี เทศบาลมีความรู้
การเคล่ือนย้ายใน เทศบาล ในการป้องกันภัย
สถานศึกษา

7 โครงการฝึกทบทวน เพ่ือเตรียมความพร้อม จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ มีความเตรียมความ ส านักปลัด
พนักงานดับเพลิงและ ในการบรรเทาสาธารณ 20 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี พร้อมในการบรรเทา
พนักงานของเทศบาล ภัยและการช่วยเหลือ สาธารณภัยและ

ผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัย
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   การรักษาความสงบเรียบร้อย  

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการก่อสร้างท่ีท าการ เพ่ือให้มีท่ีท าการศุนย์ จ านวน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง/ปี มีท่ีท าการศุนย์ ส านักปลัด
ศุนย์อปพร.  พร้อม อปพร.พร้อมโรงจอดรถ 1 แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)  อปพร.พร้อมโรง
โรงจอดรถและเรือ และเรือ จอดรถและเรือ

9 โครงการจัดระเบียบ เพ่ือให้การจอดแพ จ านวน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง/ปี การจอดแพน าเท่ียว ส านักปลัด
แพน าเท่ียวบริเวณ น าเท่ียวมีความเป็น 1 แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีความเป็นระเบียบ
ท่าเทียบเรือ ระเบียบเรียบร้อย เรียบร้อย

10 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ เพ่ือให้มีรถฉุกเฉินพร้อม จ านวน  1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 คัน/ปี มีรถฉุกเฉินพร้อม ส านักปลัด
ฉุกเฉินรับส่งผู้ป่วย อุปกรณ์ส าหรับ 1 คัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อุปกรณ์ส าหรับ

ช่วยเหลือรับส่งผู้ป่วย ช่วยเหลือรับส่ง
ผู้ป่วย
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แบบ ผ.02

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   การรักษาความสงบเรียบร้อย  
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการจัดซ้ือเรือเร็ว เพ่ือเตรียมความพร้อมใน จ านวน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 ล า/ปี เตรียมความพร้อม ส านักปลัด
พร้อมเคร่ืองยนต์ การบรรเทาสาธารณภัย 1  ล า (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการบรรเทา

และการช่วยเหลือ สาธารณภัยและ
ผู้ประสบภัยทางทะเล การช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย

12 โครงการจัดซ้ือรถดับเพลิง  เพ่ือเตรียมความพร้อม จ านวน  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 คัน/ปี มีความพร้อมในการ ส านักปลัด
ขนาด 10,000 -12,000  ในการบรรเทาสาธารณ 1  คัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) บรรเทาสาธารณภัย
ลิตร  ขนาดสิบล้อ ภัยและการช่วยเหลือ และการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัย
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แบบ ผ.02

1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   การรักษาความสงบเรียบร้อย  



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้มีอาคารปฏิบัติ จ านวน  1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 แห่ง/ มีอาคารปฏิบัติงาน ส านักปลัด
ส านักงานและโรงจอดรถ งานส าหรับบรรเทา 1 แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ส าหรับบรรเทา
ดับเพลิง สาธารณภัยและการ สาธารณภัยและ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

14 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เพ่ือเตรียมความพร้อม จ านวน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 เคร่ือง มีความพร้อมในการ ส านักปลัด
ดับเพลิงแบบหาบหาม ในการบรรเทาสาธารณ 1  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี บรรเทาสาธารณภัย

ภัยและการช่วยเหลือ และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัย

รวม    14   โครงการ  -  - 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000   -  -  -
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   การรักษาความสงบเรียบร้อย  
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและท่ีมา

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนได้มี จ านวน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ เยาวชนมีความ กอง
ในเขตเทศบาลห้รู้ถึงโทษ ความรู้ความเข้าใจและ 100 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี รู้ความเข้าใจเก่ียว สาธารณสุข
ของยาเสพติด รู้ถึงโทษของยาเสพติด กับโทษของ

ยาเสพติด
2 โครงการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติด จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง/ปี ผู้ติดยาเสพติด กอง

แหล่งม่ัวสุมบริเวณหลัง สามารถเลิกยาเสพติด 1 แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สามารถเลิกยาเสพ สาธารณสุข
ท่ีท าการชุมชน และใช้ชีวิตในสังคมได้ ติดและใช้ชีวิตใน

อย่างปกติ สังคมได้อย่างปกติ

3 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือเสริมสร้างชุมชน จ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 4 ชุมชน ชุมชนเข้มแข็งและ กอง
ปัญหายาเสพติด  เข้มแข็งและปลอด 4  ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี ปลอดยาเสพติด  สาธารณสุข

ยาเสพติด จ านวนผู้ติดยาเสพ
ติดลดลง
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ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   การรักษาความสงบเรียบร้อย  

1.2   แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา   



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการอุดหนุนท่ีว่าการ เพ่ือเสริมสร้างชุมชน จ านวน  50,000        50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ ชุมชนเข้มแข็งและ กอง
อ าเภอปากพะยูนในการ เข้มแข็งและปลอด 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ปลอดยาเสพติด  สาธารณสุข
ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติด จ านวนผู้ติดยาเสพ
ยาเสพติด ติดลดลง

5 โครงการจัดซ้ือชุดตรวจ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือใน จ านวน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ชุด/ มีเคร่ืองมือในการ กอง
สารเสพติด การตรวจผู้ติดยาเสพติด 1 ชุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ตรวจผู้ติดยาเสพติด สาธารณสุข

ในเขตเทศบาล ในชุมชน

รวม    5   โครงการ  -  - 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000   -  -  -
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1.2   แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   การรักษาความสงบเรียบร้อย  

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

แบบ ผ.02



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดระเบียบ เพ่ือรักษากฎระเบียบ จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ทางเท้าสาธารณะ และความปลอดภัย 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ความปลอดภัย
(ชุมชนอ าเภอเก่า) ของประชาชน ในการสนัจร

2 โครงการจัดระเบียบจราจร เพ่ือรักษากฎระเบียบ จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง/ปี ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ในตลาด จราจรและความ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความปลอดภัยและ

ปลอดภัยของประชาชน รักษากฎจราจร

3 โครงการฝึกอบรมเยาวชน เพ่ือรักษากฎระเบียบ จ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ เด็กและเยาวชน ส านักปลัด
เก่ียวกับจราจรขับข่ี จราจรและความ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ได้รับความปลอดภัย
ปลอดภัย ปลอดภัยของเด็ก และรักษา
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  6    การพัฒนาด้านความม่ันคงและระเบียบของสังคม  
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันและแก้ไข จ านวน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ เพ่ือป้องกันและ ส านักปลัด
ปัญหายาเสพติดของเยาวชน ปัญหายาเสพติดของ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี แก้ไขปัญหายาเสพติด
และประชาชน เยาวชนและประชาชน ของเยาวชนและ

ประชาชน

รวม    4   โครงการ  -  - 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000   -  -  -

103

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณและท่ีมา

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  6    การพัฒนาด้านความม่ันคงและระเบียบของสังคม  
1.1   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดท าทางม้าลาย เพ่ือรักษากฎระเบียบ จ านวน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 แห่ง/ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หน้ามัสยิดกลาง จราจรและความปลอด 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ปลอดภัยและรักษา

ภัยของประชาชน กฎจราจร

2 โครงการแก้ไขปัญหาส่ิง เพ่ือรักษากฎระเบียบและ จ านวน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ รักษากฎระเบียบและ กองช่าง
ปลูกสร้างรุกล้ าในซอยและ แก้ไขปัญหาส่ิงปลูกสร้าง 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี แก้ไขปัญหาส่ิง
ทางเท้าสาธารณะ รุกล้ าในซอย ปลูกสร้างรุกล้ า

ในซอย
รวม    2   โครงการ  -  - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000   -  -  -
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แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีมา

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  6    การพัฒนาด้านความม่ันคงและระเบียบของสังคม  
1.2   แผนงานเคหะและชุมชน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา   



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรม เพ่ือฝึกอบรมการ จ านวน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20 คน ฝึกอบรมการ ส านักปลัด
การปราบปรามการค้ามนุษย์ ปราบปรามการค้ามนุษย์ 20 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี ปราบปรามการค้า

มนุษย์

2 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ จ านวน  25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 150 คน คนพิการรับการ ส านักปลัด
คนพิการระดับต าบล คนพิการท่ีขาดแคลน 150 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี ช่วยเหลือให้มีความ

และยากจน เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

3 โครงการส่งเสริมพัฒนา เพ่ือส่งเสริมพัฒนา จ านวน  15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 20 คน การส่งเสริมพัฒนา ส านักปลัด
บทบาทและครอบครัว บทบาทและครอบครัว 20 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี บทบาทและ

ครอบครัว
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  6    การพัฒนาด้านความม่ันคงและระเบียบของสังคม  
1.3   แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการส่งเสริมและจัดหา เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน จ านวน  15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 20 คน/ คนพิการท่ียากจน ส านักปลัด
สวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ สวัสดิการแก่คนพิการ 20 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี และขาดแคลนมี
ชีวิตคนพิการ ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

5 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน จ านวน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ศูนย์/ ศูนย์พัฒนาครอบ ส านักปลัด
สนับสนุนศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาครอบครัว 1 ศูนย์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ครัวได้รับการส่งเสริม
ครอบครัว และสนับสนุนให้มี

ความม่ันคง
6 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือส่งเสริมและ จ านวน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20 คน การส่งเสริมและ ส านักปลัด

สนับสนุนสภาเด็ก สนับสนุนสภาเด็ก 20 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี สนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชน และเยาวชน และเยาวชน

รวม    6   โครงการ  -  - 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000   -  -  -
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แบบ ผ.02

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี  6    การพัฒนาด้านความม่ันคงและระเบียบของสังคม  
1.3   แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ค่าจัดการเลือกต้ัง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ นายกเทศมนตรี  ส านักปลัด
จัดการเลือกต้ังนายกเทศ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี สมาชิกสภาเทศบาล 
มนตรีสมาชิกสภา ฯลฯ
เทศบาล ฯลฯ

2  โครงการฝึกอบรมพัฒนา เพ่ือเป็นค่าฝึกอบรม จ านวน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ การฝึกอบรมพัฒนา ส านักปลัด
บุคลากรตามสายงาน พัฒนาบุคลากรตาม 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี บุคลากรตามสายงาน

สายงาน
3 โครงการฝึกอบรมและ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน จ านวน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ การฝึกอบรมและ ส านักปลัด

ทัศนศึกษาดูงาน การฝึกอบรมและ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ทัศนศึกษาดูงาน
ทัศนศึกษาดูงานของ ของพนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาลและ และบุคคลอ่ืนๆท่ี
บุคคลอ่ืนๆท่ีปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเก่ียวข้อง
เก่ียวข้อง
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

งบประมาณและท่ีมา

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   7    การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมืองการปกครอง

1.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการฝึกอบรมและทัศน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ านวน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ ฝึกอบรมและทัศน ส านักปลัด
ศึกษาดูงานโครงการ ฝึกอบรมและทัศนศึกษา 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ศึกษาดูงานโครงการ
พระราชด าริ ดูงานโครงการพระราช พระราชด าริ

ด าริของผู้บริหารท้องถ่ิน
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาลและประชาชน

5 โครงการปกป้องสถาบัน เพ่ือจัดโครงการปกป้อง จ านวน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ จัดกิจกรรมอบรม ส านักปลัด
พระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ให้ความรู้แก่พนักงาน

จัดกิจกรรมอบรมให้ เทศบาลและ
ความรู้แก่พนักงานเทศ ประชาชนท่ัวไป

108

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แบบ ผ.02

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   7    การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมืองการปกครอง

งบประมาณและท่ีมา

1.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการจัดท าแผนและ โครงการจัดท าแผนและ จ านวน  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ จัดท าแผนและ
ประสาน

ส านักปลัด
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประสานแผนแผนพัฒนา 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี แผนแผนพัฒนา
แผนชุมชน ท้องถ่ินแผนชุมชน ท้องถ่ินแผนชุมชน

7 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน

เพ่ือให้มีความพร้อมท่ีจะ จ านวน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ การฝึกอบรมระบบ กองคลัง
จัดท าระบบบัญชี รองรับการปฏิบัติงานใน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี บันทึกบัญชีคอม
คอมพิวเตอร์ขององค์กร ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ พิวเตอร์ (e-LAAS)
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)
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1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   7    การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมืองการปกครอง
1.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการการพัฒนา
ประสิทธิภาพ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท า จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ จัดท าหรือปรับปรุง กองคลัง
การจัดเก็บรายได้ขององค์กร หรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ข้อมูลแผนท่ีภาษี
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สิน

การจัดเก็บรายได้ของ การจัดเก็บรายได้ 
องค์กรปกครองส่วน ขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน ส่วนท้องถ่ิน

รวม    8   โครงการ  -  - 465,000 465,000 465,000 465,000 465,000   -  -  -
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แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีมา

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   7    การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมืองการปกครอง
1.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดซ้ือวิทยุส่ือสาร เพ่ือใช้ในการติดต่อ จ านวน 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 15 การติดต่อส่ือสาร  ส านักปลัด
ส่ือสารของทางราชการ  15 เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เคร่ือง/ปี สะดวก  รวดเร็ว  

และมีประสิทธิภาพ

รวม    1   โครงการ  -  - 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000   -  -  -
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   7    การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมืองการปกครอง

1.2   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและท่ีมา

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเวทีประชาคม เพ่ือให้ประชาชนมี จ านวน  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
ส่วนร่วม และแลกเปล่ียน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ความคิดเห็น

2 โครงการเทศบาลพบ เพ่ือให้ประชาชนมี จ านวน  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1 คร้ัง/ ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
ประชาชน ส่วนร่วมและแลกเปล่ียน 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี และ แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและบริการ ความคิดเห็นและ
ประชาชน ได้รับบริการด้าน

ต่างๆ
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

1.3   แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   7    การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมืองการปกครอง

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการอุดหนุนชุมชน เพ่ือส่งเสริมอาชีพของ จ านวน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 4 ชุมชน ส่งเสริมอาชีพของ ส านักปลัด
ในเขตเทศบาลต าบลปากพะ ประชาชนและพัฒนา 4 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี ประชาชนกรรมการ
ยูนในการส่งเสริมอาชีพ ศักยภาพกรรมการชุมชน ชุมชนมีพัฒนา
ของประชาชนและพัฒนา ศักยภาพในการ
ศักยภาพกรรมการชุมชน  พัฒนาชุมชน
จ านวน  4  ชุมชน

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพคน จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ คนในชุมชน ส านักปลัด
ชุมชน ในชุมชนอ าเภอเก่า 1 คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี อ าเภอเก่ามีศักยภาพ

และมีความรู้เพ่ิมข้ึน
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แบบ ผ.02

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   7    การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมืองการปกครอง

1.3   แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน

เทศบาลต าบลปากพะยูน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะ จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ คณะกรรมการชุมชน ส านักปลัด
ศักยภาพคณะกรรมการ กรรมการชุมชน 1 คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี มีศักยภาพและมี
ชุมชน ความรู้เพ่ิมข้ึน

6 โครงการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้มีการจัดเก็บข้อมูล จ านวน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ การจัดเก็บข้อมูล ส านักปลัด
พ้ืนฐานในชุมชน พ้ืนฐานในชุมชน 1 คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี พ้ืนฐานในชุมชนมี

ความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน

7 โครงการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
ของประชาชน ร่วม และแลกเปล่ียน 1 คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการแลกเปล่ียน
(ชุมชนอ าเภอเก่า) ความคิดเห็น ความคิดเห็น

รวม    7   โครงการ  -  - 735,000 735,000 735,000 735,000 735,000   -  -  -
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1.3   แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  4  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   7    การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมืองการปกครอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการการจัดต้ังชมรม เพ่ือให้มีชมรมรักษ์ จ านวน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ชมรม มีชมรมรักษ์ทะเลสาบ ส านักปลัด/
รักษ์ทะเลสาบ ทะเลสาบ 1 ชมรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการดูแลรักษา สาธารณสุข

ทะเลสาบ

2 โครงการปลูกต้นไม้สอง เพ่ือให้เกิดบรรยากาศ จ านวน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ บริเวณสองข้างทางมี กอง
ข้างทาง และระบบนิเวศน์ท่ีดี 400 ต้น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี บรรยากาศและ สาธารณสุข

ระบบนิเวศน์ท่ีดี

3 โครงการจัดซ้ือเตาเผาขยะ เพ่ือเป็นท่ีก าจัดขยะ จ านวน  3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 เตา/ปี มีเตาเผาขยะขนาด กอง
ขนาดเล็ก มูลฝอย 1  เตา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เล็กในการก าจัดขยะ สาธารณสุข

มูลฝอย
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แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   4   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   8    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.1   แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการปลูกป่าชายเลน เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ จ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง/ปี ท าให้ลดการกัดเซาะ กอง
(ชุมชนหัวฝาด) ชายฝ่ัง 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ชายฝ่ัง สาธารณสุข/

ส านักปลัด

5 โครงการจัดหาพลังทดแทน เพ่ือสร้างมูลค่าจากขยะ จ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ชุมชน ขยะมูลฝอยมีมูลค่า กอง
จากขยะมูลฝอย มูลฝอย 1 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี สาธารณสุข

6 โครงการสร้างโรงผลิตปุ๋ยหมัก เพ่ือลดปริมาณขยะและ จ านวน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1  โรง/ ขยะมูลฝอยมีมูลค่า กอง
จากขยะมูลฝอย สร้างมูลค่าจากขยะ 1 โรง/ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) 1 ชุมชน และลดปริมาณขยะ สาธารณสุข

มูลฝอย ชุมชน ในเขตเทศบาล
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   8    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1.1   แผนงานสาธารณสุข

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   4   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการรณรงค์ประชา เพ่ือให้ประชาชนมีจิต จ านวน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ ประชาชนมีจิตส านึก กอง
สัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึก ส านึกในการดูแลจัดการ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการดูแลจัดการ สาธารณสุข
ในการดูแลจัดการขยะ ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย
มูลฝอย

8 โครงการจัดซ้ือและจัดหา เพ่ือจัดหาสถานท่ีคัดแยก จ านวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ลาน/ มีสถานท่ีคัดแยกขยะ กอง
ลานคัดแยกและท าประโยชน์ และท าประโยชน์จากขยะ 1 ลาน/ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ชุมชน ท าให้ลดปริมาณขยะ สาธารณสุข
จากขยะ ชุมชน

9 โครงการตลาดน่าซ้ือ เพ่ือปรับปรุงและดูแล จ านวน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง/ปี ตลาดสะอาดและถูก กอง
ตลาดให้ถูกสุขลักษณะ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สุขลักษณะ สาธารณสุข
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แบบ ผ.02

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   8    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.1   แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   4   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ เพ่ือเป็นเครือข่ายในการ จ านวน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10 คน/ปี มีเครือข่ายในการ กอง
ส่ิงแวดล้อม ดูแลด้านส่ิงแวดล้อม 10 คน  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ดูแลด้านส่ิงแวดล้อม สาธารณสุข

11 โครงการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือลดปริมาณขยะและ จ านวน 200,000     200,000      200,000      200,000      200,000     4 ชุมชน ปริมาณขยะในเขต กอง
จากต้นก าเนิด เพ่ิมมูลค่าของขยะ 4 ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี เทศบาลลดลง สาธารณสุข

มูลฝอย

12 โครงการซ้ือรถขยะ เพ่ือให้มีรถขยะ จ านวน 0 0 1,500,000 0 0 1 คัน/ปี มีรถขยะ กอง
ในการบริการประชาชน 1  คัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการบริการ สาธารณสุข
ในเขตเทศบาล ประชาชนในเขต

เทศบาล

118

แบบ ผ.02

1.1   แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   4   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   8    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการขยะแลกไข่ เพ่ือลดปริมาณขยะและ จ านวน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ ปริมาณขยะลดลง กอง
เพ่ิมมูลค่าของขยะ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี และประชาชนมี สาธารณสุข
มูลฝอย รายได้

14 โครงการลานขว้างขวด เพ่ือลดปริมาณขยะและ จ านวน  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 แห่ง/ปี ปริมาณขยะท่ีเป็น กอง
เพ่ิมมูลค่าของขยะ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ขวดลดลง สาธารณสุข
มูลฝอย

15 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือปรับปรุงตลาดให้ได้ จ านวน  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง/ปี ตลาดสดมีมาตรฐาน กอง
ตลาดให้มีมาตรฐาน มาตรฐาน 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และถูกสุขลักษณะ สาธารณสุข

16 โครงการคุ้มครองดูแล เพ่ือให้ความรู้ในการ จ านวน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 4 ชุมชน ประชาชนความรู้ กอง
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรม จัดการขยะมูลฝอยและ 4 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี ในการจัดการขยะ สาธารณสุข
ชาติและส่ิงแวดล้อมควบคุม ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ชุมชน มูลฝอยและรักษา
มลพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม
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แบบ ผ.02

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   8    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.1   แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   4   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ เพ่ือให้เทศบาลมีสถานท่ี จ านวน  1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 แห่ง/ปี เทศบาลมีสถานท่ี กอง
ของเทศบาล ท้ิงขยะ 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส าหรับท้ิงขยะ สาธารณสุข

18 โครงการก าจัดขยะ เพ่ือจัดให้มีถุงด าส าหรับ จ านวน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1,000 ลดปัญหาการท้ิงขยะ กอง
(ชุมชนหัวฝาด) ท้ิงขยะ 1,000 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ถุง/ปี ไม่เป็นท่ีเป็นทาง สาธารณสุข

ถุง
19 โครงการรักษาความสะอาด เพ่ือให้ความรู้ในการ จ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ ประชาชนความรู้ กอง

และความเป็นระเบียบ จัดการขยะมูลฝอยและ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการจัดการขยะ สาธารณสุข
เรียบร้อยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม มูลฝอยและดูแล
ของ อปท. รักษาส่ิงแวดล้อม
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แบบ ผ.02

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   4   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   8    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.1   แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการ  Big  Cleaning เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ จ านวน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 12 คร้ัง คุณภาพส่ิงแวดล้อม กอง
Day ส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึน 12 คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี ในเขตเทศบาลดีข้ึน สาธารณสุข

21 โครงการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ จ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 4 ชุมชน ในเขตเทศบาลมี กอง
สิง่ปฎกิลูและน ้าเสยี ของประชาชนและ 4  ชุมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี ความเป็นระเบียบ สาธารณสุข
(ชุมชนบ้านกลาง) ส่วนราชการในการ เรียบร้อย

บริหารจัดการขยะ

รวม    21   โครงการ  -  - 7,250,000 7,250,000 8,750,000 7,250,000 7,250,000   -  -  -
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   4   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   8    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.1   แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างและ เพ่ือให้เป็นตลาดท่ีได้ จ านวน  4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 แห่ง/ปี มีตลาดท่ีได้มาตรฐาน กองช่าง
ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล มาตรฐานและสะอาด 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และสะอาดถูก
ต าบลปากพะยูน ถูกสุขลักษณะ สุขลักษณะ

รวม    1   โครงการ  -  - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000   -  -  -
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แบบ ผ.02

1.2   แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   8    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   4   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ า จ านวน  1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,500,000 1,500,000 2 แห่ง/ปี พันธ์ุสัตว์น้ าท่ีหายาก ส านักปลัด
ลงทะเลสาบ ในทะเลสาบ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได้รับการอนุรักษ์

2 โครงการอบรมการอนุรักษ์ เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ า จ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ พันธ์ุสัตว์น้ าท่ีหายาก ส านักปลัด
ทะเลสาบ ในทะเลสาบ 1  คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ได้รับการอนุรักษ์

3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ เพ่ือให้ความรู้ในการ จ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ ประชาชนความรู้ ส านักปลัด
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จัดการดูแลรักษา 1 คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี ในการจัดการดูแล

ส่ิงแวดล้อม รักษาส่ิงแวดล้อม

รวม    3   โครงการ  -  - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,600,000 1,600,000   -  -  -
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แบบ ผ.02

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   8    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.3   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   4   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดต้ังป้ายประชา เพ่ือให้มีป้ายประชา จ านวน  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 ป้าย/ปี มีป้ายประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดฯ
สัมพันธ์การท่องเท่ียว สัมพันธ์เก่ียวกับการ 1  ป้าย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เก่ียวกับการท่องเท่ียว

ท่องเท่ียว

2 โครงการลานวัฒนธรรม เพ่ือจัดกิจกรรมลาน จ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 48 คร้ัง จัดกิจกรรมลาน ทุกกอง
ลานภูมิญปัญาท้องถ่ิน วัฒนธรรม ลานภูมิปัญา 48 คร้ัง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ปี วัฒนธรรมประชา
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ท้องถ่ินเก่ียวกับ สัมพันธ์เก่ียวกับการ

การท่องเท่ียว ท่องเท่ียวและ
ประชาชนมีรายได้

รวม       2   โครงการ  -  - 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000   -  -  -
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แบบ ผ.02

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  6  การส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน
1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   9   การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว

1.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   2   การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพ่ิมคุณค่าครบวงจรท่ีย่ังยืน

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่ง จ านวน  10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แห่ง/ เทศบาลเป็นเมือง กองช่าง
ท่าเทียบเรือเทศบาลต าบล งท่องเท่ียวและเป็นลาน 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี น่าอยู่และระบบ
ปากพะยูน กิจกรรมต่างๆ นิเวศน์ท่ีดี
(ชุมชนอ าเภอเก่า)

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์ จ านวน  10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แห่ง/ แหล่งท่องเท่ียวรับ กองช่าง
วัดรัตนาราม เป็นแหล่งท่องเท่ียว 1  แห่ง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปี การฟ้ืนฟูและ

อนุรักษ์
รวม   2   โครงการ  -  - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000   -  -  -
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แบบ ผ.02

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  6  การส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   2   การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบเพ่ิมคุณค่าครบวงจรท่ีย่ังยืน

1.   ยุทธศาสตร์ท่ี   9   การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
1.2   แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ เพ่ือให้มีท่าเทียบเรือ จ านวน  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 1 แห่ง/ มีท่าเทียบเรือและ กองช่าง
เทศบาลต าบลปากพะยูน และปรับภูมิทัศน์เป็น 1  แห่ง (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล ปี เป็นท่ีพักผ่อนของ

ท่ีพักผ่อนของประชาชน และ และ และ และ และ ประชาชน
งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)

1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพ่ือให้มีสนามออก จ านวน  15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1 แห่ง/ มีสนามออก กองช่าง
มาตรฐานประจ าอ าเภอ ก าลังกายส่งเสริมให้ 1  แห่ง (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล ปี ก าลังกายส าหรับ

ประชาชนออกก าลังกาย และ และ และ และ และ ประชาชน
งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)
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ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

   1   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

ส าหรับ   โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ. 02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการปรับปรุงงานตีเส้น เพ่ือให้การคมนาคม ความยาว 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1 สาย/ การคมนาคม กองช่าง
จราจรพร้อมป้ายจราจรถนน ขนส่งท่ีสะดวก รวดเร็ว 2,852 (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล ปี สะดวก  รวดเร็ว  
เทศบาลต าบลปากพะยูนและ และป้องกันอุบัติเหตุ  เมตร และ และ และ และ และ และปลอดภัย
ถนนเทศบาล  9  -เช่ือมต่อ งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)
เขตเทศบาลต าบลอ่าวพะยูน

รวม       3   โครงการ  -  - 22,810,000 22,810,000 22,810,000 22,810,000 22,810,000   -  -

127

ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

งบประมาณ

ส าหรับ   โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลปากพะยูน

ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปล่ียนแปลง   และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

   1   ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1   แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ. 02/1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี เพ่ือสืบทอดประเพณี จ านวน  1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1 คร้ัง ประเพณีชักพระ กอง
ลากพระแข่งเรือ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1  คร้ัง (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล (งบเทศบาล /ปี แข่งเรือได้รับการ การศึกษา

และ และ และ และ และ สืบทอดตลอดไป
งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน) งบอุดหนุน)

รวม       1   โครงการ  -  - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000   -  -
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งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา   

   2.  ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  และการกีฬา
   2.1  แผนงานการศาสนา   วัฒนธรรมและนันทนาการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคม  คุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   7   การส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)
ส าหรับ   โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลปากพะยูน



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ท่ีรับผิดชอบหลัก

1 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน   -  - 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด
บานเล่ือน  2  บาน บานเล่ือนกระจกเต้ีย 2  ตู้ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

2 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน   -  - 5,000 5,000 5,000 ส านักปลัด
บานทึบ บานทึบ 1  ตู้ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

3 จัดซ้ือโต๊ะท างาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน   -   - 70,000 70,000 70,000 ส านักปลัด
พร้อมเก้าอ้ี 7  ชุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

4 จัดซ้ือชุดรับแขก ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือชุดรับแขก จ านวน   -   - 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด
แบบหุ้มเบาะ แบบหุ้มเบาะพร้อมเก้าอ้ี 1  ชุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

5 จัดซ้ือชุดรับแขก ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือชุดรับแขก จ านวน   -   - 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด
แบบไม้ แบบไม้พร้อมเก้าอ้ี 1  ชุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
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แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

งานบริหารท่ัวไป

งบประมาณและท่ีมา

แผนงานบริหารงานท่ัวไป



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ท่ีรับผิดชอบหลัก

6 จัดซ้ือโต๊ะโฟเมก้า ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะโฟเมก้า จ านวน   -  - 25,000 25,000 25,000 ส านักปลัด
ขาพ่นด า   ขนาด 10  ตัว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
 180x60  ซม.

7 จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี
พลาสติก

จ านวน   -  - 25,000 25,000 25,000 ส านักปลัด
พลาสติก 100  ตัว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

8 จัดซ้ือรถกู้ชีพ  กู้ภัย  ค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดซ้ือ จ านวน  -   - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ส านักปลัด
ฉุกเฉิน   พร้อมอุปกรณ์ ขนส่ง รถกู้ชีพ  กู้ภัย   ฉุกเฉิน 1  คัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

พร้อมอุปกรณ์

8 จัดซ้ือกระบะ  4  ประตู ค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด จ านวน  -   - 900,000 900,000 900,000 ส านักปลัด
ขนส่ง จัดซ้ือกระบะ  4  ประตู 1  คัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

9 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง    จ านวน     -  - 4,300 4,300 4,300 ส านักปลัด
คอมพิวเตอร์ พิมพ์คอมพิวเตอร์ 1  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ชนิดฉีดหมึก  พร้อมติดต้ัง

10 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง    จ านวน     -  - 2,500 2,500 2,500 ส านักปลัด
ส ารองไฟฟ้าขนาด  800 1  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
VA  480  WATT
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เทศบาลต าบลปากพะยูน

แบบ ผ. 03

งบประมาณและท่ีมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ท่ีรับผิดชอบหลัก

1 จัดซ้ือตู้เหล็ก  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บาน จ านวน   -  - 5,000 5,000 5,000 กองคลัง
2  บานเปิด เปิด   มือจับแบบปิด  1  ตู้ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ขนาด  4  ช้ัน

2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง    จ านวน     -  - 22,000 22,000 22,000 กองคลัง
คอมพิวเตอร์ พิมพ์คอมพิวเตอร์ 1  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ชนิดเลเซอร์/ชนิด  LED
ขาวด า
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แบบ ผ. 03

เทศบาลต าบลปากพะยูน

บัญชีครุภัณฑ์

งานบริหารงานคลัง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ท่ีรับผิดชอบหลัก

1 จัดซ้ือพระบรมรูป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือพระบรมรูป  จ านวน  -  - 25,000 25,000 25,000 กองการศึกษา
รัชกาลท่ี 5 รัชกาลท่ี  5 1  องค์  (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

2 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน   -  - 5,000 5,000 5,000 กองการศึกษา
บานทึบ บานทึบ 1  ตู้ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

3 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ    จ านวน     -  - 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษา
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ชนิดเลเซอร์  /ชนิด  LED

4 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ    จ านวน     -  - 2,800 2,800 2,800 กองการศึกษา
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
800  VA   480  WATT

5 ซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน  -   - 490,000 490,000 490,000 กองการศึกษา
กลางแจ้ง เคร่ืองออกก าลังกาย 17  ชุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

กลางแจ้ง
6 ซ้ือเคร่ืองเด็กเล่น ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน  -   - 489,000 489,000 489,000 กองการศึกษา

เคร่ืองเด็กเล่น 17  ชุด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
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แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

แผนงานการศึกษา

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ท่ีรับผิดชอบหลัก

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง จ านวน  -  - 30,000 30,000 30,000 กอง
คอมพิวเตอร์ 1  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สาธารณสุข

2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ    จ านวน     -  - 10,000 10,000 10,000 กอง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สาธารณสุข

ชนิดเลเซอร์  /ชนิด  LED

3 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ    จ านวน     -  - 2,500 2,500 2,500 กอง
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สาธารณสุข
800  VA   480  WATT
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แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลปากพะยูน

งบประมาณและท่ีมา

แผนงานสาธารณสุข



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ท่ีรับผิดชอบหลัก

1 ซ้ือเคร่ืองตบดิน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ือง จ านวน   -   - 25,000 25,000 25,000 กองช่าง
ตบดินรุ่น  OKUR  HGC - 1  ตัว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
80L 

2 ติดต้ังเสา High Mast ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ัง ความสูง  -  - 499,000 499,000 499,000 กองช่าง

เสา High Mast 20 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
เมตร

3 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง จ านวน  -  - 23,000 23,000 23,000 กองช่าง
คอมพิวเตอร์ 1  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

4 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง จ านวน  -  - 22,000 22,000 22,000 กองช่าง
โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

5 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ    จ านวน     -  - 10,000 10,000 10,000 กองช่าง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)
เทศบาลต าบลปากพะยูน

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ. 03



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ท่ีรับผิดชอบหลัก

6 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ    จ านวน     -  - 2,500 2,500 2,500 กองช่าง
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
800  VA   480  WATT

7 ซ้ือพ่วงข้างรถจักยานยนต์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จ านวน   -  - 8,000 8,000 8,000 กองช่าง
พ่วงข้าง   รถจักยานยนต์ 1  คัน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
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เทศบาลต าบลปากพะยูน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ท่ีรับผิดชอบหลัก

1 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บ จ านวน  -  - 4,000 4,000 4,000 กองประปา

เอกสารแบบบานเล่ือน  1  ตู้ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

2  ประตู
2 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง จ านวน  -   - 100,000       100,000       100,000       กองประปา

(ซับเมอร์ท) สูบน้ าบาดาลชนิดจมน้ า  2  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
(ซับเมอร์ท)ขนาด 5 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ า 
ชนิด พี.วี.ซี. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง  2  น้ิว

3 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง จ านวน  -   - 100,000       100,000       100,000       กองประปา
(ไดโว่) สูบน้ าบาดาลชนิดจุ่มมน้ า  2  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ขนาด 500 วัตต์
ท่อน้ าออก  2  น้ิว

4 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง จ านวน  -  - 8,900 8,900 8,900 กองประปา
คอมพิวเตอร์ พิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ 1  เคร่ือง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

เลเซอร์
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งบประมาณและท่ีมา

แผนงานการพาณิชย์

เทศบาลต าบลปากพะยูน

แบบ ผ. 03

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)
บัญชีครุภัณฑ์
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ส่วนที ่ 5  การตดิตามและประเมินผล 
 

1.  การตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที ่ 3  พ.ศ. 2561 เป็นแบบทีก่ าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    มีรายละเอียด  ดังนี ้

1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปีประกอบด้วย 

1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15  คะแนน 
1.3  ยทุธศาสตร ์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10  คะแนน 
(2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน 
(3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  10  คะแนน 
(4)  วิสัยทัศน ์ 5  คะแนน 
(5)  กลยทุธ์5 คะแนน 
(6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ 5  คะแนน 
(7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 5  คะแนน 
(8)  แผนงาน  5  คะแนน 
(9)  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   5  คะแนน 
(10)  ผลผลิต/โครงการ  5  คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80 คะแนน) 
 
2.  การตดิตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย 

2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
2.2  การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
2.3  การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
2.4  ยทุธศาสตร์และแผนงาน  10  คะแนน 
2.5  โครงการพัฒนา  60  คะแนน ประกอบด้วย 

(1)  ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5  คะแนน 
(2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
(3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ 
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ถูกต้อง  5  คะแนน 
(4)  โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาต2ิ0 ปี  5  คะแนน 
(5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่12  5  คะแนน 
(6)  โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0  5  คะแนน 
(7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
(8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยนืภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
(9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน 
(10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
(11)  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    5 คะแนน 
(12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 
คะแนนรวม  100  คะแนน   เกณฑท์ี่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน 
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80คะแนน)    
 

3.  สรุปผลการพฒันาท้องถิน่ในภาพรวม 
3.1  การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ตามที่เทศบาลต าบลปากพะยูน   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

เทศบาลต าบลปากพะยูนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปญัหาให้กับ
ประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพฒันาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดงันี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง 

แนวทางและหลักเกณฑ์การจดัท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
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การตดิตามและประเมินผลดว้ยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลต าบลปากพะยูนใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ

โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบ 
ถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพงึพอใจ มีดังนี ้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นในอนาคต 
4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกนั อย่างไร เป็นต้น) 

๑.  เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง 
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

๒.  ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก 

และบางเรื่องอาจท าไม่ได ้

4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา  (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของขอ้มูลเพื่อน าไปสู ่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 

๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใชยุ้ทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มคีวามสอดคล้องกัน 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการ 
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายให ้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

๔.  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกบัภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง 
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 

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


