
คำนำ 

 

ดวยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467  ลงวันที่ 14  

ธันวาคม 2563  เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนแนวทางการปฏิบัติ โดยใหองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อประโยชนในการ 

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดและใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำ 

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ.2566 เปนตนไป กระทรวงมหาดไทย

พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 69/1 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 18 กำหนดใหแผนพัฒนาทองถิ่น กรณเีทศบาล องคการบริหาร

สวนตำบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีกฎหมายจัดต้ัง ใหจัดทำหรือทบทวนใหแลว

เสร็จภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป เพื่อใหการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได

อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดใหแกประชาชน  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลเพหลาจึงจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

ขึน้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2566-

2570) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารฉบับนี้ จะเปนแนวทางการพัฒนาที่มี

ความชัดเจน และมีสวนชวยใหการดำเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สนองตอบ

ตอปญหาและความตองการของประชาชนในตำบลเพหลาไดอยางแทจริง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในทองถ่ินใหมีความเปนอยูที่ดียิ่งข้ึนและเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนตลอดไป 

 

 

                        

 

องคการบรหิารสวนตำบลเพหลา 

           กันยายน 2564 
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สวนที่ 1 

 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 

(1) ดานกายภาพ 

1)  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล (แผนท่ีประกอบ) 

     องคการบริหารสวนตำบลเพหลา ตั้งอยูเลขท่ี 214 หมูที่ 3  ตำบลเพหลา  อำเภอคลองทอม 

จังหวัดกระบี่  หางจากที่วาการอำเภอคลองทอม  17  กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ  174 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ  108,750 ไร  โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นทีต่ำบลตาง ๆ ดังนี ้

     ทิศเหนือ  ติดตอกับตำบลพรุเตียว       อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่ 

     ทิศใต  ติดตอกับตำบลคลองทอมใต    อำเภอคลองทอม      จังหวัดกระบ่ี 

     ทิศตะวันออก ติดตอกับตำบลพรุดินนา       อำเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่ 

     ทิศตะวันตก  ติดตอกับตำบลโคกยาง       อำเภอเหนือคลอง     จังหวัดกระบี่ 
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2) ลักษณะภูมิประเทศ 

        ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบดวย ภูเขา ที่ราบและเนินสูง ๆ ต่ำ ๆ มีคลองเพหลาไหลผาน

หมูบาน เปนแหลงตนน้ำลำธารเหมาะแกการเพาะปลูก ยางพารา  ปาลมน้ำมัน และทำการปลูกพืชเกษตร

อ่ืนๆ เชน ปลูกผกั ผลไม ปลูกขาวไร   

  3) ลักษณะภูมิอากาศ 

       ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตรอนและไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและ

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นฤดูกาลจึงมีเพียง 2 ฤดู ฤดูรอนและฤดูฝน  ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือน

มกราคม ถึงเดือนเมษายน  นอกจากนั้นจะเปนฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดอืนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 

4) ลักษณะของดิน 

       ลักษณะของดินเปนดินเหนียวและดินรวนท่ีมีการระเหยน้ำไดดี พ้ืนท่ีสวนใหญเหมาะแกการ

ทำเกษตร 

(2) ดานการเมือง/การปกครอง 

 1) เขตการปกครอง 

 องคการบริหารสวนตำบลเพหลาแบงเขตการปกครองพื้นที่จำนวน  9  หมูบาน ไดแก 

หมูท่ี 1 บานเพหลาใต  ผูใหญบาน  นายธีระศักดิ์  สายปาน 

หมูท่ี 2 บานเพหลาเหนือ  ผูใหญบาน  นายสมศักดิ์  แกวชูดวง 

หมูท่ี 3 บานพรุเตยใต  ผูใหญบาน  นายปรีชา  เองฉวน 

หมูท่ี 4 บานพรุเตยเหนือ  ผูใหญบาน  นายจักรพงศ  ศริภิาคโยทัย 

หมูท่ี 5 บานพรุเตียว  ผูใหญบาน  นายประพันธ  พรุเตย 

หมูท่ี 6 บานบางใหญ  ผูใหญบาน  นายสำเริง  ทองทิพย 

หมูท่ี 7 บานทาเรือ  ผูใหญบาน  นายกิตติพันธ  บุญเทพ 

หมูท่ี 8 บานทรายทอง  ผูใหญบาน นางทิพยสุชล  บญุชวย 

หมูท่ี 9 บานควนสบาย  กำนันตำบลเพหลา นายจิตติพงษ  บุญมณี 

2) การเลือกตั้ง 

      การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบล

และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง 

ทั้งหมด 4,843 คน มีจำนวน 9 หมูบาน หากมีการเลือกตั้งจะมีผูบริหารทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวน

ตำบล) จำนวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 2 คน เลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนตำบล จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูบานละ 1 คน จำนวน  

9 หมูบาน รวมเปน 9 คน 
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(3) ประชากร 

     1) ขอมลูเก่ียวกับจำนวนประชากร  

จำนวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตำบลเพหลา  มีจำนวนประชากร 6,395 คน แยกเปน

ชาย 3,213 คน หญิง 3,182  คน  

 

 

หมูท่ี 

 

 

ชื่อบาน 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 

ชาย หญิง รวม หลังคา

เรือน 

ชาย หญิง รวม หลังคา

เรือน 

1 บานเพหลาใต 314 302 616 243 325 308 633 250 

2 บานเพหลาเหนือ 386 405 791 306 389 411 800 311 

3 บานพรุเตยใต 419 406 825 339 421 409 830 339 

4 บานพรเุตยเหนือ 403 418 821 371 404 423 827 377 

5 บานพรุเตียว 434 439 873 370 436 450 886 378 

6 บานบางใหญ 488 450 938 322 493 451 944 329 

7 บานทาเรือ 232 231 463 134 233 228 461 135 

8 บานทรายทอง 213 214 427 137 211 216 427 138 

9 บานควนสบาย 313 276 589 200 314 268 582 201 

 รวม 3,202 3,141 6,343 2,422 3,226 3,164 6,390 2,458 

(ท่ีมา: สำนักทะเบียนราษฎรอำเภอคลองทอม  จังหวัดกระบ่ี ) 

 

หมูท่ี 

 

ชื่อบาน 

เดือนเมษายน พ.ศ.2563 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

ชาย หญิง รวม หลังคา

เรือน 

ชาย หญิง รวม หลังคา

เรอืน 

1 บานเพหลาใต 324 309 633 252 327 300 627 262 

2 บานเพหลาเหนือ 387 417 804 314 395 413 808 320 

3 บานพรเุตยใต 418 408 826 342 416 408 824 349 

4 บานพรุเตยเหนือ 403 410 813 382 395 406 801 388 

5 บานพรุเตียว 434 451 885 380 437 465 902 386 

6 บานบางใหญ 491 458 949 333 488 473 961 339 

7 บานทาเรือ 234 227 461 141 235 230 465 143 

8 บานทรายทอง 205 214 419 138 213 222 435 141 

9 บานควนสบาย 311 268 579 205 307 265 572 207 

 รวม 3,207 3,162 6,369 2,487 3,213 3,182 6,395 2,535 

(ท่ีมา: สำนักทะเบียนราษฎรอำเภอคลองทอม  จังหวัดกระบ่ี  ณ วันท่ี 20 ส.ค.64  ) 
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2) ชวงอายุและจำนวนประชากร   

 

 

ชวงอายุ 

เดือนพฤษภาคม  

พ.ศ.2561 

เดือนพฤษภาคม  

พ.ศ.2562 

 

 

หมายเหตุ ชาย หญิง  รวม ชาย หญิง  รวม 

จำนวนประชากรเยาวชน 827 742 1,569   842 765  1,607 อายุต่ำกวา  18 ป 

จำนวนประชากร 2,030 2,060 4,090 2,040  2,041  4,081 อายุ 18 -60 ป 

จำนวนประชากรผูสูงอายุ 345 339 684   344 358   702 อายุมากกวา 60ป 

รวม 3,202 3,141 6,343 3,226  3,164 6,390  

 

 

 

ชวงอายุ 

เดือนเมษายน 

พ.ศ.2563 

เดือนมกราคม 

พ.ศ.2564 

 

 

หมายเหตุ ชาย หญิง  รวม ชาย หญิง  รวม 

จำนวนประชากรเยาวชน 821 740 1,561 829 754  1,583 อายุต่ำกวา  18 ป 

จำนวนประชากร 2,030 2,062 4,092 2,025 2,045  4,070 อายุ 18 -60 ป 

จำนวนประชากรผูสูงอายุ 356 360 716 359 383   742 อายุมากกวา 60ป 

รวม 3,207 3,162 6,369 3,213  3,182 6,395  
 

(4) สภาพทางสังคม 

   1) การศึกษา  

    -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  ศูนย  คือ 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเพหลาเหนือ ตัง้อยูหมูท่ี 2 ตำบลเพหลา จำนวนนักเรยีน  24 คน    

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพรุเตย  ตั้งอยูหมูที่ 3 ตำบลเพหลา        จำนวนนักเรยีน 50 คน 

3. ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานพรุเตียว ตั้งอยูหมูที ่5 ตำบลเพหลา       จำนวนนักเรียน  8 คน                     

    - ระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน  มีจำนวน  1  แหง  คือ 

 1.  โรงเรียนบานพรุเตย ตั้งอยูหมูที่ 3  ตำบลเพหลา   จำนวนนักเรียน  259 คน 

    - ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยูหมูที่ 6 ตำบลเพหลา จำนวน  45  คน 

   2) สาธารณสุข  จำนวน  3  แหง 

            - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานพรุเตย  ตั้งอยูหมูท่ี 4 ตำบลเพหลา   เจาหนาที่  6  คน 

 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานเพหลา ตั้งอยูหมูที ่1 ตำบลเพหลา เจาหนาที่  5  คน 

 - โรงพยาบาลชาง  ตั้งอยูหมูที่ 7 ตำบลเพหลา  แพทย  4  คน  เจาหนาที่ 18  คน      
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3) อาชญากรรม 

  -  

  4) ยาเสพติด 

จำนวนอาชญากรรม (ยาเสพติด) ของตำบลเพหลาประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ 

ลำดับ หมูท่ี เหตุเกิด (ครัง้) จับกุม (ครั้ง) ผูตองหา (คน) 

๑ ๑ บานเพหลาเหนือ ๕ ๕ ๘ 

๒ ๒ บานเพหลาใต ๗ ๗ ๗ 

๓ ๓ บานพรุเตยเหนือ ๑ ๑ ๑ 

๔ ๔ บานพรุเตยใต ๐ ๐ ๐ 

๕ ๕ บานพรุเตียว ๗ ๗ ๘ 

๖ ๖ บานบางใหญ ๕ ๕ ๕ 

๗ ๗ บานทาเรือ ๐ ๐ ๐ 

๘ ๘ บานทรายทอง ๑ ๑ ๑ 

๙ ๙ บานควนสบาย ๓ ๓ ๓ 

รวม 29 29 33 
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  5) การสังคมสงเคราะห 

              องคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดดำเนินการดานสังคมสังเคราะห ดังนี้ 

(1) ผูสูงอายุตำบลเพหลา จำนวน 772 คน  

(2) ผูพิการตำบลเพหลา  จำนวน  165  คน  

(3)  ผูปวยเอดสตำบลเพหลา จำนวน 7  คน 

(5)  เงนิสงเคราะหชวยเหลือผูดอยโอกาส  จำนวน  20  ราย 

(7) โครงการรับลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

     จำนวน 45  คน  
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(5) ระบบบริการพื้นฐาน 

     1) การคมนาคมขนสง (ทางบก,ทางน้ำ,ทางราง ฯลฯ) 

ถนนสายหลักในตำบลเพหลา 
1. ถนนลาดยางสายบานพรุเตย-บานเพหลา  (ทางหลวงชนบท)       ยาว 13,200 เมตร 
2. ถนนลาดยางสายบานพรุเตย-บานคลองเสียด (ทางหลวงชนบท)       ยาว   5,200 เมตร 
3. ถนนลาดยางสายบานเพหลา-บานทับไทร (ทางหลวงชนบท)       ยาว   2,700 เมตร 
4. ถนนลาดยางสายบานพรุเตย-บานพรุเตียว-บานควนหวายแดง (อบจ.)    ยาว   9,950 เมตร 
5. ถนนลาดยางสายบานชองควน-บานเขาสามหนวย (อบจ.)        ยาว   3,500  เมตร 
6. ถนนสายลาดยางสายโรงตีเหล็ก (ทางหลวงชนบท)           ยาว   3,000  เมตร 
7. ถนนลาดยางสายพรุเตย-พรุดินนา (ทางหลวงชนบท)        ยาว   4,290  เมตร 

 หมูท่ี 1 ตำบลเพหลา 
 1. ถนนสายหวยไมแกน  (ลูกรัง)                   ยาว     650  เมตร 
 2. ถนนสายหวยไมแกน ซอย 1  (ลูกรัง)                  ยาว     500  เมตร 
 3. ถนนสายขาง รพ.สต.บานเพหลา  (คอนกรีต)              ยาว     100  เมตร 
 4. ถนนสายขาง รพสต.บานเพหลา  (ลูกรัง)                 ยาว  1,450  เมตร 
 5. ถนนสายขาง รพสต.บานเพหลา ซอย1 (ลูกรัง)              ยาว     850  เมตร 
 6. ถนนสายหลังนิคม   (คอนกรีต) (อบจ.)                          ยาว  1,750  เมตร 
 7. ถนนสายหลังนิคม ซอย1                        ยาว  1,100  เมตร 
             (หมูที่ 1 หมูท่ี 2) (ลูกรัง)  
 8. ถนนสายขางรานคุณยาย  (คอนกรีต)               ยาว     650  เมตร 
 9. ถนนสายศรีปราชญ   (ลูกรัง)              ยาว     500  เมตร 

10. ถนนสาย สปก. (หมูท่ี 1 หมูที่2 หมูที่6) (ลาดยาง)          ยาว  2,000  เมตร 
 10. ถนนสาย สปก. (หมูท่ี 1 หมูที่2 หมูที่6) (ลูกรัง)          ยาว  4,200  เมตร 
 11. ถนนสายรอบปาชุมชน  (ลูกรัง)              ยาว  2,000  เมตร 
 12. ถนนสายคลองบางจีน  (คอนกรีต) (อบจ.)         ยาว    600   เมตร 
 13. ถนนสายคลองบางจีน  (ลูกรัง)            ยาว 1,750   เมตร 
 หมูท่ี 2 ตำบลเพหลา 
 1. ถนนสายพัฒนา 1   (คอนกรีต)              ยาว     100  เมตร 
 2. ถนนสายพัฒนา 1   (ลูกรัง)              ยาว  2,600  เมตร  

3. ถนนสายพัฒนา 2   (ลูกรัง)              ยาว  2,700  เมตร 
 4. ถนนสายพัฒนา 1  - พัฒนา 2  (ลูกรัง)             ยาว  1,100  เมตร 
 5. ถนนสายปรีชาอุทิศ  (ลูกรัง)               ยาว  1,300  เมตร 
 6. ถนนสายมัสยิด (ลูกรัง)               ยาว     400  เมตร 
 7. ถนนสายรอดภัยพัฒนา  (คอนกรีต) (อบจ.)            ยาว     950  เมตร 
 8. ถนนสายรอดภัยพัฒนา  (ลาดยาง)  (อบต.)           ยาว     370  เมตร 
          9. ถนนสายรอดภัยพัฒนา  (ลาดยาง)  (ทางหลวงชนบท.)         ยาว     580  เมตร 

10.  ถนนสายประภาสอุทิศ  (ลูกรัง)            ยาว  3,000  เมตร 
 11. ถนนสายประภาสอุทิศ ซอย1  (ลูกรัง)            ยาว     250  เมตร 
          12. ถนนสายเตาถาน (ลูกรัง)                ยาว  1,500  เมตร 
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หมูท่ี 3 ตำบลเพหลา 

 1. ถนนสายโคกกลาง   (คอนกรีต)                  ยาว     620  เมตร 
 2. ถนนสายโคกกลาง  (ลูกรัง)            ยาว  1,400  เมตร  
 3. ถนนสาย SML     (ลูกรัง)          ยาว    500   เมตร 
 4. ถนนสายขางโรงเรียนพรุเตย (คอนกรีต)           ยาว  1,790  เมตร 
 5. ถนนสายหลังโรงเรียนพรุเตย (ลูกรัง)                 ยาว  2,000  เมตร 

6. ถนนสายหนาควน-ชองควน (หมูที่3 หมูที่6) (ลูกรัง)      ยาว  2,400  เมตร 
7. ถนนสายหวยน้ำดำหมูที่ 3 – หมูท่ี 6   (ลูกรัง)        ยาว  2,700  เมตร 

 8. ถนนสายไสหนำสูง (ลูกรัง)                       ยาว  3,050  เมตร 
            

หมูท่ี 4 ตำบลเพหลา 

 1. ถนนสายรมรื่น  (ลูกรัง)             ยาว     400  เมตร 
 2. ถนนสายพูนผล-ชองเนียง  (คอนกรีต)            ยาว     500  เมตร 

3. ถนนสายพูนผล-ชองเนียง  (ลูกรัง)              ยาว  3,800  เมตร 
 4. ถนนสายเกษมสุข- ควนหวายแดง  (คอนกรีต)         ยาว  1,280  เมตร 
 5. ถนนสายเกษมสุข- ควนหวายแดง  (ลูกรัง)         ยาว  6,000  เมตร 

6. ถนนสายเกษมสุข- ควนหวายแดง  ซอย 1    (ลูกรัง)     ยาว     500  เมตร 
 7. ถนนสายเกษมสุข- ควนหวายแดง  ซอย 2    (ลูกรัง)        ยาว  1,000  เมตร 
 8. ถนนสายเกษมสุข- ควนหวายแดง  ซอย 3    (ลูกรัง)           ยาว     500  เมตร 

9. ถนนสายเกษมสุข- ควนหวายแดง  ซอย 4  (ลูกรัง)       ยาว   2,000 เมตร 

10. ถนนสายเกษมสุข- ควนหวายแดง  ซอย 5  (ลูกรัง)     ยาว   1,800 เมตร 

11. ถนนสายเกษมสุข- ควนหวายแดง  ซอย 6  (ลูกรัง)       ยาว   2,000 เมตร 

12. ถนนสายเกษมสุข- ควนหวายแดง  ซอย 7  (ลูกรัง)        ยาว   2,000 เมตร 

13. ถนนสายหมูที่ 4 – หมูท่ี 5 (หมูที่4 หมูท่ี5) (ลูกรัง)       ยาว   1,500 เมตร 
14. ถนนสายเกษมสุข-ควนหวายแดง  ซอย 8                 ยาว   1,500 เมตร 

  

หมูท่ี 5 ตำบลเพหลา 

 1. ถนนสายสามแยก-เขาหนาผึ้ง (ลาดยาง)             ยาว   570  เมตร 
             (ทางหลวงชนบท) 
 2. ถนนสายสามแยก-เขาหนาผึ้ง   (ลูกรัง)           ยาว 1,900 เมตร 

3. ถนนสายเขาหนาผึ้ง-อางน้ำ     (ลูกรงั)              ยาว 3,000 เมตร 
 4. ถนนสายทุงทับพิเสน            (ลูกรัง)            ยาว 5,000 เมตร 
 5. ถนนสายฝายบานพรุเตยีว      (ลูกรัง)             ยาว 1,600 เมตร 
 6. ถนนสายพรุเตียว – สวนปาลม  (ลูกรัง)                ยาว 2,700 เมตร 
 7. ถนนสายพรุตียว-นาตนนุน      (ลูกรัง)             ยาว 1,500 เมตร 

 
 
 



9 

                              
 8. ถนนสายมโนราห               (คอนกรีต)          ยาว    200 เมตร 
 9. ถนนสายฝายคลองเพหลา       (ลูกรัง)            ยาว 1,000 เมตร 
 10. ถนนสายหลังโรงเรยีนบานพรุเตียว   (ลาดยาง) (อบต.)        ยาว 3,000 เมตร 
 11. ถนนสายหลังโรงเรยีนบานพรุเตียว   (คอนกรีต)         ยาว    100 เมตร 
 12. ถนนสายหลังโรงเรียนบานพรุเตียว ซอย1        ยาว 1,200 เมตร 
                (บานนายสมพิษ  ทับทิมเมือง)  (ลูกรัง) 
          13. ถนนสายหลังโรงเรียนบานพรุเตียว ซอย2        ยาว 2,500 เมตร 
                (บานนายประดิษฐ) (ลูกรัง)   

14. ถนนสายพรุเตียว-ทับชาง        ยาว  3,000 เมตร 
15. ถนนสายสามแยกบานนิพนธ-นาตนนุน       ยาว  2,600 เมตร 
16. ถนนควนสบาย – ทุงปรือ        ยาว  1,900 เมตร 

หมูท่ี 6 ตำบลเพหลา 

1. ถนนสายบานลุงไข   (ลูกรัง)             ยาว      500  เมตร 
 2. ถนนสายเกาะปง     (ลูกรัง)                 ยาว   3,200  เมตร 

3. ถนนสายเกาะปง     (ลาดยาง) (ทางหลวงชนบท)       ยาว      600 เมตร 
4. ถนนสายเกาะปง (ลาดยาง) (อบต.)                        ยาว   2,000  เมตร 
4. ถนนสายเกาะปง  ซอย1  (ลูกรัง)           ยาว      500 เมตร 
5. ถนนสายเกาะปง-สีกัก    (ลูกรัง)         ยาว   1,600 เมตร 
6. ถนนสายเกาะปง-สีกัก ซอย1  (ลูกรัง)            ยาว   1,600 เมตร 
7. ถนนสายสีกัก       (ลูกรัง)           ยาว   2,200 เมตร 
8. ถนนสายบุญนาค   (ลูกรัง)           ยาว   2,600 เมตร 
9. ถนนสายบุญนาค ซอย1   (ลูกรัง)             ยาว   1,000 เมตร 
10. ถนนสายบุญนาค ซอย2   (ลูกรัง)           ยาว      700 เมตร 
11. ถนนสาย สปก. ซอย1     (ลูกรัง)      ยาว   1,000 เมตร 
12. ถนนสายบานนายแวง   (ลูกรัง)         ยาว   1,000 เมตร 
13. ถนนสายบานนายชวน  (ลูกรัง)        ยาว      400 เมตร 
14. ถนนสายหลังบานนายชวน (ลูกรัง)        ยาว      500 เมตร 
15. ถนนสายน้ำตกบางรัก  (ลูกรัง)        ยาว   1,600 เมตร 
16. ถนนสายปรารถนา     (ลูกรัง)          ยาว   1,300 เมตร 
17. ถนนสายชองควน-ชองเสียด (ลูกรัง)        ยาว      600 เมตร 
18 ถนนสายบานนายทวี- ชองควน        ยาว   1,000 เมตร    

หมูท่ี 7 ตำบลเพหลา 

1. ถนนสายสีวัง       (ลูกรัง)           ยาว  1,000  เมตร 
2. ถนนสายทาเรือ    (คอนกรีต)        ยาว     300  เมตร 
3. ถนนสายทาเรือ (ลาดยาง)       ยาว  2,000  เมตร 
4. ถนนสายหวยหรัง  (ลกูรงั)          ยาว     450  เมตร 
5. ถนนสายหวยหรัง (คอนกรีต)       ยาว     300  เมตร 

          6. ถนนสายหวยหรัง (ลาดยาง)        ยาว  1,050  เมตร 
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หมูท่ี 8 ตำบลเพหลา 

1. ถนนสายมิยาซาวา (ชวง1)  (คอนกรีต)           ยาว     680  เมตร 
2. ถนนสายมิยาซาวา (ชวง2)  (ลูกรัง)           ยาว  1,320  เมตร 
3. ถนนสายบานควนทึงทงึ-ควนสบาย        ยาว  2,500  เมตร 

              (หมูที่8 หมูท่ี9) (ลูกรงั)    
5. ถนนสายควนผึ้ง        (ลูกรัง)        ยาว    900  เมตร 
6. ถนนสายบานลุงทีป-สีกัก  (คอนกรีต)      ยาว    650  เมตร 
6. ถนนสายบานลุงทีป-สีกัก  (ลาดยาง)      ยาว 1,750  เมตร 

              (ทางหลวงชนบท)        
7. ถนนสายควนดินแดง-บานลุงพล  (ลูกรัง)          ยาว  1,600 เมตร 
8. ถนนสายวัดมะขามแกว-หวยแทงง ู (ลาดยาง)       ยาว  4,000 เมตร 

              (อบจ.) (ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
9. ถนนสายวัดมะขามแกว-หวยแทงง ู(ลูกรัง)      ยาว  3,100 เมตร 

 

หมูท่ี 9 ตำบลเพหลา 
          1. ถนนสายศรีเมือง-สวนปา      (ลูกรัง)        ยาว  1,997  เมตร 
 2. ถนนสายศรีเมือง-สวนปา  (คอนกรีต)      ยาว     150  เมตร 
 2. ถนนสายพรุเตียว-ศรีเมือง   (ลูกรัง)            ยาว  1,700  เมตร 

3. ถนนสายควนสบาย-ทุงปรือ   (ลาดยาง)        ยาว  3,500  เมตร 
              (ทางหลวงชนบท) 

4. ถนนสายหกรอย            (ลูกรัง)        ยาว  2,000  เมตร 
5. ถนนสายหกรอย-บอดิน       (ลูกรัง)          ยาว  1,600  เมตร 
6. ถนนสายบานลุงเคยีม-ตาชุม  (ลูกรัง)          ยาว  1,500  เมตร 
7. ถนนสายบานลุงแปลง  (ลูกรัง)       ยาว  1,000  เมตร 
8. ถนนสายบานนายละเมียด-สวนปา (ลูกรัง)     ยาว  5,000  เมตร 

          9. ถนนสายบานนายประดิษฐ ศรเีมือง         ยาว  2,000  เมตร 
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 2)  การไฟฟา 

ประชาชนตำบลเพหลามีทั้งหมด  2,516 ครัวเรือน  ครวัเรือนที่มีไฟฟาใช จำนวน 2,507 ครัวเรือน   

คิดเปนรอยละ 99.64   และครัวเรอืนที่ไมมีไฟฟาใช จำนวน 9 ครวัเรือน คิดเปนรอยละ 0.36 

 3) การประปา 

ประชาชนที่ไดใชน้ำประปา จำนวน  2,447  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ 97.26  และครัวเรือนที่ไมมี

ประปาใช  จำนวน 69 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.74  

4) โทรศพัท 

          - ปจจุบันใชโทรศพัทเคลื่อนที่เปนสวนใหญ 

 - สถานีรับสงสัญญาณโทรศัพท    จำนวน 10  แหง 

5)  ระบบโลจิสติกส  (Logistics) หรือการขนสง 

- ที่ทำการไปรษณียประจำตำบล ตั้งอยูหมูที ่4 ตำบลเพหลา  จำนวน  1  แหง 

- บริษัทขนสงพัสดุเอกชน 

(6) ระบบเศรษฐกิจ 

  1) การเกษตร 

 ประชาชนสวนใหญในตำบลเพหลาประกอบอาชีพหลักคือปลูกยางพารา ปลูกปาลมน้ำมัน  

มีพื้นทีท่ำการเกษตรประมาณ  44,555  ไร แยกเปนยางพารา 10,717  ไร ปาลมน้ำมัน  33,838  ไร  

อาชีพรอง รับจาง คาขาย รับราชการ  อาชีพเสริม ปลูกผัก ปลูกผลไม ปลูกขาวไร รายไดโดยเฉลี่ยตอป

ประมาณ  36,000 บาท/ ป  

ขอมูลยางพาราตำบลเพหลา 

หมูที่ จำนวน (ครัวเรอืน) จำนวน (ไร) 

1 39 465.65 

2 71 1,036.40 

3 88 1,143.39 

4 66 787.30 

5 182 3,435.05 

6 128 1,924.64 

7 9 110 

8 56 806.62 

9 71 1,007.99 

รวม 710 10,717.04 
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ขอมูลปาลมน้ำมันตำบลเพหลา 

หมูที่ จำนวน (ครัวเรือน) จำนวน (ไร) 

1 118 3,162 

2 179 4,849 

3 162 2,793 

4 157 2,872 

5 319 8,058 

6 225 5,819 

7 61 1,139 

8 98 2,359 

9 137 2,787 

รวม 1,456 33,838 
 

    2)  การประมง 

 ประชาชนตำบลเพหลาประกอบอาชีพทำการประมง  หมูที่ 1 จำนวน  10  ครัวเรือน  หมูที่ 2  

จำนวน 2  ครัวเรือน และหมูที่ 7 จำนวน 5 ครัวเรอืน   

   3)  การปศุสัตว 

 เกษตรกรในตำบลเพหลามีการเลี้ยงสัตวไวเพ่ือการบริโภคและจำหนายเปนรายไดเสริม ดังน้ี 

 - เลี้ยงหม ู  จำนวน     9  ครัวเรือน  จำนวน     460 ตัว 

 - เลี้ยงไก    จำนวน   19  ครัวเรือน  จำนวน  1,420 ตัว 

 - เลี้ยงวัว  จำนวน 130  ครัวเรอืน จำนวน  2,150 ตัว 

 - เลี้ยงแพะ        จำนวน     2  ครวัเรอืน   จำนวน     20 ตัว 

   4)  การบริการ 

หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

 -  ปมน้ำมัน     จำนวน     9 แหง 

 -  รานคา     จำนวน    35   แหง 

 -  บริการซอมบำรงุรถยนตและรถจักรยานยนต จำนวน     5   แหง 

 -  หองเชา     จำนวน   13  แหง 

 -  โรงผลิตน้ำดื่ม     จำนวน     3  แหง 

 -  จุดรบัซื้อนำ้ยางสด    จำนวน   12  แหง 

 -  ฟารมเลี้ยงไก     จำนวน     2   แหง 
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 -  ลานเทปาลมน้ำมัน    จำนวน    12   แหง 

           - บริการลาง อัด ฉีดหรือคารแคร             จำนวน      1    แหง 

           - บริการท่ีพัก  รีสอรท ขนาดเล็ก          จำนวน      3   แหง 

5) การทองเที่ยว 

  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ตำบลเพหลามีทรัพยากรธรรมชาติที่เปนปาชุมชนมสีภาพเปนปาไมอยู

ดานทิศใตของตำบล เปนแหลงตนน้ำลำธาร จึงมีภูมิทัศนท่ีสวยงามเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน  

    6) อุตสาหกรรม  

 - บริษัทไทยแมค เอสทีอาร จำกัด   ตั้งอยูเลขที่ 111 หมูที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเพหลา อำเภอ

คลองทอม จังหวัดกระบี่  ประกอบกิจการจัดทำยาแทง 

 - บริษัทปาลมพันลาน จำกัด ตัง้อยูเลขท่ี  99/9 หมูท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเพหลา อำเภอ

คลองทอม จังหวัดกระบี่ ประกอบกิจการผลิตน้ำมันปาลม 

 - บรษิัทเตยหอมอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยูเลขท่ี 15/4 หมูที ่1 ตำบลเพหลา  อำเภอคลองทอม 

จังหวัดกระบ่ี  ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งหลอด 

         รัฐวิสาหกิจ 

 - อุตสาหกรรมปาไม (สวนปาคลองทอม) ตั้งอยูหมูที่ 7 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัด

กระบี่   

         - นิคมสหกรณ ตั้งอยูหมูที่ 1 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม  จังหวดักระบี่ 
 

   7) การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

 - กลุมเกษตรกร (แมบาน) หมูที่ 1  ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่  ประธานกลุม 

นางจารุวรรณ  ขันรุง  สมาชิก  30 คน 

- กลุม อบต.เพหลา ตั้งอยู 214 หมูท่ี 3 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ประธานกลุม

นายประยูร  แกวรัตน สมาชกิ 10 คน 

- กลุมเลี้ยงวัว หมูที่ 4  ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี  ประธานกลุม  

นายประสาร  เขียวนอย สมาชิก   54  คน 

- กลุมปลูกขาวไร  หมูที่ 4 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่  ประธานกลุม  

นายประสาร  เขียวนอย  สมาชิก  65  คน 

- กลุมโรงสีขาวชุมชน หมูท่ี 4 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่  ประธานกลุม  

นายอารีย  ศรีเมือง  สมาชิก  13  คน 

- กลุมวิสาหกิจชุมชนลานเทปาลมน้ำมันและเครือขายตำบลเพหลา หมูที่ 4  ประธาน นายสมทรง  

คงแค  สมาชิก  87 คน 
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- กลุมวิสาหกิจชุมชนลานเทปาลมน้ำมันและเครือขายตำบลเพหลา หมูที่ 5  ตำบลเพหลา  

ประธานกลุม นายอาคม  ชูมณี  สมาชิก  140  คน ไดรบัรางวลัการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน ชนะการ

ประกวดอันดับที่ 1 ประจำป พ.ศ.2559 

 - กลุมมโนราห (หนาผึ้ง/พรุเตียว) ตั้งอยู 58/1 หมูที่ 5 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัด

กระบี่ ประธานกลุม นายจำนงค  ณรงคกิจ  สมาชิก 19 คน 

 - กลุมกลองยาวบานพรุเตียว ตั้งอยู 4/3 หมูที่ 5 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี ่

ประธานกลุม นางริ่ม  แกวโลก  สมาชิก 24 คน 

 - กลุมกลองยาวบานบางใหญ ตั้งอยู 14/1 หมูท่ี 6 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี ่

ประธานกลุม นายอานนท  เกิดรักษ  สมาชิก 10 คน 

 - กลุมศิลปนอนรุักษวัฒนธรรมมโนราห  ตั้งอยู 57 หมูท่ี 9 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัด

กระบี่ ประธานกลุม นายประพันธ  บุญมณี สมาชิก 11 คน 

 8) แรงงาน 

       ประชากรสวนใหญมีอาชีพหลักคือทำการเกษตร เชน ปลูกยางพารา ปลูกปาลมน้ำมัน  

อาชีพรอง คือ คาขาย รับราชการ รับจาง ทักษะฝมือแรงงานที่สำคัญที่เกิดจากประสบการณ คือการเห็น 

และเรียนรูจากบรรพบุรุษและจากการศึกษาเพ่ิมเติม การฝกอบรม การศึกษาดูงาน ท้ังดานงาน

อุตสาหกรรมในครัวเรือน งานจักสาร งานไม และการทำเกษตรอินทรยี 
 

(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

    1) การนับถือศาสนา 

           ประชากรสวนใหญในเขตตำบลเพหลานับถือศาสนาพุทธ รอยละ 95 และนับถือศาสนาอิสลาม 

รอยละ 5  วัดมีความสำคัญตอวิถีการดำเนินชวีิตของชุมชน เปนสถานที่รวมจิตใจของประชาชนในหมูบาน 

เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรม งานประเพณี งานศพ 

      วัด  จำนวน 3  แหง  ประกอบดวย 

      - วัดเพหลา  ตัง้อยูหมูท่ี 1 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

        - วัดมะขามแกว ตั้งอยูหมูที่ 3 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

      - วัดพรุเตย  ตั้งอยูหมูที่ 4 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

      ท่ีพักสงฆ  จำนวน 1 แหง ประกอบดวย 

 - ที่พักสงฆบานบางใหญ  หมูที่ 6 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี 

      มัสยิด  จำนวน 1  แหง  ประกอบดวย 

 - มัสยิดอิสลาอุลมุสลีมีน ต้ังอยูหมูที่ 2 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
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     2) ประเพณีและงานประจำป 

 ประเพณีถวายเทียนพรรษา องคการบริหารสวนตำบลเพหลารวมกับผูนำชุมชนและประชาชน

ตำบลเพหลาจัดขบวนแหเทียนพรรษา ไปถวายเทียนพรรษาทุกวัดในเขตตำบลเพหลา และนำเทียนพรรษา

ไปถวายแกวัดตาง ๆ เพ่ือใหพระสงฆใชตลอดชวงเขาพรรษา 

 ประเพณีวันสารทเดือนสิบ เปนการอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแดดวงวิญญาณของบรรพชนและ

ญาติท่ีลวงลับท่ีไดรับการปลอยตัวในทุกวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษยโดยมีจุดประสงคในการ

มาขอสวนบุญจากลูกหลานญาติพี่นอง ที่ไดเตรียมการอุทิศไวใหเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตอผู

ลวงลบั ชวงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบจะมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ำถึงแรม 

15 ค่ำเดือนสิบของทุกปสวนใหญแลวจะตรงกับเดือนกันยายน  

 ประเพณีวันสงกรานต มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผูสูงอายุ และทำบุญรวมกันเปนประจำปทุกป 

เพ่ือรดนำดำหัวขอพรจากผูสูงอายุหรือจากผูใหญ อันสืบเน่ืองมาจากประเพณีสงกรานตหรือวันขึ้นปใหมไทย

ที่แสดงถึงความเคารพนอบนอมตอผูใหญที่เคารพนับถือและผูที่มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญูพรอมกับ

การขอขมาและขอพรเพ่ือเปนสิริมงคล 

ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงเปนประเพณีท่ีสำคัญอยางหนึ่งของไทยที่มีมาแตโบราณ 

ไดถือปฏิบัติตามความเชื่อของแตละทองถ่ิน เชน เพื่อเปนการใหความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวย

ประโยชนตางๆ ตอการดำเนินชีวิตของมนุษยรวมทั้งเปนการขอขมาลาโทษที่มนุษยไดใชประโยชนหรือทำ

ความเสียหายแกน้ำ ซึ่งประเพณีลอยกระทงของไทยตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกป 

       ประเพณีทอดกฐิน ประชาชนไดรวมกันทอดกฐินประจำทุกป หลังจากที่ผานพนชวงวันออกพรรษา ได

มีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลรวมกันทำบุญ บริจาคทรัพย เพื่อจัดสรางสิ่งของท่ียังขาดแคลนใหแกทางวัด  โดย

มีพี่นองชาวพุทธในพื้นที่ ชุมชนใกลเคียง โดยการจัดพานพุมกฐินมาถวายวัด รวมทำบุญใหแกทางวัด  

นอกจากนี้ ยังมีพ่ีนองชาวพุทธอีกจำนวนมาก ท่ีนำขาวปลาอาหาร ขนมหวานคาว น้ำดื่ม มาตั้งโตะประกอบ

อาห ารแจกจ าย ให แก ผู ที่ เดิ น ท างมาร วมท ำบุ ญ ให ได รับ ป ระท านอ าห าร กัน ฟรีตลอดงาน 

         3) ภูมปิญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

         มโนราห การแสดงมโนราห เปนศลิปะการแสดงพ้ืนบานอยางหนึ่ง บทรองเปนกลอนสด ผูขับรอง

ตองใชปฏิภาณไหวพริบสรรหาคำใหสัมผัสกันทั้งบทรอง ทารำ เปนกิจกรรมความบันเทิงทางวัฒนธรรมท่ี

เกาแก การจัดแสดงมโนราหจะจัดใหมีในงานเทศกาลงานแกบนรำโรงครู (ไหวครู) เปนตน 

         กลองยาว  กลองยาวเปนกลองหนาเดียว รูปรางทรงยาว ดานลางกลึงเปนรูปคลายปากแตร 

สวนบนปองเล็กนอยปดดวยหนังวัว ขึงดวยเชือกใหตึง กลองยาวมีหลายขนาดข้ึนอยูกับความเหมาะสมของ

ผูเลน ตกแตงดวยผาสีสวยงาม มีสายสะพายคลองบาเพื่อสะดวกในการเดินตีผูเลนกลองยาวจะใชมือตีทั้ง

สองมือ ซึ่งตองใชทักษะและความชำนาญในการตี ในระหวางขึ้นเพลง นักรำจะทำการรายรำไปตามเพลงแต

ละชนิดเวลาจบหัวหนาที่อยูในหมูกลองเรงเตือนวาจะลงกลองเพื่อจบหรือหยุดเลน การเลนกลองยาวเปน

การเลนที่แสดงความพรอมเพรียงสามัคคีในหมูคณะ เนื่องจากเปนการเลนเปนกลุมตองการเสียง หรือ

จงัหวะที่พรอมกัน ใหความสนุกสนานรื่นเริงทั้งผูเลนและผูชม  
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ภาษีถิ่น 

ประชาชนตำบลเพหลาใชภาษาไทยถิ่นใต ซึ่งเปนภาษาที่ใชในภาคใตของประเทศไทย นับตั้งแต

จังหวัดชุมพรลงมา รวม 14 จังหวัด และบางสวนของจังหวัดประจวบครีีขันธ 

    4)  OTOP สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 

         สินคาพ้ืนเมอืงของตำบลเพหลาสวนใหญจะเปน ขาวไร ไมกวาดดอกหญา จักรสาน 

(8) ทรัพยากรธรรมชาติ 

    1) น้ำ  

 แหลงน้ำดิบ แหลงน้ำตามธรรมชาติในตำบลเพหลา ประกอบดวยคลอง ลำธาร และหวย มีระบบ

ระบายน้ำตามธรรมชาติ ลักษณะของลำน้ำจะไหลลงสูทะเล ลำน้ำท่ีสำคัญในพ้ืนที่ตำบลเพหลา ไดแก คลอง

เพหลา คลองบางใหญ คลองบางจีน คลองหอยโหล ปญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวม 

คือขาดแคลนแหลงกักเก็บน้ำ ปริมาณน้ำในฤดูแลงมีปริมาณลดนอยลง ปาไม ตนน้ำถูกบุกรุกทำลาย มีการ

ชะลางหนาดิน  

 แหลงน้ำบาดาล  

 ตำบลเพหลา มี 9 หมูบาน จำนวน 2,516 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 6,389 คน มีบอบาดาล  

40 บอ เพื่อใหบริการแกประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลเพหลา ในการอุปโภคบรโิภคและเพ่ือทำการเกษตร การ

เพาะปลูกพืช ผัก และการเลี้ยงสัตว  

   2) ปาไม 

      ปาชุมชน   มี  2 แหง 

     - ปาพรุหวยหมอ   ตั้งอยูหมูที่ 1 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่  จำนวน  526  ไร 

    - ปาควนยาง       ตั้งอยูหมูที่ 5 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่  จำนวน  455  ไร 

      3) ภูเขา 

ในพ้ืนทีต่ำบลเพหลามีภูเขาสูง ๆ ต่ำ ๆ สลับกันไป  

       4) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 ทรัพยากรดิน  

สภาพทรัพยากรดินของตำบลเพหลา ผืนดินที่ใชเพาะปลูกเปนดินเหนียวและดินรวน 

ระบายน้ำไดดีใชในการเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลเพหลา คือ ปาลมน้ำมัน และยางพารา  

 ทรัพยากรนำ้ 

 แหลงน้ำดิบ แหลงน้ำตามธรรมชาติในตำบลเพหลา ประกอบดวยคลอง ลำธาร และหวย มีระบบ

ระบายน้ำตามธรรมชาติ ลักษณะของลำน้ำจะไหลลงสูทะเล ลำน้ำที่สำคัญในพ้ืนท่ีตำบลเพหลา ไดแก คลอง

เพหลา คลองบางใหญ คลองบางจีน คลองหอยโหล  

      

 

 

 



สวนที่ 2  

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580)  

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดใหรัฐ พึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน

เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ให

สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาวโดยใหเปนไปตามที่

กำหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทำยุทธศาสตรชาติและตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ

ยุทธศาสตร พ.ศ.2560 โดยกำหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการ

จดัทำรางยุทธศาสตรชาติ กำหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติในการ

ติดตามการตรวจ และการประมินผลรวมทั้ง กำหนดมาตรการสงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนทุกภาค

สวนดำเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน   

“ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทกุคน 

 วิสัยทัศน  เปาหมาย และตัวช้ีวัด 

วิสัยทัศนประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติม่ันคง 

ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 

โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง 

และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการ

พัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย  

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได  

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  

๖) ประสิทธภิาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ  
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การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การ

พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชา

รฐั” โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติ ดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้ 

 ๑) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง 

ประชาชนมีความสขุ เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 

อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชมุชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 

เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุก

รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความมั่นคงท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสวนราชการ 

ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศทั่วโลกบน

พื้นฐานของหลักธรรมาภบิาล  

ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

(1) ความสุขของประชากรไทย 

(2) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ 

(3) ความพรองของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคงและการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 

(4) บทบาทและการยอมรับในดานความม่ันคงของไทยในประชาคมระหวางประเทศ 

(5) ประสทิธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

๒) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา ท่ีมุงเนน

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก  

(๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต 

และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ใน

ดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและ

สังคมโลกสมัยใหม  

(๒) “ปรับปจจบุัน” เพ่ือปทูางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ 

ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ

สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  
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(๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม 

รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ 

อนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรบัปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให

ประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน ในเวทีโลก 

ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำ

ของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

ตัวชี้วัดประกอบดวย 

(1) รายไดประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑ มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได 

(2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปจจัยการผลิตและแรงงาน 

(3) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

(4) ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

๓) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย การ

พัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความ

พรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ 

รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของ

ชาติมีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 

และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สูการเปนคน

ไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการเกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ

ถนัดของตนเอง 

ตัวชี้วัดประกอบดวย 

(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาวะและความเปนอยูที่ดีของคนไทย 

(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

(3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

๔) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย การพัฒนาที่

ใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น มารวม

ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทำ เพ่ือสวนรวม การกระจาย

อํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว 

ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปน

ธรรมและทั่วถึง  
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ตัวชี้วัดประกอบดวย 

(1) ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร 

(2) ความกาวหนาของการพัฒนาคน 

(3) ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศนูยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและ 

เทคโนโลยี 

(4) คณุภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มี

เปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งดานสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายในและภายนอก 

ประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เก่ียวของ

ไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปน การดําเนินการบนพ้ืนฐานการ

เติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสราง

สมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง  

 ตัวชี้วัดประกอบดวย 

 (1) พ้ืนที่สีเขียวที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

 (2) สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสือ่มโทรมไดรบัการฟนฟู 

 (3) การเติบโตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

 (4) ปริมาณกาชเรือนกระจกมูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

๖) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย

การพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน

สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐท่ีทํา

หนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ

บาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะ

ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยี

ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับ

มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสให ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม

เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคม

ตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสจุริต ความมัธยัสถและสราง จิตสํานึกในการปฏเิสธไมยอมรบัการ 

ทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความ ชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความ

ทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลด ความเหลื่อมล้ำและเอ้ือตอการพัฒนา โดย

กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรม

ตามหลักนติิธรรม 
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 ตัวชี้วัดประกอบดวย 

 (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ 

 (2) ประสทิธิภาพของการบริการภาครัฐ 

 (3) ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

 (4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ไดจัดทำขึ้นในชวงเวลา

ของการปฏิรปูประเทศทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมาก

ขึ้นโดยไดนอมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ

ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 11 เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู

ไดอยางม่ันคง เกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสู

ความสมดุลและยั่งยืน ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ไดจัดทำบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่ง

เปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป

ประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับกลุม

อาชีพ ระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกัน

กำหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ 

เพ่ือมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงเปนจุด

เปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมตอกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการ

ปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกำหนดประเด็นการพัฒนาพรอมทั้ง

แผนงาน/โครงการสำคัญ ที่ตองดำเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ป แรก ของการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร เพื่อเตรียมความพรอม สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกันยังไดกำหนดแนวคิดประสิทธิภาพ นำไปสู

การพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขทีย่ั่งยืนของสังคมไทย 

 เปาหมายระยะยาว 

 มีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใชคือ การกำหนดวาระการวิจัย

แหงชาติ (National Research Agenda) ใหมีจุดเนนที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจงและสอดคลองกับสาขา

เปาหมายการพัฒนาประเทศและการใชกลยุทธดานนวัตกรรมบูรณาการ 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวยแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12  

๑. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมท่ีดี มี

จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะ

ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  
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๒. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง 

ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความ

เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได  

๓. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สรางความเขมแข็งของ ฐาน

การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของ 

เศรษฐกิจฐานรากและสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ  

๔. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน การเติบโต

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

๕. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมยั และมีการท างาน เชิงบูรณา

การของภาคีการพัฒนา  

๖. เพื่อใหมกีารกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การพัฒนา

ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบรกิารใหม  

๗. เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ท้ังในระดับ อนุ

ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทและ 

สรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 

ภูมิภาค และโลก 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

         การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยที่จะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่12 โดยที่สัดสวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๙.๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมดในขณะที่จำนวน

ประชากรวัยแรงงานไดเริ่มลดลงมาตั้งแตป ๒๕๕๘ เปนตนมา 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

วัตถุประสงค  

๑. เพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๒. เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑  

๓. เพื่อสงเสริมใหคนไทยมสีุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต  

๔. เพื่อเสรมิสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ 

เปาหมายการพัฒนา 

๑. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  

๒. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมขึ้น  

๓. คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง

ตอเนือ่ง 
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๔. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

๕. สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

แนวทางการพฒันาที่สำคัญ ประกอบดวย  

(1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังใน และนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 

จรยิธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

(2) พัฒนาศักยภาพ คนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ 

สงเสริมเดก็ปฐมวัยใหมีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะ

การคดิวิเคราะหอยางเปนระบบ  

(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ

สถานศึกษาขนาดเล็ก ใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรู

ในชุมชนใหเปนแหลง เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต  

(4) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคำนึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ สงเสริมใหมี

กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการ

ควบคุมผลิตภัณฑที่สงผลเสียตอสขุภาพ  

(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดาน

สุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  

(6) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันใหมี

กฎหมายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว และ  

(7) ผลกัดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิ กำหนดมาตรการดูแล

ครอบครวัที่เปราะบางและสงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนเขาถึงได 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลำ้ในสังคม การพัฒนาในชวง 

ที่ผานมาทำใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรม ใน

สังคมไทยมีความคืบหนาชา ทั้งเรื่องความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของ 

คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งขอจำกัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุม 

ผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงจำเปนตองมุงลดปญหาความ 

เหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน เพ่ิม 

โอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมี 

ความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

 เปาหมายที่ 1 

 ลดปญหาความเหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกันและ

แกไขปญหาความยากจน 
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 ตัวชี้วัด 

 1.รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ำสุด เพิ่มขึ้นไมต่ำกวารอยละ 15 ตอ

ป 

 2. คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงเหลือ 0.41  เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 

 3. การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ำสุดเพ่ิมขึ้น 

 4. สัดสวนประชากรที่อยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 

 5. สัดสวนหนีส้ินตอรายไดท้ังหมดของครวัเรือนของกลุมครัวเรือนที่ยากจนท่ีสุดลดลง 

 เปาหมายที่ 2  

 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครฐั 

 ตัวชี้วัด 

1. อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ที่ปรบัปรุง) ในระดบัการศึกษาขึ้นพื้นฐานเทากับรอยละ 90 โดยไมมี 

ความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศกึษาที่ครอบครวัมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวางพ้ืนที่ 

 2. สัดสวนนักเรีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 มีจำนวน

เพ่ิมขึน้และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพื้นที่และภูมิภาคลดลง 

 3. สัดสวนแรงงานนอกระบบที่อยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนตามมาตรา 40) และที่เขารวม

กองทุนการออมแหงชาติตอกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น 

 4. ความแตกตางของสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรระหวางพื้นที่ลดลง 

 5. การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมประชากรท่ีมีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย 

 (1) การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมาย ประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ำสุดสามารถเขาถึง 

บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและ

เยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหการดูแล นักเรียนท่ีครอบคลุมต้ังแตการสรางรายได

ของครัวเรอืน สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา ใหทุนการศกึษา ตอระดับสูง  

(2) การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให 

ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ผาน

การพัฒนาระบบสงตอผูปวยท้ังในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ  

(3) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐาน

รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน

ที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชน

และครัวเรือน การปรับ องคกรการเงนิของชุมชนใหทำหนาที่เปนสถาบันการเงินในระดับหมูบาน/ตำบลที่ 
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ทำหนาที่ทั้งการใหกูยืมและการออม และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย  

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เศรษฐกิจไทย

ขยายตัวต่ำกวาศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และ

ขอจำกัดภายในประเทศเองที่เปนอุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ัง 

ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา  

การพัฒนา 5 ปตอจากน้ีไป จึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสง

ออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิต

ของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกัน  

มากข้ึน ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ

แขงขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาค

การเกษตรเนน เกษตรกรรมย่ังยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศการ 

ทองเที่ยวสามารถ ทำรายไดและแขงขันไดมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบ

เศรษฐกิจมากขึ้น ภาค การเงินมีประสิทธภิาพเพ่ิมขึ้น 

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบดวย  

(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ สวนรวมท้ังในดานการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงาน

โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณและดานการเงิน 

อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถ

สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ 

 (2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนน

การสรางความ เชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน 

เพ่ือยกระดับ ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบ

มาตรฐาน ตอ ยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมท่ีใช

เทคโนโลยีขั้นสูง วาง อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิง

ธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือสงเสริมการคาที่เปนธรรมและอำนวย

ความสะดวกดานการคาการ ลงทุน  

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปจจุบันสภาพ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกำลังเปนจุดออนสำคัญตอการรักษาฐานการผลิตและการใหบริการ 

รวมท้ัง การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ปาไม ทรัพยากรดินเสื่อม

โทรม ความ หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต ปญหา

สิ่งแวดลอมเพ่ิม สูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเขมขน ซึ่งจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  
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 ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสราง

ความมั่นคงดานน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพ สิ่งแวดลอมที่ดี 

ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ลดกาซ

เรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่

เกิด จากสาธารณภัย 

 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย 

 (1) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สราง สมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน

และเปนธรรม  

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรพัยากรน้ำเพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  

(3) การแกไขปญหาวิกฤตสิง่แวดลอม  

(4) สงเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม  

(5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีด ความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัย พิบัติ 

(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ

และ สิ่งแวดลอม และ  

(8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และ

ย่ังยืน กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบตอความ 

มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคกุคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการ

เพ่ิม บทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคตางๆ ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย 

และภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสราง

สถานการณใน จังหวัดชายแดนภาคใต และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร  

ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงเนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปน

สถาบันหลักของประเทศสังคมมีความสมานฉันทประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง 

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มข้ึน ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงกับนานา

ประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติมีความพรอม

ตอการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆและแผนงานดานความมั่นคงมีการบูรณา

การสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย  

(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือใหเกิด ความสงบในสังคมและธำรงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

(๒) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัย 

คุกคามทัง้การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  

(๓) การสงเสริมความรวมมือกับ ตางประเทศดานความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตร 

ประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาต ิ

(๔) การรกัษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซึ่ง อำนาจอธิปไตยและสิทธ ิ

อธิปไตยในเขตทะเล และ  

(๕) การบริหารจดัการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิด ความสอดคลองกันระหวางแผนงานท่ี 

เก่ียวของกับความมั่นคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาค ประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมา 

ภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคที่สำคัญตอการ 

พัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่อง ทั้งการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายที่

ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถิ่นขาดความโปรงใส ระบบและ

กระบวนการ ยุติธรรมไมสามารถอำนวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมท้ังการทุจริต

ประพฤติมิชอบในสังคมไทย  

การพัฒนาระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดย

มุงเนนในเรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การ

ใหบริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิาร 

จัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การปรบัคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับที่ดีขึน้ และ 

การลดจำนวนการดำเนินคดีกับผูมิไดกระทำความผิด  

แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย 

(๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส 

ทันสมัย คลองตัว มขีนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา  

(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ เพ่ือให การจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ  

(๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได มาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชน

และภาคธุรกิจไดรับบรกิารที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความตองการ  

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อให ประชาชนไดรับ

การบริการอยางมปีระสิทธิภาพและทั่วถึง  

(๕) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และ

ยุติธรรม และ  

(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความ ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ

ขอบังคบัสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ  
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ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  ที่ผานมาการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความตอเนื่องในการดำเนินการ และ 

ปญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ทำใหมี 

ขอจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่อง

การลดความเขมของการใชพลังงานและลด ตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางราง

และทางน้ำเพิ่มปริมาณการเดินทางดวยระบบ ขนสงสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการ

รองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานใน กรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและการอำนวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานพลังงาน

เพ่ือเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานขั้นสดุทายและลดการพ่ึงพา 

กาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดจิิทัล และการพัฒนาดานสาธารณูปการ (นำ้ประปา) 

 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย  

(๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการ

เดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนา ระบบขนสงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสง

ทางน้ำ  

(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง อาทิ การ พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากการ

ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง  

(๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสตกิส 

และโซ อุปทานใหไดมาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการคา 

  (๔) พัฒนา ดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิตพลังงาน 

เพ่ิมศักยภาพการบริหาร จัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศ

ใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชเทคโนโลยี ดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ และ  

(๖) พัฒนาระบบน าประปา อาทิ พัฒนาระบบน าประปาให ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหาร

จดัการการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา เศรษฐกิจ

ของประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ผานมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปจจัยความไดเปรียบดาน 

แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเขาเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสมองค

ความรู เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคาเพิ่มสูงตก

อยูกับประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอที่จะขับเคลื่อน

ประเทศสู สงัคมนวัตกรรมได  

การพัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ ประเทศ และ

การเพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถ

การแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
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แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย  

(๑) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 

อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาไดเอง และกลุมเทคโนโลยีที่นำ สู

การพัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

(๒) พัฒนา ผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหมี

บทบาทหลักดานนวัตกรรม เทคโนโลยีและรวมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สงเสริมการสรางสรรค 

นวัตกรรมดานการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช เทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุม

ผูประกอบการธุรกิจของไทย และ  

(๓) พัฒนา สภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดาน

บุคลากรวิจัย อาทิ การเรงการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับ

ความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจใน

เทคโนโลยี  

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ประเทศไทยตองใชประโยชนจากศกัยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการด าเนินยุทธศาสตรเชิงรุก

เพ่ือ เสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการ

ขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของ

ประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมทั้งลด

แรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้การเปนสวน

หนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยง

การคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบานอีกดวย 

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจาย รายไดที่

เปนธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม พื้นที่

ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการเพ่ิมมูลคาการ 

ลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 

 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย 

 (๑) การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทาง เศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง พัฒนาภาคเหนือให

เปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนสู

เปาหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจ ชั้นน า พัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดที่

หลากหลาย  

(๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอม เมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 

สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมบีูรณาการภายใตการมี สวนรวมของสวนกลาง สวนทองถิ่น ภาค

ประชาสงัคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง และ 
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 (๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐานการ

ผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอยางมสีมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่

พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหเจริญเติบโต

อยางยั่งยืน และเกิดผลที่เปนรูปธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความรวมมือ ระหวาง

ประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปดเสรีและเปดโอกาส โดยมุงเนนการ 

พัฒนาและขยายความรวมมือทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ และเปนการ 

ขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดำเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนดเปนแนวทางการดำเนิน 

นโยบายการคาและการลงทุนที่เสรี เปดกวาง และเปนธรรม ดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหาตลาด 

ใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ และสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนากับ 

ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค  

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจท่ี

ครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาค

อาเซียน ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และ

เอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน 

เอเชียตะวันออก และเอเชยีใต และประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสำคัญทั้งในทุกระดับ 

 แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย  

(๑) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมสำหรับ

สินคาและบริการของไทย  

(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงดาน การคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความ

รวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียน

เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส  

(๓) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเดน

ในภูมิภาค  

(๔) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย  

(๕) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือ กับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรทั้งในระดับอนภูุมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  

(๖) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  

(๗) เขารวมเปน ภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทที่สรางสรรค  

(๘) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาต ิในการสรางความมั่นคงในทุกดานที่เก่ียวกับเรื่อง

ความอยูดีมีสุขของประชาชน 

(๙) บูรณาการภารกิจดานความ รวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ และ  

(๑๐) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 
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1.3 แผนพัฒนาภาคใต 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต 

  ภาคใตมีแหลงทองเที่ยวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกและแหลงทองเท่ียวที่มีศักยภาพ 

สามารถสรางรายไดใหกับภาคใตทั้งพ้ืนที่ตอนในและชายฝงทะเลทั้งสองดาน รวมทั้งมีระบบนิเวศ

ชายฝงที่เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ำตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง ในขณะที่

การผลิตภาคเกษตร ไดแกยางพาราและปาลมน้ำมัน ซึ่งเปนแหลงผลิตและแปรรูปที่สำคัญของประเทศ

ยังเปนแบบดั้งเดิม 

  นอกจากนี้ ภาคใตมีความไดเปรียบดานสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่อยูใกลเสนทางการคา

โลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพ้ืนท่ีภาคอื่น ๆ ของประเทศ รวมท้ังภูมิภาคเอเชียใตและเอเชีย

ตะวันออก ดังนั้น การพัฒนาภาคใตควรพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมี

ชื่อเสียงของแหลงทองเท่ียวระดับโลก พรอมกับพัฒนาแหลงทองเท่ียวที่มีศักยภาพใหเปนที่รูจักในระดับ

นานาชาติ ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคูกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมรวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการคา การลงทุน กับภูมิภาคตาง ๆ ของ

โลก 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

 “ภาคใตเปนเมืองทองเที่ยวพักผอนตากอากาศระดับโลก เปนศูนยกลางผลติภัณฑยางพาราและ

ปาลมน้ำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก” 

วัตถุประสงค 

1) เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวของภาคใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพชั้นนำของโลก 

2) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ำมันแหงใหมของภาคและ 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3) เพ่ือพัฒนาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดหวงโซคุณคาและเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม 

4) เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการทองเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการ

เชื่อมโยงการคาโลก  

5) เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมท่ีกอใหเกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ สรางโอกาสใน

การสรางรายไดใหแกชุมชน  

เปาหมายและตัวช้ีวัด 

1) มูลคาผลิตภัณฑภาคเพ่ิมข้ึน 

2) ผลติภัณฑภาคเกษตรของภาคเพ่ิมขึ้น 

3) ผลติภัณฑมวลรวมภาคตอหัวประชากรเพ่ิมขึ้น 

4) รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการทองเที่ยวของภาคใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพช้ันนำของโลก  

แนวทางการพฒันา  

๑) ยกระดับมาตรฐานบริการและสงเสริมธุรกิจตอเน่ืองในแหลงทองเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของภาค เชน 

ภู เก็ต สมุย พะงัน และหลีเปะ เปนตน เพื่อเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว โดยคำนึงถึง

ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) อยางย่ังยืน ดวยการพัฒนาระบบบริการ 

พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (ระบบขนสงและระบบสื่อสาร) ที่ทันสมัย เพียงพอโดยคำนึงถึง

มาตรฐาน ความสะอาดและปลอดภัยของสถานที่ทองเท่ียว ยกระดับมาตรฐานบริการการทองเที่ยว ระบบ

การปองกันและรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวควบคูกับการสงเสริมธุรกิจบริการตอเนื่องกับการ

ทองเท่ียว อาทิ ศูนยประชุมและนิทรรศการ ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร การผลิตและจำหนายสินคาที่ระลึก 

และธุรกิจบริการ ดานการแพทย โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชเพิ่มคุณภาพและ

ประสิทธิภาพกับระบบ บริการสุขภาพและระบบสาธารณสุขทางไกล เชน ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน 

การแพทยเฉพาะทาง เปนตน รวมทั้ง พัฒนาบุคลากรดานทักษะภาษา และบริการทองเที่ยว พัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธการทองเที่ยวและสงเสริมการตลาดสำหรับ

นักทองเท่ียวตางชาติระดับบน (High End) 

 ๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการทองเที่ยวเรือสำราญและการทองเท่ียว เชิงอาหาร เพื่อการ

ทองเที่ยวของภาคไปสูแหลงทองเที่ยวชั้นน้ำระดับโลก โดยการปรับปรุงทาเรือ ปรับปรุงพิธีตรวจคนเขาเมือง

ของผูโดยสารเรือสำราญ การบริหารจัดการทาเรือใหมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อเตรียมความ

พรอมรองรับเหตุฉุกเฉิน และการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือสำราญ สนับสนุนอุตสาหกรรม บริการ

ตอเนื่องและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวเรือสำราญและการทองเท่ียวเชิงอาหาร พัฒนาเสนทาง

ทองเท่ียว ใหเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวอ่ืนที่มีศักยภาพ อาทิ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนตน 

สรางความพรอม ของชุมชนเพื่อรองรับการทองเท่ียวในพ้ืนที่ตามแนวชายฝงที่เปนแหลงทองเท่ียว รวมทั้ง

จัดทำฐานขอมูลทองเที่ยว การประชาสัมพันธ และการตลาดการทองเที่ยววัฒนธรรมและอาหาร อาทิ 

Food Route และการประชุมสัมมนา ดานอาหาร เปนตน  

๓) พัฒนาเมืองทองเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ใหเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนสง

มวลชน (Monorail) เพ่ืออำนวยความสะดวกในการใหบริการนักทองเท่ียว โดยเรงรัดพัฒนาระบบขนสง 

มวลชน (Monorail) ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีตางๆ ใหทันสมัย การรักษาสภาพแวดลอมและ

การใช พลังงานทดแทน การพัฒนาระบบขอมูลการแจงเตือนแบบ real time อาทิ การจราจร ปริมาณน้ำ 

การเตือนภัยภัยพิบัติ การใชระบบการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาโครงขายการคมนาคมใหเชื่อมโยงทุก

รูปแบบ และ การบูรณาการเชื่อมโยง CCTV การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการกำจัดขยะและน้ำ

เสีย รวมทั้งการสราง จิตสำนึกของประชาชนในการมีสวนรวมและทำประโยชนเพื่อสวนรวมในดาน

สิ่งแวดลอม 
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 ๔) พัฒนาแหลงทองเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวทางทะเลท่ีมี

ชื่ อ เสี ยง อาทิ  เขื่ อนรัชชประภา จั งหวัดสุ ราษฎรธานี  และอุทยานแห งชาติ เขาหลวง จั งหวัด 

นครศรีธรรมราช และแหลงทองเที่ยวชายหาดใหเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมและมีการเชื่อมโยงโครงขาย 

ทองเที่ยวบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยกับชายฝงทะเลอันดามัน รวมทั้งเชื่อมโยงสูเขตการพัฒนาการ

ทองเที่ยว ฝง ทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) โดยการฟนฟูแหลงทองเที่ยว 

พัฒนาและปรับปรงุ ระบบสาธารณปูโภคใหมีมาตรฐานและเพียงพอ พัฒนาและปรบัปรุงเสนทางเขาสูแหลง

ทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน เพ่ืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว รวมทั้งจุดแวะพักรถ

ที่สามารถเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวอื่นๆ สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

ดูแล และปองกันปญหาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว สราง route เชื่อมโยงการทองเที่ยว จัดกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยว และการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของภาค  

๕) พัฒนากิจกรรมและบรกิารทองเที่ยวรูปแบบใหมใหมีความหลากหลายเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

การทองเที่ยวท่ีสำคัญของภาค อาทิ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา พรอมทั้งสงเสรมิความคิดสรางสรรคเพ่ือ

พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑและบริการทองเท่ียว อาทิ ผลิตภัณฑสมุนไพร (ขมิ้นชัน เถาวัลยเปรียง หัวรอยรู) 

และสุขภาพ (ระนอง กระบี่ สตูล สุราษฎรธานี และพัทลุง) ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม (วัด

พระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมืองเกา (จังหวัด สงขลา พังงา สตูล นครศรีธรรมราช 

และระนอง) และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (อนุรักษ รักษาและพัฒนา Satun Geo Park ใหเปนอุทยาน

ธรณีโลก Global Geo Parkตอไป) การทองเท่ียวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมราช และ สุราษฎรธานี) การ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงธุรกิจและบริการ และการทองเที่ยวเชิงกีฬา โดยการพัฒนา ปรับปรุง 

บูรณะแหลงทองเท่ียว ใหมีเรื่องราวท่ีเปนเอกลักษณของแตละพ้ืนที่ และระบบ สาธารณูปโภคท่ีมีมาตรฐาน

เหมาะสมตามชนิดของแหลงทองเที่ยว พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใหรองรับการทองเท่ียวรูปแบบตางๆ 

และระบบขนสงสาธารณะท่ีมีความปลอดภัยเขาสูแหลงทองเที่ยว พัฒนา ผูประกอบการในทองถ่ินและสราง

การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการเปนเครือขายอาสาสมัครทองเที่ยว และสนับสนุนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว พัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในแหลง

ทองเท่ียวประชาสัมพันธและการเขาถึงขอมูลดานการทองเที่ยวผานระบบ การสื่อสารสาธารณะทั้งในและ

นอกประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยว 

 ๖) สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนใหมีความเขมแข็งและสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ โดยการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพใหมีมาตรฐาน สนับสนุนดานวิชาการ สรางนวัตกรรมและ 

สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อใหองคกรเครือขายชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถ

พึ่งพาตนเอง รวมท้ังเปนผูประกอบการที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเที่ยวของชุมชน ใชอัต

ลักษณความโดดเดนบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชนเปนจุดขาย ยกระดับการ

ใหบริการดานการทองเที่ยวท่ีมีมาตรฐานของชุมชนสรางเครือขายการทองเท่ียวชุมชนใหเชื่อมโยงกับ

ผูประกอบการทองเที่ยวรายใหญตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินคา OTOP และ 
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สินคาที่ระลึกเพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวชุมชนและเพ่ือเปนแหลงสรางงานและกระจายรายไดสูทองถิ่นและ

ชุมชน มีการทดสอบ ออกแบบผลิตภัณฑและ บรรจุภัณฑ รวมทั้งการประชาสัมพันธการทองเที่ยวชุมชน

ผานชองทางท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน (เว็บไซดและแอพลิเคชั่นตางๆ)   

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาอตุสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ำมันแหงใหมของประเทศ  

แนวทางการพฒันา  

๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ–สะเดา ที่ครบวงจรและ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber 

City) โดยการสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู

การผลิตผลิตภัณฑยางพาราปลายน้ำที่มีมูลคาสูง เชน การใชยางพาราเปนวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑท่ีใชใน

งานวิศวกรรมหรือใชในอุตสาหกรรม (แผนยางปูพื้น แผนปูคอกสัตว ยางรองหมอนรางรถไฟ ยางรองคอ

สะพาน และผสมยางมะตอยสำหรับราดถนนใหม) และวัสดุเครื่องมือทางการแพทย (วัสดุจัดฟน อุปกรณ

เพ่ือการเรยีนการสอนทางการแพทย และสายน้ำเกลือ) ตลอดจนสงเสริมการผลิตเฟอรนิเจอรจากไมยางท่ีมี

การออกแบบที่ทันสมัย เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมของภาคและเปนฐานเศรษฐกิจที่สรางรายได

อยางย่ังยืน พัฒนาระบบตลาดยางพารา (ตลาดทองถิ่น ตลาดกลางยางพารา และตลาดซื้อขายลวงหนา) ให

มีความเขมแข็งและมีระบบการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถใชเปนตลาดอางอิงที่

นาเชื่อถือของผูซื้อ-ขาย ยางของประเทศและตลาดโลก  

๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี และชุมพร 

เพ่ือใหเปนอุตสาหกรรมใหมของภาคและสรางมูลคาเพิ่มใหกับน้ำมันปาลม รวมทั้งสงเสริม การผลิตและจัด

จำหนายผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาดตางประเทศและพัฒนาความรวมมือในการ

กำหนดมาตรฐานกลาง คุณภาพผลผลิตปาลมน้ำมันของอาเซียนและกลไกความรวมมือระหวางประเทศ

เพ่ือนบาน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย) ในฐานะผูผลิตน้ำมันปาลมรายใหญของโลกในการกำหนดมาตรฐาน

ราคาน้ำมันปาลมเพื่อเพ่ิมอำนาจการตอรองในตลาดโลกและสรางเสถียรภาพดานราคารวมทั้งสนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพดานปาลมน้ำมันและพัฒนาผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงและการพัฒนาสูโรงงาน

ตนแบบ 

 ๓) พัฒนาและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหกับยางพาราและปาลมน้ำมันรองรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมทั้งสงเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือขาย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีรวมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ ใหมๆ อาทิ 

เครื่องสำอางและผลิตภัณฑอาหาร เปนตน การประชาสัมพันธและทำการตลาดผลิตภัณฑใหม เพื่อเพ่ิม

ชองทางในการจำหนายยางพาราไดมากขึ้น  
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็ง สถาบัน

เกษตรกร   

 แนวทางการพฒันา 

 1) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรที่เปนอัตลักษณที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค เชน ขาว 

(ขาวสังหยด ขาวหอมกระดังงา ขาวเล็บนก) ไมผล (กลวยหอมทอง มะพราว ทุเรียน มังคุด สมโอ) กาแฟ 

(กาแฟโรบัสตา) พืชสุมนไพรและปศุสัตว (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อใหเปนสินคามูลคาสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย และ

ไดมาตรฐานสงออก อาทิ เวชสำอาง ยาสมุนไพร เปนตน โดยการสงเสริมความรูดานกระบวนการผลิตที่ 

ปลอดภัยและสนับสนุน การใชภูมิปญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเขามาชวยในการปรับปรงุการปลูก การ

บำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมและสรางความหลากหลายของสินคาและ 

บรรจุภัณฑ การพัฒนาระบบตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบ

ยอนกลับ ได พัฒนาระบบขนถายสินคาและหองเย็นเพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิต การตอยอดการพัฒนาการ

ผลิตสูระบบ เกษตรมาตรฐานตางๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย เปนตน สงเสริมการสรางตรา

สินคาอัตลักษณ เชื่อมโยงไปสูภาคการผลิตอื่น อาทิ การทองเที่ยว การทำเกษตรแปลงใหญในพ้ืนที่ที่

เหมาะสม (Zoning) สงเสริมการรวมกลุมในรูปแบบสถาบันเกษตรกร/สหกรณ เพื่อยกระดับความสามารถ

ในการผลิต การดำเนินการรวบรวมผลผลิต คัดแยก บรรจุ และประกอบธุรกิจออนไลนผานเครือขายการ

สื่อสารสาธารณะ และเพิ่มชองทางตลาดในกลุมตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

 ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงและสัตวน้ำชายฝงและการทำอุตสาหกรรมประมงทะเล

ที่ไดมาตรฐานสากล โดยสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมการพัฒนากระบวนการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานสุขอนามัยและเปนไปตาม กฎกติกาสากล การสงเสริม

การจัดระเบียบเรอืประมงเขาสูระบบการควบคุมไดอยางถูกตองมีมาตรการควบคุม และเฝาระวังการประมง  

ที่มีประสิทธิภาพขึ้นไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ของสินคาประมง 

รวมทั้งสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเลที่หลากหลายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 

สงขลา และชุมพร  

๓) สงเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือสรางความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและความ

มั่นคงทางดานรายไดให กับเกษตรกรรายยอยสามารถใชทรัพยากรและปจจัยการผลิต อยางคุมคา 

โดยเฉพาะการทำเกษตรและเลี้ยงสัตวผสมผสานรวมกับการปลูกยางพารา ปาลมน้ำมัน และไมผล หรือใน

พื้นที่ปลูกยางพาราและปาลมน้ำมันท่ีไมเหมาะสม สงเสริมการปลูกพืชพันธุดี (ไมผลและพืชผัก รวมทั้ง พืช

เศรษฐกิจอ่ืน) ที่คำนึงถึงความสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการสนับสนุนความรู ดาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอินทรียวิถีชาวบาน และยกระดับคุณภาพ การ

ผลิตใหไดมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย การเพิ่มชองทางการตลาดโดยการเชื่อมโยง 

เครือขาย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพดินและแหลงน้ำเพื่อสนับสนุนการทาการเกษตร  
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๔) สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟารมอยางเปนระบบ 

โดยเฉพาะในกลุมเกษตรกรรุนใหมเพื่อพัฒนาไปสูการเปนเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart 

Farmer) โดยสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร การสรางและพัฒนาความเขมแข็งขององคกร/สถาบัน 

เกษตรกร และพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณการเกษตร เพ่ือรวมกันจัดหาปจจัยการผลิต 

เครื่องมือ และอุปกรณการเกษตรสมัยใหม รวมทั้งสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัลควบคูกับสงเสริมใหเกษตรกรใชประโยชนในการวางแผนการผลิตและบริหาร

จัดการฟารมอยางเปนระบบ เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาดและมีการผลิตที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมตลอดจนสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนที่เปนธรรมและทั่วถึง พัฒนาผูประกอบการ

และ SMEs รวมท้ังสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาธุรกิจ Start up และการพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจตาม

แนวทางประชารัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับสนิคาเกษตรใหไดมาตรฐานสากล สามารถสราง 

แบรนดที่เปนอัตลักษณและแขงขันในตลาดโลกได  

๕) สรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรและชุมชน โดยสนับสนุนการเขาถึงขอมูลขาวสารและ

ชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ สรางโอกาสในการเรียนรูนอกระบบและตามอัธยาศัย ดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สงเสริมใหชุมชนไดมีโอกาสเรียนรูดานอาชีวศกึษาที่ไดมาตรฐานและสอดคลองกับ 

ความตองการแรงงานในภาค เพ่ือเสริมสรางรายไดและเตรียมความพรอมสำหรับการประกอบอาชีพ ที่

สอดคลองกับความตองการของตลาดในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนชุมชนใหสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดทุกที่ 

ทุกเวลา โดยใชประโยชนจากการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอรม สื่อดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางโอกาสในการเขาถึงระบบ

บริการสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง เพื่อสราง

ภูมิคุมกันดานสังคม  

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการทองเท่ียว การพัฒนา เขตอุตสาหกรรม 

และการเช่ือมโยงการคาโลก  

แนวทางการพฒันา  

๑) พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชั้นนำ แหงใหมกับแหลง

ท องเที่ ย ว ท่ีมี ชื่ อ เสี ย ง โดยพัฒ นาถนนเลี ยบชายฝ งทะเลอ าวไทยสายชุมพร–สุ ราษฎรธานี – 

นครศรีธรรมราช–สงขลา เชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเสนทางรถไฟเพ่ือ

สนับสนุนการทองเที่ยวเชื่อมโยงฝงอันดามันและอาวไทย อาทิ สายทานุน–พังงา–พุนพิน–ดอนสัก สาย

ระนอง–ชุมพร และพัฒนาเสนทางรถไฟเชื่อมโยงพ้ืนที่ตอนเหนือ-ใตของฝงอันดามัน และสายระนอง–

พังงา–กระบี่–ตรัง ควบคูกับการพัฒนาเมืองภูเก็ต เมืองหาดใหญ ใหเปนเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจของภาค 

และเตรียมความพรอมจังหวัดสุราษฎรธานี และกระบี่ ใหเปนเมืองนาอยู รวมทั้งเมืองชุมพร ระนอง เปน

เมืองในพื้นที่พิเศษท่ีมีการพัฒนาใหสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยวโดยการ

จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาวะ 
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ของประชาชนการเตรียมโครงสรางพื้นฐาน (ดานคมนาคมขนสง การสื่อสาร และพลังงานท่ีใชเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและระบบดิจิทัล) รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อใชในการบริหารจัดการเมือง พัฒนาระบบ

ขนสงสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่มีการออกแบบสำหรับคนทุกกลุม รวมทั้งพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหมี ความพรอมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพ่ือนบาน 

 ๒) พัฒนาและสนับสนุนทาเรือสำราญในจังหวัดภูเก็ตใหเปนทาเรือหลัก (Homeport) ของโลก 

รวมทั้งพัฒนาทาเรือแวะพัก (Port of Call) และทาเรือมารีนาใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน 

ความสะอาดและความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพของภาค (กระบี่ พังงา และสมุย)  

๓) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ–

สะเดา โดยเรงรัดการพัฒนาโครงขายรถไฟ อาทิ รถไฟฟาหาดใหญ-ปาดังเบซาร รถไฟทางคู ชุมพร-สุราษฎร

ธานี-หาดใหญ–สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ-ดานพรมแดนสะเดา พัฒนาศูนย

กระจายสินคาทุงสงเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการขนสงระบบราง รวมทั้งพัฒนาเมืองรอบสถานี ขนสง

ระบบรางในเมืองทุงสงและเมืองสะเดา (ปาดังเบซาร) ตลอดจนพัฒนาทาเรือสงขลาแหงที่ 2 เพื่อรองรับ 

การขนสงสินคาเชื่อมโยงกับทาเรือชายฝงและทาเรือหลักทั้งภายในและตางประเทศ  

๔) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใตกับเสนทางการคาโลก โดยการพัฒนาและปรับปรุง

ทาเรือท่ีมีอยูในปจจุบันทั้งฝงอันดามันและฝงอาวไทยใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มศักยภาพ รวมทั้ง 

พัฒนาและปรับปรุงสนามบินนานาชาติและสนามบินภายในประเทศใหสามารถรองรับการเดินทางและการ

ขนสงสินคา พัฒนาโครงขายรถไฟเชื่อมโยงทาเรือสงขลา 2 –หาดใหญ–ปาดังเบซาร–บัตเตอรเวอรธ  

รวมทั้งพัฒนาโครงขายถนนสายหลักเปน 4 ชองจราจร และการพัฒนาโครงขายถนนสายรองใหเชื่อมโยงกับ

ถนนสายหลักเพ่ือสนับสนุนการขนสงและกระจายสินคาจากพื้นท่ีตอนในสูพื้นที่หลักไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและศูนยบริการโลจิสติกสรูปแบบตางๆ เพ่ือรองรับการขนสงสินคา

ตอเนื่องหลายรูปแบบและการคาการลงทุนระหวางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขาย

คมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณดานชายแดนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ และ 

อำนวยความสะดวกในการขามแดนทั้งของประชาชน สินคา และ ยานพาหนะใหมีประสิทธิภาพ  

 ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง

เปนระบบ เพื่อเปนฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน  

แนวทางการพฒันา  

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรใหมีความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะ ทรัพยากรดิน น้ำ 

ปาไม ประมง และชายฝง เพ่ือเปนปจจัยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษและฟนฟู ทรัพยากรโดย

อาศัยความรวมมือของชุมชน สงเสริมการปลูกปาชุมชน ปาชายเลน การปลูกไมเศรษฐกิจ การรักษาระบบ

นิเวศทางทะเล อนุรักษฟนฟูสัตวน้ำบริเวณปาชายเลนและการปองกันการกัดเซาะชายฝง โดยใชเทคโนโลยี

และรูปแบบท่ีเหมาะสมกับแตละสภาพพ้ืนท่ี และการจัดระเบียบและกำหนดกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสิ่ง 
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ปลูกสรางบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลเพ่ือลดผลกระทบตอการกัดเซาะบริเวณชายฝง รวมทั้งจัดการฐานขอมูล

เพ่ือการวางแผนทางการเกษตรที่ เหมาะสม และระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือเฝาระวังและติดตาม

สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๒) วางระบบปองกันและแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบ โดยนำเทคโนโลยีมาใช

ในการจัดทำระบบการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำที่ทันสมัย จัดทำขอมูลสารสนเทศดานน้ำ เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง

และอุทกภัยในพื้นที่ท่ีเกิดน้ำทวมซ้ำซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมทั้งจัดหาน้ำ เพื่อชุมชน

ชนบทและน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคและการเกษตรที่เพียงพอ ตลอดจนการพัฒนาระบบสำรองและกักเก็บ

น้ำ และระบบสงน้ำดิบ โดยการพัฒนาระบบโครงขายทอสงน้ำ ระบบจำหนายน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบสงน้ำใหเพียงพอเพ่ือสนับสนุนปริมาณความตองการใชน้ำที่เพ่ิมขึ้นในเขตเมือง เพื่อการอยูอาศัย 

พาณิชยและบริการและลดผลกระทบจากปญหาขาดแคลนน้ำในชวงฤดแูลง  

๓) สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานเพ่ือสรางความมั่นคงดาน

พลังงาน โดยสงเสริมการใชพลังงานจากธรรมชาติ อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล (จากวัสดุ เหลือใชทาง

การเกษตร) และสงเสริมใหเอกชนเขามารวมลงทุนในสาขาพลังงาน โดยใชรูปแบบการรวมลงทุน ระหวาง

ภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) รวมทั้งสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการดำเนินงานและสงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดพลังงานใหกับผูประกอบการ การให 

ความรูกับประชาชนในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  

๔) บริหารจัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบโดยการลงทุน ในโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม การให

ความรูการจัดการขยะตั้งแตตนทางจนถึงปลายทางควบคูกับการสรางจิตสำนึกใหกับประชาชนทุกวัยทั้งใน

และนอกระบบการศึกษา รณรงคการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อลดปริมาณการเกิดของเสีย 

สงเสริมและเขมงวดการดำเนินมาตรการ 3 R (Reduce Reuse Recycle) ทั้งในระดับทองถ่ินและชุมชน 

สงเสริมระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ปลายทางอยางเหมาะสม เชน การใชระบบฝงกลบที่ถูกหลัก 

วิชาการ การแปลงขยะเปนพลังงาน เปนตน สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใชในการควบคมุและแกไขปญหา 

สิ่งแวดลอมและสนับสนุนทองถิ่นและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมดวยมาตรการจูงใจ ทั้งมาตรการทาง

ภาษี และมาตรการสนับสนุนงบประมาณ  

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางย่ังยืน  

แนวทางการพฒันา 

 1) พัฒนาประตูการคาฝงตะวันตก (Western Gateway) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ โครงสราง

พื้นฐานการขนสงและระบบโลจิสติกสที่มีในปจจุบันและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงฝงอาวไทย ฝงอันดา

มัน-ประเทศแถบเอเชียใต ใหสามารถเดินทางและขนสงสินคาผานเสนทางประตูเศรษฐกิจ ดานตะวันตก

ของประเทศไทยไดอยางตอเนื่อง ไรรอยตอ สงเสริมระบบการขนสงและโลจิสติกสใหได มาตรฐานสากล 
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 2) พัฒนาประตูสูการทองเที่ยวอาวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route) โดย

พัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงฝงอาวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ-ชุมพร-ระนอง เมียนมา 

ควบคูกับการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวและสนับสนุนกิจกรรมกระตุนการทองเท่ียวเชื่อมโยง ทั้งสองฝงทะเล 

รวมทั้งการพัฒนาโครงขายคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวก ดานการ

ทองเท่ียว มุงเนนรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว ชายฝง

ทะเลของจังหวัดชุมพรกับ Royal Coast และเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวสูแหลงน้ำแรและเกาะตาง ๆ 

ของจังหวัดระนองและประเทศเมียนมา  

3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลคาสูง (Bio-Based & Processed 

Agricultural Products) โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิต สงเสริม การวิจัยและ

พัฒนาเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาทางการเกษตร โดยเนนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอยอดจากการผลิต

น้ำมันปาลม ในจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียง (กระบี่ และชุมพร 

 4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองนาอยู (Green 

Culture & Livable Cities) ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช โดยเนน 

กรอบการเปนเมืองที่มีความนาอยูสำหรับคนทุกกลุม และยังคงรักษาอัตลักษณของพ้ืนที่ รวมทั้งอนุรักษและ 

ฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติทางทะเล ปาไม และปาชายเลน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน อนุรักษและสงเสริม 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนา 

แหลงการเรียนรูและการทองเท่ียววิถีชุมชน  
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    1.4 แผนพัฒนากลุมจังหวดัภาคใตฝงอันดามัน (พ.ศ.2561-2565) 

เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด 

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ประกอบดวย 6 จังหวัด ตั้งอยูชายฝงทะเลอันดามัน ดานมหาสมุทร 

อินเดีย คือ กระบ่ี ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล มีศักยภาพโดดเดนในการเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเล

ระดับนานาชาติ มีจุดขายทางการทองเที่ยวที่สำคัญของประเทศ คือ หาดทราย ชายทะเล หมูเกาะ และการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศน เชน ดำน้ำ ปนผา อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีมนตเสนหของ

ความเปน“Andaman Cluster” โดยจังหวัดภูเก็ตเปนศูนยกลางที่เปรียบเสมือน “ไขมุกอันดามัน” และมี

แหลงทองเที่ยวอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เชน เกาะพีพี หมูเกาะสิมิลัน หมูเกาะสุรินทร หมูเกาะตะรุ

เตา เปนตน อีกทั้งยังมีแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มความหลากหลายของการ

ทองเที่ยว ไดแก แหลงนิเวศปาชายเลน และนิเวศนธรรมชาติปาเขาในจังหวัดพังงา-กระบี่-ตรัง-สตูล และ

แหลงน้ำแรธรรมชาติในจังหวัดระนองที่เปนการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา มีบริการพื้นฐานสนับสนุน

การพัฒนาพ้ืนท่ีเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลชั้นนำของโลก (World Class) ที่สำคัญ คือทาอากาศยาน

นานาชาติ 2 แหง ที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ และทาอากาศยานในประเทศอีก 2 แหง คือ ทาอากาศยาน

ระนอง ทาอากาศยานตรัง มีทาเทียบเรือระหวางประเทศและทาจอดเรือยอรชที่มีความสะดวกและทันสมัย

ที่จังหวัดภูเก็ตและสตูล และมีสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวเปนการเฉพาะ 

การจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (พ.ศ. 2561-2565) มีเปาหมายสำคัญที่จะนำ  

ทิศทางการพัฒนาไปสู ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา ทั้งในดานการยกระดับขีด 

ความสามารถและการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงรุก การกระจายรายไดและสรางความสมดุลของการ

พัฒนาใหกับทุกภาคสวน โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรและชุมชนทองถ่ิน รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานความเขมแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้ศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน นอกจากจะมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเล หมูเกาะ ประวัติศาสตร ประเพณีทองถิ่น มีชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่นาสนใจ ซึ่งมีความเหมาะสมกับ

การพัฒนาการทองเที่ยวแลว ยังเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะสมกับการทำการเกษตร และเปน

แหลงผลิตอาหารรองรับนักทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งยางพาราและปาลมน้ำมันที่เปนพืชเศรษฐกิจหลัก

ของกลุมจังหวัด ทั้งนี้การพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยสงเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูป การสงเสริมการ

พัฒนาองคความรูทางดานเกษตรและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวันอยาง

จริงจังจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเปนกลไกที่สามารถรองรับผลกระทบจากการ

ทองเที่ยวที่อิงอยูกับทิศทางท่ีผันผวนของเศรษฐกิจโลกอยางสูงไดในเวลาเดียวกัน 

การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันจึงตองบูรณาการทุกภาคสวนทั้งหนวยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และความตองการของประชาสังคม ทองถ่ิน และชุมชนเขาอยางเปนเอกภาพเพ่ือประโยชน

สูงสุดในพ้ืนท่ีโดยมุงเปาหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บนฐานการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวให

มีมาตรฐานอยางย่ังยืนควบคูกับสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพในพื้นที่เพ่ือใหชุมชนเกิดความ

เขมแข็ง 
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วสิัยทัศน (Vision) 

“การทองเท่ียวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเขมแข็งของภาคเกษตรและชุมชน 

อยางย่ังยืน” 

พนัธกิจ (Mission) 

1. มุงเนนการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานโดยยึดหลัก “สะดวก สะอาด 

ปลอดภัย”มุงสูอันดามันเมืองอัจฉริยะและนาอยู (Andaman Smart and Livable City) และสงเสริมดาน 

การตลาดประชาสัมพันธ พื้นท่ีการทองเที่ยวใหกระจายไปสูชุมชนและทองถิ่นอยางทั่วถึง เพ่ือยกระดับ 

รายไดจากการทองเที่ยว 

2. เสรมิสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรใหเติบโตอยางเต็มศักยภาพ เพื่อสรางรายไดใหกับพื้นที่

อยางตอเนื่องและยั่งยืน 

3. พฒันาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการทองเท่ียวและเกษตร ใหกาวทันเทคโนโลยี

และนำเทคโนโลยีมาใชเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานใหสูงข้ึนนำไปสูการขับเคลื่อนงานใหบรรลุ 

ตามวัตถุประสงค 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนเิวศ และรักษา

ความเปนอัตลักษณของอันดามัน 

เปาประสงครวม (Objectives) 

1. มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันสูงทั้งดานการทองเที่ยวและภาคเกษตร เพื่อสราง

รายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

2. ชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนมคีวามมั่นคงในคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. บุคลากรดานการทองเที่ยวและภาคเกษตรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

4. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี กิจกรรมที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมเพ่ือคงความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 

5. มีการอนรุักษประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณคาใหคงความเปนอัตลักษณแหงอันดามัน 

6. มุงสูความเปนอันดามันเมืองอัจฉริยะและนาอยู (Andaman Smart and Livable City)  

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด 

1) เปนฐานการทองเท่ียวทั้งทางบกและทางทะเลชั้นนำระดับโลก 

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน มีสถานที่ทองเท่ียวและมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม 

เปนเอกลักษณของอันดามัน โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล ชายหาด หมูเกาะ เชน เกาะภูเก็ต เกาะลันตา

เกาะพีพี เกาะลิบง และเกาะหลีเปะ จึงตองรักษาความมีชื่อเสียงและเพ่ิมมนตเสนหดวยการเพ่ิมกิจกรรม

การทองเที่ยวรูปแบบใหมๆ เชน MICE และ Marina ที่ภูเก็ต โดยคงไวซึ่งอัตลักษณอันดามันและรักษา

สิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมบทบาทสูการเปนเมืองทองเที่ยวชั้นนำของโลก ประกอบกับใหความสำคัญกับ

นักทองเท่ียวมีแนวโนมสนใจการทองเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เชน การ 
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ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (HealthTourism) การทองเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม (Spiritual Tourism) การทองเที่ยวเพ่ือการประชุมและนทิรรศการ (MICE) เปนตน รูปแบบ

การทองเที่ยวดังกลาวมีแนวโนมขยายตัวเนื่องจากนักทองเที่ยวมีแนวโนมตองการที่จะเรียนรูและไดรับ

ประสบการณที่แตกตางในการทองเท่ียวแตละครั้งตองการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ กิจกรรมที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ ซึ่งประเทศไทยมีความพรอมของทรัพยากรพ้ืนฐาน 

สำหรับการทองเท่ียวในความสนใจพิเศษ 

2) เปนฐานการผลิตยางพาราและปาลมนำ้มันครบวงจร 

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน มีผลผลิตยางพาราและผลผลิตปาลมน้ำมันในสัดสวนท่ีสูงจึงควร

พัฒนาแบบครบวงจรเพ่ือเปนศูนยกลางการผลิตยางพาราและปาลมน้ำมันของประเทศ 

จุดเนนทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning) 

1. การทองเท่ียวท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก 

2. การเพ่ิมมูลคาภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว ใหมีมาตรฐานความปลอดภัยและเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

3. การบริหารจัดการท่ียั่งยืน โดยเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภูมิสังคม ประวัติศาสตร 

ประเพณีวัฒนธรรม และความตองการของทองถ่ิน 

แนวทางการพฒันา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานอยางยั่งยืน 

กลยุทธ 1.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพพื้นท่ีใหสามารถรองรับการขยายตัวดานการทองเที่ยวให 

               เพียงพอและเหมาะสม 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงการคมนาคม รวมทั้งโครงขายดานการสื่อสารใหเพียงพอและ 

   ไดมาตรฐาน 

2. พฒันาแหลงทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหสอดรับกับภูมิสังคมอัตลักษณอันดามัน 

    ใหคงความสวยงาม สะอาด และความตองการของทองถิ่น 

3. พัฒนาและสงเสริมการประกอบการดานอาหารพ้ืนเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาล  

   (อาหารมุสลิมเฟรนลี่) เพื่อรองรับการทองเที่ยว 

4. สงเสริมและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมปิญญาทองถ่ินอันดามันเพ่ือสรางจุดขาย 

   ทางการตลาดสูการทองเที่ยวนานาชาติ 

5. พัฒนาระบบสาธารณปูโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกในพ้ืนที่ใหเพียงพอตอ 

   ความตองการของประชาชนและนักทองเท่ียว 

6. เชื่อมโยงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเมืองรองกับแหลงทองเที่ยวเมืองหลักพัฒนาศักยภาพพ้ืนท่ี 

   เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของพ้ืนที่ การคาการลงทุนและสงเสรมิการคาชายแดนกับประเทศ 

   เพ่ือนบาน 
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กลยุทธ 1.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยส่ิงแวดลอมใหได 

               มาตรฐานเพื่อสรางความเช่ือมั่นแกนักทองเท่ียว 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสรางความเชือ่มั่นและรองรับภัย 

พิบัติและสาธารณภัยดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. สรางความเชือ่มั่นในดานความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินแกประชาชนและนักทองเที่ยว ทั้งชาว 

              ไทยและชาวตางประเทศ 

3. พัฒนาระบบเฝาระวังสุขอนามัย การบริการดานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

   รองรับตอการขยายเมืองและทิศทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

4. พัฒนาและสงเสริมผูประกอบการดานอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาลใหถูก 

   ตามหลักสุขอนามัยและโภชนาการเพ่ือรองรับการเปนครัวของโลก 

5. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสรางเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวนในรปูแบบประชารัฐ  

   และสงเสริมการยกระดบัพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งเพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยตอความ 

   มั่นคงในทุกรูปแบบ 

6. สรางมาตรการควบคุมจำนวนนักทองเที่ยวใหไดมาตรฐานตามความสามารถในการรองรบั  

   (Carrying Capacity) 

กลยุทธ 1.3 บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหอุดมสมบูรณอยางยั่งยืนโดย 

               กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นท่ี 

1. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงความอุดมสมบูรณ เพื่อสรางความสมดุลยของ 

    ระบบนิเวศ โดยเฉพาะพื้นที่เพาะพันธุ อนุบาล และขยายพันธุสัตวทะเล 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนำ้อยางเปนระบบ (นำ้สำหรับอุปโภคบริโภคน้ำทิ้ง น้ำเสีย  

   และภัยธรรมชาติ) 

4. บริหารจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการ 

5. พัฒนาระบบผังเมืองและการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองตอความตองการของทองถ่ินและการ 

   พัฒนาที่สมดุลดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ 1.4 บริหารจัดการขอมูล การตลาดและประชาสัมพันธ 

1. เชื่อมโยงเครอืขายทางการทองเที่ยว การคาและบริการกับกลุมประเทศเพ่ือนบาน 

2. พัฒนาความสัมพันธกับตางประเทศในรูปแบบบานพ่ีเมืองนองหรือแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม 

    และเปนฐานเชื่อมโยงการทองเที่ยว 

3. พัฒนาและยกระดับตลาดการทองเที่ยวในทุกสาขาใหมีศักยภาพตอการแขงขันในระดับสากล 

4. สงเสริม พัฒนา ระบบประชาสัมพันธภาครัฐและสรางภาคเีครือขายเอกชน เพ่ือสรางกลไก 

   การตลาด และเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธผลติภัณฑชุมชนไปสูตลาดการทองเที่ยว 
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5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลสนับสนนุการทองเที่ยว 

6. จัดตั้งศูนยขอมูลระดับกลุมจังหวัดเพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพของนักทองเท่ียวและ 

   ประชาชน 

กลยุทธ 1.5 พัฒนาการทองเท่ียวที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (การทองเท่ียวสีเขียว) 

1. สงเสริมการบริหารจัดการ สรางความสมดุล การขยายตัวและการเติบโตของนักทองเที่ยวและ 

   การรองรับของแหลงทองเที่ยว 

2. สรางกระบวนการการมีสวนรวมภาคประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาระบบและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาภาคเกษตร ประมง และปศุสัตวท่ีมี 

                               ศักยภาพในพื้นที่ เพื่อใหชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางย่ังยืน 

กลยุทธ 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว) เพื่อเพิ่มผลผลิตและลด 

               ตนทุนการผลิต และสรางฐานรายไดใหกับเกษตรกร 

1. พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตวและลดตนทุนจากปจจัยการผลิต 

ตาง ๆ ดวย Smart Farming 

2. สงเสริมการน าผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และ 

   พฒันากระบวนการเพาะปลูกหรอืเก็บเก่ียวอยางถูกตองเหมาะสมเพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

   มากยิ่งข้ึน 

3. นอมน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมไปประยุกตใชในภาคการเกษตร เพ่ือสราง 

    ความเขมแข็งของสถาบันการเกษตรกร และสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแก 

    เกษตรกร 

กลยุทธ 2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลติภัณฑที่มีมูลคาสูง 

1. พัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีเหมาะสมกับผลิตผลในพื้นที่ โดยการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม 

    มาประยุกตใชเพื่อสรางผลิตภัณฑใหม ๆ หรือนำวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต/แปรรูป มา 

    ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. สงเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑตนแบบ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

   ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว 

3. พัฒนาสนิคาประมงและสัตวน้ำมูลคาสูงเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

กลยุทธ 2.3 สงเสริมศักยภาพดานการตลาด 

1. พัฒนาองคความรูในการวิเคราะห ประเมนิสถานการณดานการตลาดทางการเกษตร 

2. พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือเชื่อมโยงเครือขายและสถาบันเกษตรกรในกลุม 

   จังหวัด 

3. สงเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรใหมีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจและชวยเหลือ 

   สมาชิกในดานการผลิตและการตลาด 
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4. สงเสริมและผลักดันใหมีศูนยกลางหรือ Digital Platform เพ่ือการคาเกษตรของกลุมจังหวัด 

   ภาคใตฝงอันดามันเพื่อเชื่อมโยงและกระจายสินคาไปสูภูมิภาคท้ังในและตางประเทศ 
 

กลยุทธ 2.4 สงเสริมศักยภาพ การรวมกลุมและเครือขายสนับสนุนเกษตรอนิทรีย เกษตรปลอดสารพิษ 

               ของเกษตรกร และผูประกอบการเพื่อสรางความเขมแข็ง 

1. สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ วิสาหกิจชุมชนหรือรูปแบบบริษัทประชา 

   รัฐ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับกลุมทุน 

2. สรางเกษตรกรรุนใหมที่มีความรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

   และเปนแบบอยางที่ดีแกเกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพตนทุนมนุษยเพื่อนำไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 

กลยุทธ 3.1 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับตอการเปลี่ยนแปลง 

1. พฒันาและสงเสรมิการรวมกลุมของประชาชนในระดับชุมชนและหมูบานเพื่อรวมกันสนับสนุน 

   อนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดก 

   ทางวัฒนธรรม 

2. พัฒนาและสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันประเทศ พิทักษรักษาเกียรติภูมิ  

   ผลประโยชนของชาติ และสาธารณสมบัติของแผนดิน และใหความรวมมือในการปองกันและ 

   บรรเทาสาธารณภัย 

3. สงเสริม สนับสนุนใหชุมชนและประชาชนไดรวมกันในการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสรมิภูมิปญญา 

   ทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 

กลยุทธ 3.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 

1. สรางโอกาสในการเขาถึงความรูทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ วิชาชีพใหกับบุคลากรภายนอก 

   สถานศึกษาและผูที่ขาดโอกาส ใหมีศักยภาพในการรองรบัธุรกิจการทองเท่ียว 

2. พัฒนาบุคลากรของชุมชนใหสามารถรองรบัการขยายตัวของภาคธุรกิจการทองเที่ยวให 

   สอดคลองกับความตองการของชุมชนในทองถ่ิน 

3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกภาคสวนใหมีความรูความสามารถดานภาษาสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี 

    การบริหารจัดการ และนวัตกรรมสมัยใหม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสูระดับสากล 

4. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการทองเที่ยวขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน ใหมีความสามารถในการ 

   บริการจัดการทองเท่ียวตามหลักธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ 3.3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 

1. พฒันาและยกระดับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ใหมีความเขมแข็งเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. สรางเสริมจิตสำนึกประชาชนและพลเมืองในพ้ืนที่ในการเปนเจาบานเจาเมืองที่ดี 

3. พัฒนาและยกระดับชุมชนในการบริหารจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 3.4 พัฒนาระบบสื่อสาร และการประชาสัมพันธ เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

1. สงเสริมการสรางสื่อ และการประชาสัมพันธเพื่อกระตุนจิตสำนึกดานทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดลอม 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลแบบดิจิทัล ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. สงเสริมใหเกิดการใชขอมูล และสารสนเทศ ในการบริหารจัดการทองเที่ยวทรัพยากรมนุษย  

    และสิ่งแวดลอม 

4. สรางตนแบบ (Best Practice) ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 3.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานดิจิทัลเทคโนโลยี 

1. วางรากฐานดาน Digital Literacy ใหแกเยาวชนและบุคคลทั่วไปเพื่อใหเกิดทักษะความเขาใจ 

    และใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเหมาะสม 

2. พัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลเทคโนโลยีใหเพียงพอกับความตองการ 
 

1.5 แผนพัฒนาจังหวัดกระบ่ี พ.ศ.2561-2565 

วิสัยทัศน  “เมืองทองเท่ียวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมนาอยู เปน 

มิตรกับสิ่งแวดลอมและปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง” 

 วัตถุประสงค 

 1) พัฒนาใหเปนเมืองทองเที่ยวเชิงอนุรกัษที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรม 

วิถึชุมชนและอัตลักษณ 

 2) เสรมิสรางศักยภาพเศรษฐกิจทั้งภาคการทองเท่ียว เกษตร อุตสาหกรรมของจังหวัดใหมีคุณภาพ

แขงขันได มีคุณธรรม รับผิดชอบตอสังคมและเปนเศรษฐกิจบนฐานความรูและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม สามารถนำความรูและทักษะไปใชในการดำรงชีวิตและ

ประกอบอาชีพไดอยางเต็มศักยภาพและสามาถปรับตัวรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง ดำรงความหาลาก

หลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ตัวชี้วัด 

1) อัตราการขยายตัวผลิตภณัฑมวลรวมของจังหวัดไมนอยกวา รอยละ 5 

2) ประชากรที่อยูใตเสนความยากจน ไมเกินรอยละ 4.7  

3) อัตราการวางงาน ต่ำกวารอยละ 1.5 
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ประเด็นการพัฒนา   

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาการทองเท่ียวใหเปนการทองเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 

 เพิม่ศักยภาพใหไดมาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการทองเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ  

วตัถุประสงค  

  (1) พัฒนาจังหวัดกระบี่เปนเมืองทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และเปนเมืองทองเท่ียวคุณภาพในระดับ 

นานาชาติ  

  (2) สรางรายไดจากการทองเทีย่วใหเพ่ิมขึ้นอยางมีเสถียรภาพ ซึ่งสงผลตอการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจ มีการจางงาน สรางรายไดและกระจายรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนที่  

(3) ยกระดับโครงสรางพื้นฐานและสิง่อำนวยความสะดวกรองรับการทองเท่ียวท่ีไดคุณภาพ 

 มาตรฐานสากล และเพียงพอกับปริมาณความตองการใช  

(4) เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับนักทองเที่ยวเพ่ือสรางความเชื่อมั่น และ 

ภาพลักษณทีดี่  

(5) สรางความเชื่อมโยงการทองเที่ยวของจังหวัดสูภูมิภาคและนานาชาติ  

(6) พัฒนาการทองเที่ยวเปนไปอยางยั่งยืน สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ตัวช้ีวดั  

(1) อัตราการขยายตัวรายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นไมต่ำกวารอยละ ๑๘ จากปที่ผานมา  

(2) จานวนแหลงทองเที่ยวท่ีไดรับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกหรือโครงสรางพื้นฐาน ไมนอย 

กวา ๕ แหงตอป  

(3) อัตราการลดลงของจำนวนคดีอาญาและอุบัติภัยที่เกิดกับนักทองเที่ยว ลดลงไมต่ำกวา รอยละ 

๑๐ ตอป  

(4) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวไม 

นอยกวารอยละ ๑๒ จากปท่ีผานมา  

(5) จำนวนกิจกรรมหรือการพัฒนาดานการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงกับภูมิภาคและตางประเทศ  

ไมต่ำกวา ๒ กิจกรรมหรือครั้งตอป  

(6) รอยละของจำนวนพ้ืนที่ตัวอยางแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพน้ำทะเลจากการ 

ตรวจวัดอยูในเกณฑมาตรฐานระดับดี ไมต่ำรอยละ ๗๐ ของจำนวนตัวอยางแหลงทองเท่ียวทัง้หมด  

(7) จำนวนสถานประกอบการที่พักที่เขาสูเกณฑโรงแรมสเีขียวไมต่ำกวา ๕ แหงตอป  

แนวทางการพฒันา  

1. ฟนฟู ปรับปรงุ จัดระเบียบแหลงทองเที่ยว และสรางความตระหนักในการรักษาทรัพยากร 

 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียว ใหมีคุณภาพ ได 

มาตรฐาน  
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3. สรางความตระหนักแกทุกภาคสวนในความเปนเจาบานที่ดี และพัฒนาบุคลากรทางการ 

ทองเที่ยวใหมีการบริการที่เปนเลิศ  

4. พัฒนาการทองเที่ยวรูปแบบใหมใหมีความหลากหลาย  

5. พัฒนาระบบสรางความปลอดภัยทางการทองเที่ยว และการจัดการภัยพิบัติ ใหไดมาตรฐาน  

     6.สรางภาพลักษณของการเปนเมืองทองเท่ียวสีเขียวใหเปนที่รูจัก ทำการตลาดและประชาสัมพันธ 

เชิงรุกและเชื่อมโยงการทองเที่ยวสูภูมิภาคและนานาชาติ  

     7. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน สินคาและบริการทองเที่ยว ใหไดคุณภาพและมีอัตลักษณ 

เชิงพื้นที ่ 

8. ควบคุมและจัดระเบียบผังเมืองใหเปนไปตามกฎหมาย มีระเบียบ สวยงาม โดยคำนึงถึงการ 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒: ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรูปสินคา 

เกษตรอยาง ครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอตุสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก  

วัตถุประสงค  

(1) พัฒนาพืน้ที่ใหเปนแหลงผลิตปาลมน้ำมันคุณภาพ  

(2) สงเสริมการผลิตสนิคาเกษตรมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และมีมูลคาเพ่ิมจากการแปรรูป 

 นวัตกรรม และองคความรู  

(3) พัฒนาภาคเกษตรกรรมมีความหลากหลาย มีเสถียรภาพทางการเกษตร มีความมั่นคงดาน 

อาหาร  

(4) สงเสริมการมูลคาการผลิตดานการเกษตรขยายตัว เกษตรกรมีความมั่นคงดานรายได  

(5) พัฒนาใหเปนแหลงอุตสาหกรรมสะอาด และมีการใชพลังงานทดแทน  

ตัวชี้วัด  

(1) เปอรเซ็นตน้ำมันปาลมดิบทีส่กัดไดโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดไมต่ำกวารอยละ 18  

(2) อัตราการขยายตัวของมูลคาการผลิตของสินคาเกษตรที่แปรรูปโดยใชนวัตกรรม เพิ่มขึ้น  

ไมต่ำกวารอยละ 5 จากปท่ีผานมา  

(3) อัตราการขยายตัวของจำนวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีอาชีพและรายได 

เสริมดานเกษตร เพ่ิมขึน้ไมต่ำกวารอยละ 5 จากปที่ผานมา  

     (4) อัตราการขยายตัวของมูลคาผลผลิตปศุสัตวที่สำคญัเพ่ิมข้ึนไมต่ำกวารอยละ 10 จากปที่ 

ผานมา  

    (5) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร ขยายตัวไมนอยกวา 

รอยละ 3 จากปที่ผานมา  

         (6) จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมปาลมน้ำมนัและยางพาราเปนโรงงานอุตสาหกรรมสะอาด  

ไมต่ำกวารอยละ 80 ของโรงงานอุตสาหกรรมปาลมนามันและยางพาราทั้งหมด  
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         (7) อัตราการขยายตัวของปริมาณการผลิตพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นไมต่ำกวารอยละ 5 จากปที่ผาน

มา  

แนวทางการพฒันา  

(1) เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาคุณภาพการผลิตปาลมน้ำมัน และยางพารา  

(2) สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  

(3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิตและการบริหารจัดการสินคาเกษตร 

ใหมีคุณภาพ และสรางเกษตรกรรุนใหม  

(4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรองรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม  

(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่มปีระสิทธิภาพและระบบชลประทานที่ครอบคลุมทั่วถึง  

(6) ขยายฐานการผลิตสนิคาเกษตรที่หลากหลาย เพื่อสรางอาชีพและรายไดเสริม และความ 

มั่นคงดานอาหาร  

(7) สงเสริมการทำเกษตรชีวภาพ เกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(8) สงเสริมการตลาด พัฒนาตลาดสินคาเกษตร และทาเทียบเรอืประมง (สะพานปลา) ที่มี 

คณุภาพและไดมาตรฐาน  

(9) สงเสริมและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และพัฒนาคุณภาพสินคาและ 

ผลิตภัณฑชุมชน  

(10) พัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือใชเปนแหลงพลังงานทางเลือกของจังหวัด  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยูและปรับตัวเทาทันตอบริบท 

การเปลีย่นแปลง  

วตัถุประสงค  

(1) ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

(2) เปนสังคมแหงการเรียนรูทุกชวงวัยและเยาวชนใหไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  

(3) ประชาชนไดรับบริการจากสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานและโครงสรางพ้ืนฐานทีเ่พียงพอ และมี 

คุณภาพ  

(4) การบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง  

(5) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ  

(6) แรงงานมศีักยภาพและทักษะความสามารถตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและ 

แขงขันได  

(7) แรงงานและผูดอยโอกาสไดรบัการคุมครองจากสวัสดิการ  

(8) ประชาชนมีคณุธรรม จริยธรรม และใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนภูมิคุมกันใน 

 การดำรงชีวิต  
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ตัวชี้วัด  

(1) ประชากรที่อยูใตเสนความยากจน ไมเกินรอยละ 4.7  

(2) รอยละของครวัเรือนท่ีตกเกณฑ จปฐ.ไดรบัการแกไขและผานเกณฑ จปฐ.ไมนอยกวา 

รอยละ 60  

(3) ผลการทดสอบโอเนตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 เพิ่มขึ้น 

รอยละ ๒  

(4) จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ไมต่ำกวา 6.9 ป  

(5) รอยละของสถานบริการสาธารณสุขท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ HA ตอสถานบริการ 

สาธารณสุขท้ังหมดมีไมต่ำกวารอยละ 65 

(6) อัตราการวางงานไมเกินรอยละ 3 

(7) อัตราการลดลงของคดีอาญา ลดลงไมต่ำกวารอยละ 5 จากปที่ผานมา  

(8) รอยละของหมูบานที่มีการแพรระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมีไมเกินรอยละ 10 ของ 

หมูบานท้ังหมด  

(9) รอยละของผูอยูในระบบประกันสังคมตอกำลังแรงงานไมต่ำกวารอยละ 25  

(10) รอยละของผูสูงอายุและผูพิการไดรบัเบี้ยยังชีพไมต่ำกวารอยละ 100 ของผูสูงอายุและ 

 ผูพิการทั้งหมด  

          (11) จำนวนโครงการโครงสรางพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการ

พัฒนาไมต่ำกวา 60 โครงการตอป  

แนวทางการพฒันา  

(1) เสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและความรวมมือของเครือขายเพื่อปรบัตัวใหเทาทันการ 

เปลี่ยนแปลง  

(2) ปองกัน บำบัด และปราบปราม การแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทุกกลุม  

(3) สรางความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชนทุกพื้นที่  

(4) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชน และพัฒนาสังคมแหงการเรยีนรูทุกชวง  

(5) พัฒนาศักยภาพของแรงงานใหมีขีดความสามารถรองรับความเจริญเติบโต แขงขันไดใน 

ระดับประเทศและสากล ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน  

(6) พัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็งพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม  

(7) จัดสวัสดิการสังคมใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย และใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม  

(8) สรางคานิยมที่พึงประสงคของคนกระบี่ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต และ 

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีเมืองกระบ่ี  

          (9) ยกระดับคุณภาพการใหบริการสาธารณสุข สงเสริมการควบคุม ปองกันโรค และฟนฟู 

สุขภาพ ทุกชวงวัย  
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(10) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

     (11) สงเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  

     (12) สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีส่อดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน  

วัตถุประสงค  

1. พื้นที ่ชุมชน มีการบริหารจัดการ รักษา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2. ทรัพยากรปาไมไดรับการดูแลรักษาและฟนฟูใหคงความอุดมสมบูรณ 

3. แหลงน้ำไมเกิดมลพิษและมีคุณภาพดี  

4. เปนเมืองสะอาด มีการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธ ี 

5. ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ตัวช้ีวัด  

(1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมดานการอนรุักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีไมต่ำกวา 60 โครงการ  

(2) พื้นทีป่าหรือที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกและมีการจับกุม ไดรับการฟนฟูรอยละ 20 ของ 

พื้นทีป่าหรือที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกและมีการจับกุม  

(3) รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะอยางถูกสุขลักษณะ 

 ไมต่ำกวารอยละ 80 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด  

(4) คุณภาพของแหลงน้ำสายหลักอยูในเกณฑด ี 

(5) จำนวนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาทั้งจังหวัด ไมต่ำกวา 30 กิจกรรม  

แนวทางการพฒันา  

(1) คุมครอง ปองกัน รักษา ฟนฟูพ้ืนทีป่า และปาอนุรักษ  

(2) ปองกันและควบคุมการสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอมโดยบังคบัใชกฎหมายอยางจริงจัง  

(3) พัฒนาระบบบำบัดมลพิษที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเพียงพอ  

(4) สรางความเขมแข็งของเครอืขายดานสิ่งแวดลอม และสงเสริมการจัดการอยางมีสวนรวมของ 

ชุมชน  

(5) บรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและชายฝงโดยคำนึงถึงภูมิปญญาทองถิ่น  

(6) บำบัดรักษา ดูแลทรัพยากรแหลงน้ำของจังหวัด  

(7) สรางจิตสานึกของประชาชน ไมใหทำลายและมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม  

(8) สงเสริมกิจกรรม CSR ดานสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ 

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ (พ.ศ.2566-2570) 

วิสยัทศัน 

เมืองทองเท่ียวคุณภาพ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมนาอยู 
 

พันธกิจ 

1. เสรมิสรางศกัยภาพเศรษฐกิจจังหวัด (ดานการทองเที่ยว ดานการเกษตร ดานโครงสรางพ้ืนฐาน)  

ใหมีคณุภาพ แขงขันได มีคุณธรรม รับผิดชอบตอสังคมและเปนเศรษฐกิจบนฐานความรู ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 2. พัฒนาคนใหมีความรู มีคุณธรรม และสามารถนำความรูไปใชในการดำรงชีวิตและประกอบ

อาชีพไดอยางเต็มศักยภาพ 

 3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

คณุภาพสิ่งแวดลอม 

 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมถึงสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูรับบรกิาร (ประชาชน) สูงสุด 

 5. อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลกัษณ ประเพณีทองถ่ิน เชื่อมโยงกับการสรางอาชีพและ

รายไดทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร 

    ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาการทองเท่ียวใหเปนการทองเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 

 กลยุทธ 

1. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทองเท่ียวท่ีเอ้ือตอ 

การเปนเมืองทองเที่ยวคุณภาพ 

 2. พฒันาโครงสรางพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทท่ีเก่ียวของ เพื่อรองรับ

การเปนเมืองทองเที่ยว 

3. ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว ทั้งการใหขอมูลใหความชวยเหลือ 

นักทองเที่ยวดานตาง ๆ  

 4. สรางคานิยมใหทุกภาคสวนตระหนักในความเปนเจาของบานที่ดีมีจิตในบริการ รวมทั้งให 

ความสำคัญกับการผลิตและยกระดับคุณภาพของบุคลากรดานการทองเที่ยว 

 5. พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวใหมีความหลากหลาย เพ่ือดึงดูดใจนักทองเที่ยว 

 6. พัฒนาระบบและมาตรการรกัษาความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยวและ 

ประชาชน 

 7. สรางภาพลักษณการจัดการทองเท่ียวใหเปนที่รูจักของนานาชาติโดยการรักษาจุดยืนของการ 

เปนเมืองทองเที่ยวคุณภาพ 
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 8. ควบคุมและจัดระเบียบผังเมืองใหเปนไปตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความเปนระเบียบเรียบรอย

การจัดแบงเขตพ้ืนที่ (Zoning) ความสวยงาม รวมทั้งคำนึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 9. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของทุกฝายในพื้นทีเ่พื่อเปนกติกาในการพัฒนาการจัด

ระเบียบและการแกไขปญหารวมกัน 

 10. สงเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่นใหเก้ือหนุนตอการ

ทองเที่ยว    

 ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพใหกับการเกษตร 

 กลยุทธ 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับภาคเกษตร 

2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหมีความสามารถในการผลิตและการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่มี 

คุณภาพ 

3. สนบัสนนุการพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

เพ่ือแกไขภาวะภัยแลง การเกิดอุทุกภัยและเพื่อใชในภาคเกษตรกรรม 

4. สงเสรมิการสรางอาชีพเสรมิแกเกษตรกรเพ่ือสรางความมั่นคงดานรายได 

5. สงเสริมการขยายฐานการผลิตสินคาเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืช ปศุสัตว ประมง ในรปูแบบ 

การผลิตที่เหมาะสม เพื่อสรางรายไดและสรางความมั่นคงดานอาหารของจังหวัด 

6. สงเสริมการทำเกษตรชีวภาพ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

7. สนับสนุนใหมีการใชสินคาและผลิตภัณฑชุมชนภายในจังหวัด 

8. สนบัสนนุการลดตนทนุการผลิตทางดานการเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู 

กลยุทธ 

1. ปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 

2. สรางความมัน่คงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชน 

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีความสามารถในการแขงขันระดับประเทศและรองรับการเขาสู 

ประชาคมอาเซยีน 

4. เสริมสรางสถาบันครอบครวัใหมีความเขมแข็งพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 

และสังคม 

5. สงเสรมิการนำคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

6. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

7. สงเสริมใหประชาชนมสีุขภาพอนามัยที่ดี 

8. สงเสริมการสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดข้ึนในสังคม 
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9. สนับสนุนการลดตนทุนการผลิตทางดานการเกษตร (Sports City) 

ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเปนเมือง 

ทองเท่ียวคุณภาพ  

 กลยุทธ 

1. สนับสนุนการแกไขปญหาขยะน้ำเสีย ปญหามลพิษจากโรงงาน น้ำทะเลกัดเซาะชายฝง 

และทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทำลาย 

2. สรางจิตสำนึกใหกับประชาชนในการรักษา เฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให 

เอ้ือตอการเปนเมืองทองเที่ยวคณุภาพ 

3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเอ้ือตอการดำรงชีวิตของประชาชน 

4. สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใชเปนแหลงพลังงานที่สำคัญของจังหวัด 
 

2. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตำบลเพหลา  
 

2.1 วิสัยทัศน 

           ระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2.2 พันธกิจ 

1. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน จัดใหมีเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหได

มาตรฐานอยางทั่วถึง เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจในอนาคต 

2. สงเสริม สนับสนุนดานการศกึษา สาธารณสุข เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. สงเสริม สนับสนุนการสรางอาชีพเพ่ิมรายไดแบบย่ังยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกส 

5. สงเสริม ฟนฟู อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

8. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

9. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.3 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

       ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

         ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู 

     ยุทธศาสตรที่ 3 อนรุักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว   

 

 

 

 



55 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 เปาประสงค 

 1. กอสราง พัฒนา ปรับปรุงและซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน 

 2. กอสราง ปรับปรงุและซอมแซมเสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน 

 3. กอสราง ปรับปรุงและซอมแซมระบบประปา 

4. พัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรใหเพียงพอตอความตองการของ 

   ประชาชนเพ่ือใชในภาคครัวเรือนและภาคเกษตรกรรม 

5. มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะและขยายเขตไฟฟาใหเพียงพอและทั่วถึง 

 ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนเสนทางคมนาคมที่มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

2. จำนวนการกอสรางระบบประปาท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมขึ้นและเพียงพอ 

3. จำนวนหมูบานที่ไดรับการติดตั้งไฟฟาสาธารณะและขยายเขตไฟฟาเพ่ิมขึ้น 

          คาเปาหมาย 

1. มีการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน และสิ่งอำนวยความสะดวกไมนอยกวา

ปละ 18 โครงการ   

2. มีการกอสราง ขยายเขตระบบประปาและพัฒนาแหลงน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร ไมนอยกวาปละ 10 โครงการ 

3. มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะและขยายเขตไฟฟาไมนอยกวาปละ 10 จุด 

      กลยุทธ 

1. พัฒนาเสนทางการคมนาคมใหไดมาตรฐานและทั่วถึง 

2. พัฒนาระบบประปาใหมีคุณภาพและเพียงพอตอการอุปโภค-บริโภค 

3. สงเสริมและสนับสนนุการติดตั้งไฟฟาสาธารณะและขยายเขตไฟฟา 
 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู 

เปาหมายประสงค 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสใหมีชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

  2. สงเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวัสดิการและสังคม 

สงเคราะห การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การสงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา  

  3. ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โดยสงเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมกิจการดานศาสนา 

  4. พฒันาระบบการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดมาตรฐาน 
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ตัวชี้วัด 

1. จำนวนผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสที่ไมไดรับการดูแลลดลง  

          2. จำนวนผูเสียชวีิตจากโรคติดตอลดลง 

3. จำนวนผูเขารวมกิจกรรมในการแขงขันกีฬาเพิ่มขึ้น 

4. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอมาตรการ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

5.นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี 

คาเปาหมาย 

1. กิจกรรมทางศาสนาไดรับการสงเสรมิไมนอยกวา 3 กิจกรรม 

2. ประเพณ ีวัฒนธรรมของทองถิ่นที่ไดมีการสืบสานไมนอยกวา 5 กิจกรรม 

3. โครงการ/กิจกรรมดานสาธารณสุข ไมนอยกวา 5 โครงการ/ป 

4. โครงการ/กิจกรรมดานการศึกษา ไมนอยกวา 10 โครงการ/ป 

5. โครงการ/กิจกรรมดานการกฬีาและนันทนาการ ไมนอยกวา 4 โครงการ/ป 

6. โครงการ/กิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ไมนอยกวา 2 โครงการ/ป 

กลยุทธ 

1. สงเสริมดานการสงเคราะหและสวัสดิการชุมชน 

2. สงเสริมการใหบรกิารดานสาธารณสุขเสรมิสรางสุขภาพอนามัยและการปองกัน 

โรคติดตอ 

3. สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

4. สงเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสนับสนุนการรักษาความสงบ 

เรียบรอยและความมั่นคง 

  5. สงเสริมและพัฒนาการศึกษา  
 

ยุทธศาสตรที่ 3 อนุรักษฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว   

เปาประสงค 

1. พืน้ที ่ชุมชน มีการบริหารจัดการ รักษา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2. ทรัพยากรปาไมไดรับการดูแลรักษาและฟนฟูใหคงความอุดมสมบูรณ  

3. แหลงน้ำไมเกิดมลพิษและมีคุณภาพดี  

4. เปนตำบลที่สะอาด มีการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี  

5. ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

6. พัฒนาตำบลเพหลาเปนเมืองทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเปนตำบลทองเที่ยวคุณภาพ 
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  ตัวช้ีวัด  

     1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีไมต่ำกวา 3 โครงการ  

     2. พ้ืนท่ีปาหรือที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกและมีการจับกุม ไดรับการฟนฟูรอยละ 20 ของ 

พื้นท่ีปาหรือที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกและมีการจับกุม  

     3. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิน่ที่มีการบริหารจัดการขยะอยางถูกสุขลักษณะ 

 ไมต่ำกวารอยละ 40 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด  

4. คุณภาพของแหลงน้ำสายหลักอยูในเกณฑดี  

5. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึนไมต่ำกวารอยละ 5 

          คาเปาหมาย  

      1. คุมครอง ปองกัน รักษา ฟนฟูพืน้ที่ปา และปาอนุรักษ  

      2. ปองกันและควบคุมการสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอมโดยบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง  

    3. พัฒนาระบบบำบัดมลพิษที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเพียงพอ  

   4. สรางความเขมแข็งของเครือขายดานสิ่งแวดลอม และสงเสริมการจัดการอยางมี 

สวนรวมของชุมชน  

   5. บำบัดรักษา ดูแลทรัพยากรแหลงน้ำของตำบล  

  6. สรางจิตสำนึกของประชาชน ไมใหทำลายและมีสวนรวมในการรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

7. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน สินคาและบริการทองเที่ยวใหไดคุณภาพและ 

มีอัตลักษณ   

  กลยุทธ 

1. สนับสนุนการแกไขปญหาขยะ น้ำเสีย ปญหามลพิษจากโรงงานและ 

ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทำลาย 

2. สรางจิตสำนึกใหกับประชาชนในการรักษา เฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเปนเมืองทองเที่ยวคุณภาพ 

3. อนรุกัษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเอ้ือตอการดำรงชีวิตของประชาชน 

4.พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวใหมที่มีความหลากหลายเชน การทองเท่ียวเชิงวิถีชมุชน 
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2.8 จดุยืนทางยุทธศาสตร      

 องคการบริหารสวนตำบลเพหลาใหความสำคัญในการแกไขปญหาความเดือดของ 

ประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะกอสราง ปรับปรุง โครงสราง

พื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเพหลา ซึ่งถือเปนภารกิจหลักขององคการบริหารสวน

ตำบล อันเปนรากฐานสำคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ใหมีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ย่ังยืน ควบคูกับ

การพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชน โดยยึดหลักการมีสวนรวม ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาระดับตาง ๆ 

รวมถึงการพิจารณา วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่

มีตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเพหลาจึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนาไว 3 ประเด็น

ยุทธศาสตร ดังน้ี 

         ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

         ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู 

     ยุทธศาสตรที่ 3 อนรุักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเทีย่ว   
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2.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรของภาพรวม 
 

รูปความสัมพันธระหวางแผนพฒันาทองถิ่นกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ 
 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

แผนพัฒนาภาค 

 

Thailand 4.0 

 

นโยบายรัฐบาล 

 

นโยบายกระทรวง กรม  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 

 

          

ยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

 

 

ขอมูลปญหาความ 

ตองการของประชาชน 

  

นโยบายผูบริหาร 
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องคการบริหารสวนตำบลเพหลา จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตกรอบแนวนโยบายตาม

ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาภาค Thailand 4.0 นโยบายรัฐบาล 

นโยบายระดับกระทรวง กรม ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด รวมถึงสอดคลองตามแนวนโยบายของคณะ

ผูบรหิาร และปญหาความตองการของประชาชน 

3. การวิเคราะหเพื่อพฒันาทองถิน่ 

   3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเพหลาใน

ปจจุบันเปนการประเมินโดยวิเคราะห (SWOT Analysis) จุดแข็ง จุดออน สภาวะแวดลอมภายในรวมท้ัง

วิเคราะหถึงโอกาสปญหาอุปสรรคอันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนา 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weaknesses ) 

1) มีงบประมาณเปนของตนเอง 

2) ผูบริห ารทอง ถ่ินสามารถแกปญหา ความ

เดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็วและทนัถวง

ที่ 

3) เปนหนวยงานที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด 

จึงสามารถเขาถึงความตองการของประชาชนและ

สามารถแกไขปญหาไดเร็ว 

4) การบริหารงบประมาณเปนไปอยางม ี

ประสิทธภิาพและบรรลุเปาหมาย 

5) มีการจัดโครงสรางภายในหนวยงานที่เหมาะสม

สอดคลองกับภารกิจ 

6) มีเครื่องคอมพิวเตอรในการชวยปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธภิาพและบรรลุผลตามเปาหมายไดรวดเร็ว 

7) มีพื้นที่การเกษตรมีความอุดมสมบูรณทำให 

ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมากและมีตลาด 

รองรบัผลผลิตทางการเกษตร 

8) อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของประชาชน 

ในการสรางรายได เชน ยางพารา ปาลมน้ำมัน 

9) การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงชวยให 

เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได 

1)  งบประมาณมีจำนวนจำกัด ไมเพียงพอตอการ  

พัฒนา   

2) พื้นทีร่ับผดิชอบมาก การพัฒนาอาจเขาไมทั่วถึง 

3) เจาหนาที่ผูปฏิบัติขาดความชัดเจนในกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ เนือ่งจากมีการแกไขเปล่ียนแปลง

อยูเสมอ 

4)  บุคลากรบางคนขาดความรูความเขาใจในระบบ 

การบริหารสมัยใหมที่มี เทคนิคและเทคโนโลยี

สมยัใหมเขามาเกี่ยวของ 

5)  ประชาชนบางสวนยังขาดการมีสวนรวม 

6) แหลงน้ำตื้นเขินไมสามารถเก็บกักน้ำเพ่ือไว 

ใชในการเกษตร 

7) ขาดระบบการกำจัดขยะที่ดีทำใหเกิดมลพิษ 

ทางสิง่แวดลอม 

8) ภาคการเกษตรยังขาดความรูและการพัฒนาการ

เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

9) เสนทางการขนสงสินคาเปนหลุมเปนบอทำให       

การขนสงสินคาลาชา 

 10) ปญหายาเสพติด 
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โอกาส (Opportunity)                  

 

อุปสรรค  (Threat) 

1) นโยบายของรฐับาล/จังหวัด ทีส่นับสนุน 

สงเสริมดานเศรษฐกิจ  การเกษตร และการ 

ทองเท่ียว สอดคลองกับยุทธศาสตรตำบล 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ 

กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีอำนาจหนาที่ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะ 

เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน โดยที่ 

หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค 

สงเสริมและสนับสนุนถายโอนภารกิจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ 

3) การสรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจ 

ฐานรากตามนโยบายของรฐับาล 

4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เนน

การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สงเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมแบบ

ผสมผสาน เพ่ือแกไขปญหาความยากจน กระตุน

ใหชุมชนพึ่งตนเอง 

5) นำขอมูลจากการทำประชาคมทองถ่ิน จัดทำ

โครงการ/กิจกรรม หรือสนบัสนุนดานตาง ๆ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชน 

6) ความเขมแข็งทางการเมืองในระดับทองถิ่นทำ

ใหการบริหารจัดการมีความตอเนื่อง 

 

1) องคการบริหารสวนตำบลมีความตองการพัฒนา    

ทุกดาน  ทำใหไมสามารถตอบสนองความตองการ

อยางทั่วถึง 

2) บางคนยังไมยอมรบักบัการเปลี่ยนแปลงยังยึดถือ

แนวความคิดในการพัฒนาแบบเกา 

3) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มีการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลา 

4) ความลาชาของงบประมาณที่ไดรบัการสนับสนุน

จากองคกรอ่ืนทำใหการดำเนินงานตามโครงการไม

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดทันที 

5) สภาวการณทางการเมืองและเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศสงผลตอการพัฒนาทองถิ่นที่ไมมีความ

ตอเนื่องกัน มักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอยู

บอยครั้ง 

6) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นำไปสูปญหาทาง

สังคม เนื่องจากประชาชนไมทันตอการเปลี่ยนแปลง 

7) ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดที่ไมสามารถ

ขจัดปญหาไดหมดสิ้น 
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3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดทำการประเมินสถานการณ

สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปญหาดานโครงสรางพืน้ฐาน    

องคการบรหิารสวนตำบลเพหลามีโครงการดานโครงสรางพื้นฐานจำนวนมาก ซึ่งกอสราง ปรับปรุง

ซอมแซมไมท่ัวถึงเพราะงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไมเพียงพอตอการพัฒนา เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบมาก 

การพัฒนาอาจเขาไมท่ัวถึง  จึงจำเปนตองดำเนินโครงการที่เรงดวนกอน ถนนบางสายชำรุด เปนหลุมเปน

บอ บางเสนทางเมื่อฝนตกเกิดปญหาน้ำขังและลื่นทำใหเกิดอุบัติเหตุ 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

 -กอสรางและปรับปรุงซอมถนนใหไดมาตรฐาน การคมนาคมมีความสะดวก มีการพัฒนาเสนทาง

เพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด 

- แนวโนมความตองการจะลดลง เนื่องจากไดมีการพัฒนา กอสราง ปรับปรุงซอมแซมครอบคลุม

ทุกพื้นที่และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ เชน ทางหลงชนบท อบจ.กระบี่ และกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น 

-การคมนาคมและกายขนสงมีความสะดวก รวดเร็วและไดรรับการบริการดานสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการอยางเพียงพอและทั่วถึง 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ 

ประชาชนตำบลเพหลาสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ปลูกยางพารา  ปาลมน้ำมัน 

อาชีพเสริม เชน ปลูกผกั ผลไม ปลูกขาวไร  มีพ้ืนที่การเกษตรมีความอุดมสมบูรณทำใหผลผลิตทาง

การเกษตรมปีริมาณมากและมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร แตบางชวงราคาผลผลิตทางการเกษตร

ตกต่ำ ตุนทุนสูงเพราะปุยมีราคาแพง 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

- สงเสรมิการผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพในชุมชน 

- การพัฒนาสังคมอยูดีมีสุขภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวพระราชดำ 

3. ปญหาดานสังคม 

ปจจุบันเกิดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดของกลุมวัยรุน เนื่องจากครอบครัวที่แตกแยกหรือ

พอแมไมมีเวลาที่จะเอาใจใสและอบรมเนื่องมาจากการหาเลี้ยงชีพ และขาดความตอเนื่องในการปองกันและ

ปราบปราม  

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

- ยาเสพติดจะตองมีแนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ง 
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4. ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ดานการศึกษา เด็กยังขาดแคลนทุนทรัพยทางการศึกษา และผูปกครองมีคานิยมสงลกูหลานเขา

เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

- เด็กนักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนใกลบานมากขึ้น 

ดานศาสนาและวัฒนธรรม ปจจุบันถูกมองขามและละเลยไปดวยคานิยมและวัตถุนิยมของ 

ตางชาติทำใหประเพณี วัฒนธรรมที่ดีกำลังจะถูกลมื ตลอดจนเรื่องของภูมิปญญาชาวบาน วิถีชีวิต ปราชญ

ชาวบาน ก็กำลังจะสูญหายเพราะขาดความสนใจและมองขามความสำคัญไป 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

- สงเสรมิใหมีการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ปราชญชาวบาน ใหมากขึ้น 

5. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ปาไมและพื้นที่ปาถูกการบุกรุกทำลาย 

-แหลงน้ำไมไดรับการพัฒนา ฟนฟูและบริหารจัดการเพ่ือใหเหมาะสมและเพียงพอกับการอุปโภค

บริโภคและการเกษตรตลอดท้ังป 

-ประชาชนขาดจิตสำนึกและไมเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

 - สงเสรมิการปลูกปาทดแทนเพื่อลดภาวะโลกรอน 

 -ขุดลอก ค ูคลอง ระบบการจัดการแหลงน้ำที่มีประสิทธิภาพ 

 -ประชาชนมีแหลงน้ำเพ่ือใชในการอุปโภค บริโภคและการเกษตรตลอดท้ังป 

 -รณรงคใหวิธีทางธรรมชาติ งดการใชสารเคมีทั้งในดานการเกษตรและในชีวิตประจำวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     สวนท่ี 3 

การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 

รบัผดิชอบ

หลัก 

หนวยงาน 

สนับสนุน 

1. การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

การเศรษฐกิจ 1. อุตสาหกรรมและ 

   การโยธา 

กองชาง สำนักปลัด 

กองคลัง 

2. การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต

ประชาชนสูสังคมนาอยู 

 

บริหารทั่วไป 1. การรักษาความ  

   สงบภายใน 

สำนักปลัด กองคลัง 

กองชาง 

การดำเนินงาน

อ่ืน 

2. งบกลาง 
 

สำนักปลัด กองคลัง 

บริหารชุมชน

และสังคม 

3. สรางความเขม 

แข็งของชุมชน 

สำนักปลัด กองคลัง 

 

บริหารชุมชน

และสังคม 

4. การศกึษา กองการศึกษา กองชาง 

 

บริหารชุมชน

และสังคม 

5. การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศึกษา สำนักปลัด 

กองคลัง 

บริหารทั่วไป 6. บริหารงานท่ัวไป 

 

สำนักปลดั กองคลัง 

บริหารชุมชน

และสังคม 

7. สาธารณสุข สำนักปลัด กองคลัง 

บริหารชุมชน

และสังคม 

8. สังคมสงเคราะห สำนักปลัด กองชาง 

 

การเศรษฐกิจ 9. อุตสาหกรรมและ 

   การโยธา 

กองชาง 

กองการศึกษา 

สำนักปลัด 

กองคลัง 

บริหารชุมชน

และสังคม 

10. เคหะและชุมชน 

 

กองชาง 

กองการศึกษา 

สำนักปลัด 

กองคลัง 

3. อนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและการ

ทองเที่ยว   

บริหารชุมชน

และสังคม 

1. เคหะและชุมชน กองชาง 

สำนักปลัด 

กองคลัง 

การเศรษฐกิจ 2. การเกษตร กองชาง 

สำนักปลัด 

กองคลัง 



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 36 21,184,800 61 27,937,800 61 31,630,800 56 25,208,300 46 21,665,250 260 127,626,950

รวม 36 21,184,800 61 27,937,800 61 31,630,800 56 25,208,300 46 21,665,250 260 127,626,950

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

ประชาชนสูสังคมนาอยู

  2.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 7 330,000 5 190,000 7 330,000 5 190,000 7 330,000 31 1,370,000

  2.2 แผนงานงบกลาง 4 8,932,700 4 9,328,700 4 9,708,700 4 10,068,700 4 10,448,700 20 48,487,500

  2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 230,000 5 210,000 4 190,000 5 210,000 5 210,000 25 1,050,000

  2.4 แผนงานการศึกษา 21 3,098,900 23 3,213,700 22 3,206,000 22 3,140,900 20 3,100,400 108 15,759,900

  2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและ 8 680,000 8 680,000 8 680,000 8 680,000 8 680,000 40 3,400,000

      นันทนาการ

  2.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 1,515,000 10 1,415,000 11 1,495,000 10 1,395,000 11 1,485,000 53 7,305,000

  2.7 แผนงานสาธารณสุข 9 585,000 6 475,000 9 585,000 6 425,000 9 535,000 39 2,605,000

  2.8 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 190,000 3 190,000 3 190,000 3 190,000 3 190,000 15 950,000

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 3,250,000 8 4,165,000 7 2,000,000 6 1,440,000 7 1,640,000 36 12,495,000

            

ป 2566 ป 2567 ป 2569
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ป 2570

ยุทธศาสตร

รวม 5 ปป 2568



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

   2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 4 700,000 3 650,000 3 200,000 2 150,000 3 200,000 15 1,900,000

รวม 81 19,511,600 75 20,517,400 78 18,584,700 71 17,889,600 77 18,819,100 382 95,322,400

3)ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 30,000 3 450,000 3 450,000 3 450,000 3 450,000 14 1,830,000

   3.2 แผนงานการเกษตร 8 1,150,000 8 865,000 7 750,000 9 1,015,000 9 1,200,000 41 4,980,000

 

รวม 10 1,180,000 11 1,315,000 10 1,200,000 12 1,465,000 12 1,650,000 55 6,810,000

รวมทั้งสิ้น 127 41,876,400 147 49,770,200 149 51,415,500 139 44,562,900 135 42,134,350 697 229,759,350

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 รวม 5 ป

66

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป 2569 ป 2570



แบบ ผ.01/1

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

โครงการพัฒนาที่นํามาจากแผนพัฒนา 24 22,011,750 32 24,534,800 32 24,557,750 29 23,687,700 32 23,883,350 149 118,675,350

หมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

รวมทั้งสิ้น 24 22,011,750 32 24,534,800 32 24,557,750 29 23,687,700 32 23,883,350 149 118,675,350

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

67

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผนพฒันาหมูบานและแผนชุมชน

ป 2570 รวม 5 ป

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บุกเบิกถนนสายศรีโสภณ เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  68,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 1 บานเพหลาใต สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

สะดวกในการขนสง 350.00 เมตร โดยทํา  พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การถากถางปา เกรดแตง ผลผลิตทาง

เกษตร บดอัดแนนคันทางเดิม การเกษตร

พรอมแตงคูระบายน้ํา  

และถมหินผุผิวจราจร

2 บุกเบิกถนนสายบานนาย เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 207,500 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หอง สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 1 บานเพหลาใต สะดวกในการขนสง 1,100.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การถากถางปา เกรด ผลผลิตทาง

เกษตร แตงบดอัดแนนคันทาง การเกษตร

เดิมพรอมแตงคูระบาย 

น้ําและถมหินผุผิว 

จราจร

งบประมาณ

วัตถุประสงคโครงการ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 บุกเบิกถนนสายหลังเขาทัง เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  560,900 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 1 บานเพหลาใต สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง 3,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การถากถางปา เกรด ผลผลิตทาง

เกษตร แตงบดอัดแนนคันทาง การเกษตร

เดิมพรอมแตงคูระบาย 

น้ําและถมหินผุผิวจราจร 

4 บุกเบิกถนนสายบานนายวี เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  40,100 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 1 บานเพหลาใต สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง 200.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การถากถางปา เกรด ผลผลิตทาง

เกษตร แตงบดอัดแนนคันทาง การเกษตร

เดิมพรอมแตงคูระบาย 

น้ําและถมหินผุผิวจราจร 

 

69

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 660,000 660,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายศรีปราชญ  หมูที่ 1 มีเสนทางคมนาคม กวาง 4.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

บานเพหลาใต (กม. 0+000 ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15 ไดมาตรฐาน

ถึง 0+500) เมตร ระยะทาง 500.00

เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 2,000 

ตร.ม. 

ป 2568 = 250 เมตร

ป 2569 = 250 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 792,000 792,000 792,000 528,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายหลังนิคม ซอย 1 มีเสนทางคมนาคม กวาง 4.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

หมูที่ 1 บานเพหลาใต ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15 ไดมาตรฐาน

(กม.0+000 ถึง 1+100) เมตร ระยะทาง 1,100

เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 4,400

ตร.ม. 

ป2567 =  300 เมตร

ป2568 =  300 เมตร

ป2569 =  300 เมตร

ป2570 =  200 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ซอมแซมถนน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 99,100  99,100 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

สายหวยไมแกน ซอย 1 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 1 บานเพหลาใต สะดวกในการขนสง 500 เมตร โดยทําการ พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ เกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

8 บุกเบิกถนนสายมัสยิด เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  77,300 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 2 บานเพหลาเหนือ สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการไป 400.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการไป

ประกอบพิธีกรรม การถากถางปา เกรด ประกอบพิธี

ทางศาสนาอิสลาม แตงบดอัดแนนคันทาง กรรมทาง

เดิมพรอมแตงคูระบาย ศาสนาอิสลาม

น้ําและถมหินผุผิวจราจร 

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 บุกเบิกถนนสายหมูที่ 3- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง   207,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 4  สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 3 บานพรุเตยใต สะดวกในการขนสง 900.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การถากถางปา เกรด ผลผลิตทาง

เกษตร แตงบดอัดแนนคันทาง การเกษตร

เดิมพรอมแตงคูระบาย 

น้ําและถมหินผุผิวจราจร 

10 บุกเบิกถนนสายดานยานบา เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง    94,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 3 บานพรุเตยใต สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง 400.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การถากถางปา เกรด ผลผลิตทาง

เกษตร แตงบดอัดแนนคันทาง การเกษตร

เดิมพรอมแตงคูระบาย 

น้ําและถมหินผุผิวจราจร 

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ปรับปรุงถนนสายโคกกลาง เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 337,000 337,000  337,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 3 บานพรุเตยใต สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง 1,400.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

12 ปรับปรุงถนนสายไสหนําสูง เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 589,000 589,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 3 บานพรุเตยใต สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

สะดวกในการขนสง 3,050.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

วัตถุประสงค

งบประมาณ

74

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ปรับปรุงถนนสายหลัง เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 387,000 387,000 387,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

โรงเรียนพรุเตย สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 3 บานพรุเตยใต สะดวกในการขนสง 2,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

14 ซอมแซมถนนสาย SML เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 99,100 99,100 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 3 บานพรุเตยใต สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง 500.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

งบประมาณ

75

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

โครงการที่

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 990,000 990,000 990,000 990,000 660,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายโคกกลาง หมูที่ 3 มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

บานพรุเตยใต ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15 ไดมาตรฐาน

(กม.0+550 ถึง 1+400) เมตร ระยะทาง 1,400

และ (กม.1+850 ถึง 2+ เมตร ผิวจราจร คสล.

400) ไมนอยกวา 7,000

ตร.ม. 

ป2566 =  300 เมตร

ป2567 =  300 เมตร

ป2568 =  300 เมตร

ป2569 =  300 เมตร

ป2570 =  200 เมตร

วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

โครงการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

งบประมาณ

76

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 ปรับปรุงถนนสายหวยน้ําดํา เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 654,700 654,700 654,750 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 3 - หมูที่ 6 สัญจรไปมาได 5.00 ม. ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

(หมูที่ 3 ,หมูที่ 6) สะดวกในการขนสง 2,700.00 ม. โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

17 ปรับปรุงถนนสายหนาควน- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 582,000  582,000  582,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ชองควน สัญจรไปมาได 5.00 ม. ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

(หมูที่ 3 , หมูที่ 6) สะดวกในการขนสง 2,400 ม. โดยทําการ พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ เกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

77

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 ปรับปรุงถนนสายเกษมสุข- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 600,000 600,000 600,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ควนหวายแดง สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ สะดวกในการขนสง 6,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

19 ปรับปรุงถนนสายพูนผล- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 733,600 733,600 733,600 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ชองเนียง สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ สะดวกในการขนสง 3,800 ม. โดยทําการ พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ เกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

78

โครงการที่

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ซอมแซมถนนสายเกษมสุข- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 99,100 99,100 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ควนหวายแดง ซอย 1 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ สะดวกในการขนสง 500.00 ม. โดยทําการ พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ เกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

 

21 ปรับปรุงถนนสายเกษมสุข- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 195,200 195,200 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ควนหวายแดง ซอย 2 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ สะดวกในการขนสง 1,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

79

ที่

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

โครงการ วัตถุประสงค

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ซอมแซมถนนสายเกษมสุข- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 99,100 99,100 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ควนหวายแดง ซอย 3 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ สะดวกในการขนสง 500.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

23 ปรับปรุงถนนสายเกษมสุข- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 387,500 387,500 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ควนหวายแดง  ซอย 4 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ สะดวกในการขนสง 2,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

โครงการ

80

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ปรับปรุงถนนสายเกษมสุข- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 433,600 433,600 433,600 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ควนหวายแดง  ซอย 5 สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ สะดวกในการขนสง 1,800.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

25 ปรับปรุงถนนสายเกษม- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 387,500 387,500  รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ควนหวายแดง  ซอย 6 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ สะดวกในการขนสง 2,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

 

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

81

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 ปรับปรุงถนนสายเกษมสุข- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 387,500 387,500 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ควนหวายแดง ซอย 7 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ สะดวกในการขนสง 2,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

27 บุกเบิกถนนสายเกษมสุข- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 281,900 281,900 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ควนหวายแดง ซอย 8 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ สะดวกในการขนสง 1,500.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การถากถางปา เกรด ผลผลิตทาง

เกษตร แตงบดอัดแนนคันทาง การเกษตร

เดิมพรอมแตงคูระบาย

น้ําและถมหินผุผิว 

จราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

82

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 ซอมแซมถนนสาย หมูที่ 4 - เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 99,100 99,100 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 5 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 4  บานพรุเตยเหนือ สะดวกในการขนสง 500.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

29 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมี ขนาดผิวจราจร คสล. 1,188,000 1,188,000 1,188,000 1,188,000 1,188,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายเกษมสุข-ควนหวายแดง เสนทางคมนาคมที่ กวาง 5.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

ซอย 5 ไดมาตรฐาน ไหลทาง)หนา 0.15 เมตร ไดมาตรฐาน

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ ระยะทาง 1,800 เมตร 

(กม.0+000 ถึง 1+800) ผิวจราจร คสล.ไมนอย 

กวา 9,000 ตร.ม.

ป 2566 = 360 เมตร

ป 2567 = 360 เมตร

ป 2568 = 360 เมตร

ป 2569 = 360 เมตร

ป 2570 = 360 เมตร

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

งบประมาณ

วัตถุประสงคโครงการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

83

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 ปรับปรุงถนนสายสามแยก เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 502,800 502,800 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

นิพนธ-นาตนนุน สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 5 บานพรุเตียว สะดวกในการขนสง 2,600.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

31 กอสรางถนน คสล.ศูนย เพ่ือใหประชาชนมี ขนาดผิวจราจร คสล. 660,000 660,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

พัฒนาเด็กเล็กบานพรุเตียว เสนทางคมนาคมที่ กวาง 4.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

หมูที่ 5 บานพรุเตียว ไดมาตรฐาน ไหลทาง)หนา 0.15 เมตร ไดมาตรฐาน

(กม.0+000 ถึง 0+250) ระยะทาง 250 เมตร 

ผิวจราจร คสล.ไมนอย 

กวา 1,000 ตร.ม.

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

84

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 บุกเบิกถนนสาย เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 291,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

บานนายทว-ีชองควน สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 6 บานบางใหญ สะดวกในการขนสง 2,000.00 ม. โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การถากถางปา เกรด ผลผลิตทาง

เกษตร แตงบดอัดแนนคันทาง การเกษตร

เดิมพรอมแตงคูระบาย

น้ําและถมหินผุผิว 

จราจร

33 ปรับปรุงถนนสายน้ําตก เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 310,000 310,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

บางรัก สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 6 บานบางใหญ สะดวกในการขนสง 1,600.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

85

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 ปรับปรุงถนนสายบุญนาค เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 502,000 502,000 502,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 6 บานบางใหญ สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง 2,600.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

35 ปรับปรุงถนนสายเกาะปง เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  768,000  768,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 6 บานบางใหญ สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง 3,200.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

86

วัตถุประสงค

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ปรับปรุงถนนสายสีกัก เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 529,000  529,000  529,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 6 บานบางใหญ สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง 2,200.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

37 ซอมแซมถนนสาย เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  79,000  79,000  รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

บานนายชวน  สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 6 บานบางใหญ สะดวกในการขนสง 400.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่ โครงการ

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

87

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 ปรับปรุงถนนสายปรารถนา เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 252,000  252,000  252,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 6 บานบางใหญ สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง 1,300.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

39 ปรับปรุงถนนสายบุญนาค เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  195,000  195,000  รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ซอย 1 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 6 บานบางใหญ สะดวกในการขนสง 1,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

88



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 ซอมแซมถนนสายชองควน- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 118,000  118,000 118,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ชองเสียด สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 6 บานบางใหญ สะดวกในการขนสง 600.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

41 ปรับปรุงถนนสายบาน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  195,000  195,000  รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

นายแวง สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 6 บานบางใหญ สะดวกในการขนสง 1,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

89

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 ซอมแซมถนนสายเกาะปง เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  99,000  99,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ซอย 1 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 6 บานบางใหญ สะดวกในการขนสง 500.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

43 ปรับปรุงถนนสายเกาะปง- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  385,000  385,000  รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

สีกัก ซอย1 สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 6 บานบางใหญ สะดวกในการขนสง 1,600.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

90



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 ซอมแซมถนนสายบานลุงไข เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  99,000 99,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 6 บานบางใหญ สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

สะดวกในการขนสง 500.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

45 ปรับปรุงถนนสาย สปก. เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  195,000  195,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ซอย1 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 6 บานบางใหญ สะดวกในการขนสง 1,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

วัตถุประสงคโครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ที่

91



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 กอสรางถนน คสล.สายขาง เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 660,000 660,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สํานักสงฆบานบางใหญ มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

หมูที่ 6 บานบางใหญ ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15  ไดมาตรฐาน

(กม.0+000 ถึง 0+200) เมตร ระยะทาง 200

เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 1,000 ตร.ม.

47 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 495,000 495,000 495,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายหวยหรั่ง หมูที่ 7 มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ กองชาง

บานทาเรือ ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15  ไดมาตรฐาน

(กม.1+550 ถึง 2+000) เมตร ระยะทาง 450

เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 2,250 ตร.ม.

ป2566 =  150 เมตร

ป2567 =  150 เมตร

ป2568 =  150 เมตร

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

วัตถุประสงค

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

โครงการ

92

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 ปรับปรุงถนนสายบาน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง   192,000  192,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

นายลาย  สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 7 บานทาเรือ สะดวกในการขนสง 1,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

49 บุกเบิกถนนสายบาน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 188,000 188,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

นายลาย  หมูที่ 7 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

บานทาเรือ สะดวกในการขนสง 1,000.00 ม. โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การถากถางปา เกรด ผลผลิตทาง

เกษตร แตงบดอัดแนนคันทาง การเกษตร

เดิมพรอมแตงคูระบาย

น้ําและถมหินผุผิว 

จราจร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
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องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 874,500 874,500 874,500 874,500 858,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายมิยาซาวา (ชวง2) มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

หมูที่ 8 บานทรายทอง ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15  ไดมาตรฐาน

(กม.0+420 ถึง 1+740) เมตร ระยะทาง 1,320

เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 6,600 ตร.ม.

ป2566 =  265 เมตร

ป2567 =  265 เมตร

ป2568 =  265 เมตร

ป2569 =  265 เมตร

ป2570 =  260 เมตร

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

วัตถุประสงคโครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 ปรับปรุงถนน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 385,000  385,000  385,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

สายควนดินแดง-บานลุงพล สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 8 บานทรายทอง สะดวกในการขนสง 1,600.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน  ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

52 ปรับปรุงถนนสายมิยาซาวา เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  318,000  318,000  รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

(ชวงที2่) สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 8 บานทรายทอง สะดวกในการขนสง 1,320.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่
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โครงการ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 ปรับปรุงถนนสายควนผึ้ง เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  218,000 218,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 8 บานทรายทอง สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง 900.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

54 ปรับปรุงถนน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 601,000 601,000 601,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

สายควนทึงทึง - ควนสบาย สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 8, หมูที่ 9 สะดวกในการขนสง 2,500.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

โครงการ

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

96

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล.   990,000 990,000 990,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายควนผึ้ง หมูที่ 8 มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

บานทรายทอง ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15 ไดมาตรฐาน

(กม.0+000 ถึง 0+900) เมตร ระยะทาง 900

เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 4,500 ตร.ม.

ป2568 =  300 เมตร

ป2569 =  300 เมตร

ป2570 =  300 เมตร

โครงการ

97

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ วัตถุประสงค

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายควนดินแดง-บานลุงพล มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

หมูที่ 8 บานทรายทอง ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15 ไดมาตรฐาน

(กม.0+000 ถึง 0+600) เมตร ระยะทาง 1,600

เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 8,000 ตร.ม.

ป2566 =  320 เมตร

ป2567 =  320 เมตร

ป2568 =  320 เมตร

ป2569 =  320 เมตร

ป2570 =  320 เมตร

57 ปรับปรุงถนน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 890,000  890,000 890,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

สายวัดมะขามแกว - สัญจรไปมาได 6.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หวยแทงงู  สะดวกในการขนสง 3,100.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

หมูที่ 8 บานทรายทอง ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

ที่

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 844,800 844,800 844,800 844,800 844,800 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายหกรอย-บอดิน มีเสนทางคมนาคม กวาง 4.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

หมูที่ 9 บานควนสบาย ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15 ไดมาตรฐาน

(กม.0+000 ถึง 1+600) เมตร ระยะทาง 1,600

เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 6,400 ตร.ม.

ป2567 =  320 เมตร

ป2568 =  320 เมตร

ป2568 =  320 เมตร

ป2569 =  320 เมตร

ป2570 =  320 เมตร

59 บุกเบิกถนนสายบาน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง   384,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

นายประดิษฐ  ศรีเมือง สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 9 บานควนสบาย สะดวกในการขนสง 2,000.00 เมตร โดยทํา  พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การถากถางปา เกรดแตง ผลผลิตทาง

เกษตร บดอัดแนนคันทางเดิม การเกษตร

พรอมแตงคูระบายน้ํา  

และถมหินผุผิวจราจร

ที่

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

99

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 897,600 897,600 897,600 897,600 897,600 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายพรุเตียว - ศรีเมือง มีเสนทางคมนาคม กวาง 4.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

หมูที่ 9 บานควนสบาย ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15 ไดมาตรฐาน

(กม.0+000 ถึง 1+700) เมตร ระยะทาง 1,700

เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 6,800 ตร.ม.

ป2566 =  340 เมตร

ป2567 =  340 เมตร

ป2568 =  340 เมตร

ป2569 =  340 เมตร

ป2570 =  340 เมตร

61 บุกเบิกถนนสาย เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 564,000 564,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

นายละเมียด - สวนปา สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 9 บานควนสบาย สะดวกในการขนสง 3,000.00 เมตร โดยทํา  พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การถากถางปา เกรดแตง ผลผลิตทาง

เกษตร บดอัดแนนคันทางเดิม การเกษตร

พรอมแตงคูระบายน้ํา  

และถมหินผุผิวจราจร

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

100

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ที่ วัตถุประสงค

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายหกรอย หมูที่ 9 มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

บานควนสบาย ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15 ไดมาตรฐาน

(กม.0+000 ถึง 2+000) เมตร ระยะทาง 2,000

เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 10,000  

ตร.ม.

ป2566 =  400 เมตร

ป2567 =  400 เมตร

ป2568 =  400 เมตร

ป2569 =  400 เมตร

ป2570 =  400 เมตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

วัตถุประสงคที่ โครงการ

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

101

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 บุกเบิกถนนสายครูเกษร- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 281,000 281,000  รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หวยบก   หมูที่ 9 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

บานควนสบาย สะดวกในการขนสง 1,500.00 ม. โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การถากถางปา เกรด ผลผลิตทาง

เกษตร แตงบดอัดแนนคันทาง การเกษตร

เดิมพรอมแตงคูระบาย

น้ําและถมหินผุผิว 

จราจร

64 ปรับปรุงสะพาน คสล. มีสะพานที่ได ปรับปรุงสะพานเดิมกวาง 350,000 350,000 สะพานได มีสะพานที่ได กองชาง

ถนนสายพรุเตียว-ศรีเมือง มาตรฐาน 3.00 เมตร ยาว 10.00 มาตรฐาน มาตรฐาน 

หมูที่ 9 บานควนสบาย เมตร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

งบประมาณ

102

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

วัตถุประสงคโครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

65 ปรับปรุงถนนสายครูเกษร- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง   289,800 289,800 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หวยบก สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 9 บานควนสบาย สะดวกในการขนสง 1,500.00 เมตร โดยทํา  พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

66 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. มีทอลอดเหลี่ยม  กวาง 2.00 เมตร  200,000 200,000  มีความสะดวกใน มีทอระบายน้ํา กองชาง

หวยเถือวัว คสล.ที่ไดมาตรฐาน ยาว 10.00 เมตร ในการระบายน้ํา รอยละ ที่ไดมาตรฐาน

(หมูที่ 5) ในการระบายน้ํา

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

103

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายเกษมสุข-ควนหวายแดง มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15  ไดมาตรฐาน

(กม.1+430 ถึง 6+000) เมตร ระยะทาง 4,570   

เมตร ผิวจราจร คสล.  

ไมนอยกวา 22,850   

ตร.ม.

ป2566 =  400 เมตร

ป2567 =  400 เมตร

ป2568 =  400 เมตร

ป2569 =  400 เมตร

ป2570 =  400 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

104



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  ขุดเจาะบอบาดาลขนาด 700,000 700,000 รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 1 บานเพหลาใต มีน้ําประปาใช dai.6 ความลึก 100 ม. ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาใช

(ถนนหลังนิคม) เพียงพอในการ หรือปริมาณน้ําไมนอย ใชเพียงพอตลอด เพียงพอในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน กวา 5 ลบ.ม./ชม. ติดตั้ง ป ดํารงชีวิต

เครื่องสูบน้ําแบบจมใตน้ํา ประจําวัน

ขนาดไมนอยกวา 2

แรงมา พรอมติดตั้งตู

ควบคุมเหล็กชนิดสองชั้น

กันน้ํา ติดตั้งมิเตอรไฟฟา

ขนาด 15 แอมป พรอม

ติดตั้งหอถังสูง ติดตั้งถัง

กรองสนิมเหล็กและ

เชื่อมตอระบบเรียบรอย 

งบประมาณ

105

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  ขุดเจาะบอบาดาลขนาด 700,000 700,000 รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 1 บานเพหลาใต มีน้ําประปาใช dai.6 ความลึก 100 ม. ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาใช

(ถนนปาชุมชน)  เพียงพอในการ หรือปริมาณน้ําไมนอย ใชเพียงพอตลอด เพียงพอในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน กวา 5 ลบ.ม./ชม. ติดตั้ง ป ดํารงชีวิต

เครื่องสูบน้ําแบบจมใตน้ํา ประจําวัน

ขนาดไมนอยกวา 2

แรงมา พรอมติดตั้งตู

ควบคุมเหล็กชนิดสองชั้น

กันน้ํา ติดตั้งมิเตอรไฟฟา

ขนาด 15 แอมป พรอม

ติดตั้งหอถังสูง ติดตั้งถัง

กรองสนิมเหล็กและ

เชื่อมตอระบบเรียบรอย

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

107

106

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

70 ขยายเขตระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  เดินทอ PVC ชั้น 8.5 200,000 200,000 รอยละของ ประชาชนไดใช กองชาง

บานเพหลาใต ไดใชน้ําประปา ชนิดปลายบานขนาดเสน ครัวเรอืนที่มีน้ํา น้ําประปาอยาง

(ขาง รพ.สต.บานเพหลา) อยางทั่วถึง ผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ใชเพียงพอตลอด ทั่วถึงทุก

หมูที่ 1 บานเพหลาใต ระยะทาง 2,000 เมตร ป ครัวเรอืน

ขุดวางทอลึก 0.40-0.60

เมตร

71 กอสรางหอถัง หมูที่ 2  เพ่ือกักเก็บน้ําไว ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําแบบ 500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

บานเพหลาเหนือ ใชที่เพียงพอและ จมใตน้ํา ขนาดไมนอย ครวัเรือนที่มีน้ํา ใชที่เพียงพอและ

(สระหวยปริง) สะอาด กวา 2 แรงมา พรอมติด ใชเพียงพอตลอด สะอาด

ตั้งตูควบคุมเหล็กชนิด ป

สองชั้นกันน้ํา ติดตั้ง

มิเตอรไฟฟาขนาด 15

แอมป พรอมติดตั้งหอถัง

สูง ติดตั้งถังกรองสนิม

เหล็กและเชื่อมตอระบบ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

108

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 กอสรางหอถัง หมูที่ 2 เพ่ือกักเก็บน้ําไว ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําแบบ 500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

บานเพหลาเหนือ ใชที่เพียงพอและ จมใตน้ํา ขนาดไมนอย ครวัเรือนที่มีน้ํา ใชที่เพียงพอและ

(ถนนรอดภัยพัฒนา) สะอาด กวา 2 แรงมา พรอมติด ใชเพียงพอตลอด สะอาด

ตั้งตูควบคุมเหล็กชนิด ป

สองชั้นกันน้ํา ติดตั้ง

มิเตอรไฟฟาขนาด 15

แอมป พรอมติดตั้งหอถัง

ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก

และเชื่อมตอระบบ

เรยีบรอย

109

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  ขุดเจาะบอบาดาลขนาด 700,000 700,000 รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 3 บานพรุเตยใต มีน้ําประปาใช dai.6 ความลึก 100 ม. ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาใช

(ขางโรงเรียนพรุเตย) เพียงพอในการ หรือปริมาณน้ําไมนอย ใชเพียงพอตลอด เพียงพอในการ

 ดํารงชีวิตประจําวัน กวา 5 ลบ.ม./ชม.ติดตั้ง ป ดํารงชีวิต

เครื่องสูบน้ําแบบจมใต ประจําวัน

น้ํา ขนาดไมนอยกวา

2 แรงมา พรอมติดตั้งตู

ควบคุมเหล็กชนิดสองชั้น

กันน้ํา ติดตั้งมิเตอรไฟฟา

ขนาด 15 แอมป พรอม

ติดตั้งหอถังสูง ติดตั้งถัง

กรองสนิมเหล็กและเชื่อม

ตอระบบเรียบรอย

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ

110

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 ขยายเขตระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  เดินทอ PVC ชั้น 8.5 200,000 200,000  รอยละของ ประชาชนไดใช กองชาง

บานพรุเตยใต ไดใชน้ําประปา ชนิดปลายบานขนาดเสน ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาอยาง

(ขางโรงเรียนพรุเตย) อยางทั่วถึง ผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ใชเพียงพอตลอด ทั่วถึงทุก

หมูที่ 3 ระยะทาง 2,000 เมตร ป ครัวเรอืน

ขุดวางทอลึก 0.40-0.60

เมตร

75 ขยายเขตระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  เดินทอ PVC ชั้น 8.5 200,000 200,000 รอยละของ ประชาชนไดใช กองชาง

บานพรุเตยเหนือ ไดใชน้ําประปา ชนิดปลายบานขนาดเสน ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาอยาง

(ถนนเกษมสุข-ควนหวาย อยางทั่วถึง ผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ใชเพียงพอตลอด ทั่วถึงทุก

แดง ซอย4) ระยะทาง 2,000 เมตร ป ครัวเรอืน

หมูที่ 4 ขุดวางทอลึก 0.40-0.60

เมตร

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

111

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  ขุดเจาะบอบาดาลขนาด  700,000 700,000 รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ มีน้ําประปาใช dai.6 ความลึก 100 ม. ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาใช

(ถนนเกษมสุข-ควนหวาย เพียงพอในการ หรือปริมาณน้ําไมนอย ใชเพียงพอตลอด เพียงพอในการ

แดง) ดํารงชีวิตประจําวัน กวา 5 ลบ.ม./ชม.ติดตั้ง ป ดํารงชีวิต

เครื่องสูบน้ําแบบจมใต ประจําวัน

น้ํา ขนาดไมนอยกวา

2 แรงมา พรอมติดตั้งตู

ควบคุมเหล็กชนิดสองชั้น

กันน้ํา ติดตั้งมิเตอรไฟฟา

ขนาด 15 แอมป พรอม

ติดตั้งหอถังสูง ติดตั้งถัง

กรองสนิมเหล็กและเชื่อม

ตอระบบเรียบรอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

วัตถุประสงค

งบประมาณ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

77 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  ขุดเจาะบอบาดาลขนาด 700,000 700,000  รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ มีน้ําประปาใช dai.6 ความลึก 100 ม. ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาใช

(ถนนบานพรเุตย-บาน เพียงพอในการ หรือปริมาณน้ําไมนอย ใชเพียงพอตลอด เพียงพอในการ

พรุเตียว) หมูที่ 4 ดํารงชีวิตประจําวัน กวา 5 ลบ.ม./ชม.ติดตั้ง ป ดํารงชีวิต

เครื่องสูบน้ําแบบจมใต ประจําวัน

น้ํา ขนาดไมนอยกวา

2 แรงมา พรอมติดตั้งตู

ควบคุมเหล็กชนิดสองชั้น

กันน้ํา ติดตั้งมิเตอรไฟฟา

               ขนาด 15 แอมป พรอม

ติดตั้งหอถังสูง ติดตั้งถัง

กรองสนิมเหล็กและเชื่อม

ตอระบบเรียบรอย
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  ขุดเจาะบอบาดาลขนาด   700,000 700,000 รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ มีน้ําประปาใช dai.6 ความลึก 100 ม. ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาใช

(ถนนพูนผล - ชองเนียง) เพียงพอในการ หรือปริมาณน้ําไมนอย ใชเพียงพอตลอด เพียงพอในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน กวา 5 ลบ.ม./ชม.ติดตั้ง ป ดํารงชีวิต

เครื่องสูบน้ําแบบจมใต ประจําวัน

น้ํา ขนาดไมนอยกวา

2 แรงมา พรอมติดตั้งตู

ควบคุมเหล็กชนิดสองชั้น

กันน้ํา ติดตั้งมิเตอรไฟฟา

ขนาด 15 แอมป พรอม

ติดตั้งหอถังสูง ติดตั้งถัง

กรองสนิมเหล็กและเชื่อม

ตอระบบเรียบรอย

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  ขุดเจาะบอบาดาลขนาด  700,000 700,000  รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 5 บานพรุเตียว มีน้ําประปาใช dai.6 ความลึก 100 ม. ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาใช

(ถนนสามแยก-เขาหนาผึ้ง) เพียงพอในการ หรือปริมาณน้ําไมนอย ใชเพียงพอตลอด เพียงพอในการ

 ดํารงชีวิตประจําวัน กวา 5 ลบ.ม./ชม.ติดตั้ง ป ดํารงชีวิต

เครื่องสูบน้ําแบบจมใต ประจําวัน

น้ํา ขนาดไมนอยกวา

2 แรงมา พรอมติดตั้งตู

ควบคุมเหล็กชนิดสองชั้น

กันน้ํา ติดตั้งมิเตอรไฟฟา

ขนาด 15 แอมป พรอม

ติดตั้งหอถังสูงขนาด 15 

ลบ.ม. ติดตั้งถังกรองสนิม

เหล็กและเชื่อมตอระบบ

เรยีบรอย
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   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

80 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  ขุดเจาะบอบาดาลขนาด  700,000 700,000  รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 5 บานพรุเตียว มีน้ําประปาใช dai.6 ความลึก 100 ม. ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาใช

(ถนนทุงทับเสน) เพียงพอในการ หรือปริมาณน้ําไมนอย ใชเพียงพอตลอด เพียงพอในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน กวา 5 ลบ.ม./ชม.ติดตั้ง ป ดํารงชีวิต

เครื่องสูบน้ําแบบจมใต ประจําวัน

น้ํา ขนาดไมนอยกวา

2 แรงมา พรอมติดตั้งตู

ควบคุมเหล็กชนิดสองชั้น

กันน้ํา ติดตั้งมิเตอรไฟฟา

ขนาด 15 แอมป พรอม

ติดตั้งหอถังสูงขนาด 15 

ลบ.ม. ติดตั้งถังกรองสนิม

เหล็กและเชื่อมตอระบบ

เรยีบรอย

116

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

81 ขยายเขตระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  เดินทอ PVC ชั้น 8.5 300,000 300,000 รอยละของ ประชาชนไดใช กองชาง

บานพรุเตียว ไดใชน้ําประปา ชนิดปลายบานขนาดเสน ครัวเรอืนที่มีน้ํา น้ําประปาอยาง

(ถนนสามแยก-เขาหนาผึ้ง) อยางทั่วถึง ผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ใชเพียงพอตลอด ทั่วถึงทุก

หมูที่ 5 บานพรุเตียว ระยะทาง 3,000 เมตร ป ครัวเรอืน

ขุดวางทอลึก 0.40-0.60

เมตร

82 ขยายเขตระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  เดินทอ PVC ชั้น 8.5 300,000 300,000 รอยละจํานวน ประชาชนไดใช กองชาง

บานพรุเตียว ไดใชน้ําประปา ชนิดปลายบานขนาดเสน ผูใชน้ําประปา น้ําประปาอยาง

(ถนนทุงทับพิเสน) อยางทั่วถึง ผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ทั่วถึงทุก

หมูที่ 5 บานพรุเตียว ระยะทาง 3,000 เมตร ครัวเรือน

ขุดวางทอลึก 0.40-0.60

เมตร
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   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83 ขยายเขตระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  เดินทอ PVC ชั้น 8.5 200,000 200,000 รอยละของ ประชาชนไดใช กองชาง

บานพรุเตียว ไดใชน้ําประปา ชนิดปลายบานขนาดเสน ครัวเรอืนที่มีน้ํา น้ําประปาอยาง

(ถนนพรุเตียว-สวนปาลม) อยางทั่วถึง ผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ใชเพียงพอตลอด ทั่วถึงทุก

หมูที่ 5 บานพรุเตียว ระยะทาง 2,000 เมตร ป ครัวเรอืน

ขุดวางทอลึก 0.40-0.60

เมตร

84 ขยายเขตระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  เดินทอ PVC ชั้น 8.5 300,000 300,000 รอยละของ ประชาชนไดใช กองชาง

บานพรุเตียว (ถนนหลัง ไดใชน้ําประปา ชนิดปลายบานขนาดเสน ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาอยาง

โรงเรียนบานพรเุตียว อยางทั่วถึง ผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ใชเพียงพอตลอด ทั่วถึงทุก

ซอย2) ระยะทาง 2,000 เมตร ป ครัวเรอืน

หมูที่ 5 บานพรุเตียว ขุดวางทอลึก 0.40-0.60

เมตร

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

118

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85 ขยายเขตระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  เดินทอ PVC ชั้น 8.5 300,000 300,000 รอยละของ ประชาชนไดใช กองชาง

บานพรุเตียว ไดใชน้ําประปา ชนิดปลายบานขนาดเสน ครัวเรอืนที่มีน้ํา น้ําประปาอยาง

(ถนนฝายพรุเตียว) อยางทั่วถึง ผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ใชเพียงพอตลอด ทั่วถึงทุก

หมูที่ 5 บานพรุเตียว ระยะทาง 2,000 เมตร ป ครัวเรอืน

ขุดวางทอลึก 0.40-0.60

เมตร

86 ปรับปรุงซอมแซมระบบ เพ่ือใหระบบประปา ปรับปรุงซอมแซม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของผูใช ระบบประปามี กองชาง

ประปา มีประสิทธิภาพ ระบบประปาเขตตําบล น้ํามีความ ประสิทธิภาพ 

เพ่ิมขึ้น เพหลา พึงพอใจ เพ่ิมข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

119



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

87 ปรับปรุงบอบาดาลบาน เพ่ือใหประชาชน  พัฒนาบอบาดาลใหใช  500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

บางใหญ (ชองควน) มีน้ําประปาใชทุก งานไดปกติ ติดตั้งระบบ  ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาใช

หมูที่ 6 บานบางใหญ ครัวเรือน ไฟฟา ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ใชเพียงพอตลอด เพียงพอในการ

ขนาด 2 แรงมา พรอม ป ดํารงชีวิต

อุปกรณ ประจําวัน

88 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  เดินทอ PVC ชั้น 8.5 600,000 600,000  รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

บานบางใหญ (เขาทัง) มีน้ําประปาใช ชนิดปลายบานขนาด ครัวเรือนที่มีน้ํา ประปาใชทุก

หมูที่ 6  บานบางใหญ เพียงพอในการ เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ใชเพียงพอตลอด ครัวเรอืน

ดํารงชีวิตประจําวัน ระยะทาง 2,000 เมตร ป

ขุดวางทอลึก 0.40-0.60

เมตร พรอมติดตั้งหอถัง

สูง ถังกรองสนิมเหล็ก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

120

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

89 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  ขุดเจาะบอบาดาลขนาด 700,000 700,000 รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 6 บานบางใหญ มีน้ําประปาใช dai.6 ความลึก 100 ม. ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาใช

(ถนนเกาะปง) เพียงพอในการ หรือปริมาณน้ําไมนอย ใชเพียงพอตลอด เพียงพอในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน กวา 5 ลบ.ม./ชม.ติดตั้ง ป ดํารงชีวิต

เครื่องสูบน้ําแบบจมใต ประจําวัน

น้ํา ขนาดไมนอยกวา

2 แรงมา พรอมติดตั้งตู

ควบคุมเหล็กชนิดสองชั้น

กันน้ํา ติดตั้งมิเตอรไฟฟา

ขนาด 15 แอมป พรอม

ติดตั้งหอถังสูงขนาด 15 

ลบ.ม. ติดตั้งถังกรองสนิม

เหล็กและเชื่อมตอระบบ

เรยีบรอย

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

121

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

90 ขยายเขตระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  เดินทอ PVC ชั้น 8.5 300,000 300,000 รอยละของ ประชาชนไดใช กองชาง

บานบางใหญ ไดใชน้ําประปา ชนิดปลายบานขนาดเสน ครัวเรอืนที่มีน้ํา น้ําประปาอยาง

(ถนนน้ําตกบางรัก) อยางทั่วถึง ผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ใชเพียงพอตลอด ทั่วถึงทุก

หมูที่ 6 ระยะทาง 3,000 เมตร ป ครัวเรอืน

ขุดวางทอลึก 0.40-0.60

เมตร

91 ขยายเขตระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  เดินทอ PVC ชั้น 8.5 300,000 300,000  รอยละของ ประชาชนไดใช กองชาง

บานควนสบาย ไดใชน้ําประปา ชนิดปลายบานขนาดเสน ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาอยาง

(ถนนสวนปา) อยางทั่วถึง ผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ใชเพียงพอตลอด ทั่วถึงทุก

หมูที่ 9 ระยะทาง 3,000 เมตร ป ครัวเรอืน

ขุดวางทอลึก 0.40-0.60

เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

122

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

92 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  ขุดเจาะบอบาดาลขนาด 700,000 700,000 รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 7 บานทาเรือ มีน้ําประปาใช dai.6 ความลึก 100 ม. ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาใช

(ถนนทาเรือ) เพียงพอในการ หรือปริมาณน้ําไมนอย ใชเพียงพอตลอด เพียงพอในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน กวา 5 ลบ.ม./ชม.ติดตั้ง ป ดํารงชีวิต

เครื่องสูบน้ําแบบจมใต ประจําวัน

น้ํา ขนาดไมนอยกวา

2 แรงมา พรอมติดตั้งตู

ควบคุมเหล็กชนิดสองชั้น

กันน้ํา ติดตั้งมิเตอรไฟฟา

ขนาด 15 แอมป พรอม

ติดตั้งหอถังสูงขนาด 15 

ลบ.ม. ติดตั้งถังกรองสนิม

เหล็กและเชื่อมตอระบบ

เรยีบรอย

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

123



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  ขุดเจาะบอบาดาลขนาด 700,000 700,000 รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 7 บานทาเรือ มีน้ําประปาใช dai.6 ความลึก 100 ม. ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาใช

(ในหมูบาน) เพียงพอในการ หรือปริมาณน้ําไมนอย ใชเพียงพอตลอด เพียงพอในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน กวา 5 ลบ.ม./ชม.ติดตั้ง ป ดํารงชีวิต

เครื่องสูบน้ําแบบจมใต ประจําวัน

น้ํา ขนาดไมนอยกวา

2 แรงมา พรอมติดตั้งตู

ควบคุมเหล็กชนิดสองชั้น

กันน้ํา ติดตั้งมิเตอรไฟฟา

ขนาด 15 แอมป พรอม

ติดตั้งหอถังสูงขนาด 15 

ลบ.ม. ติดตั้งถังกรองสนิม

เหล็กและเชื่อมตอระบบ

เรยีบรอย

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

94 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  ขุดเจาะบอบาดาลขนาด 700,000 700,000 รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 8 บานทรายทอง มีน้ําประปาใช dai.6 ความลึก 100 ม. ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาใช

(ถนนวัดมะขามแกว- เพียงพอในการ หรือปริมาณน้ําไมนอย ใชเพียงพอตลอด เพียงพอในการ

หวยแทงง)ู หมูที่ 8 ดํารงชีวิตประจําวัน กวา 5 ลบ.ม./ชม.ติดตั้ง ป ดํารงชีวิต

 เครื่องสูบน้ําแบบจมใต ประจําวัน

น้ํา ขนาดไมนอยกวา

2 แรงมา พรอมติดตั้งตู

ควบคุมเหล็กชนิดสองชั้น

กันน้ํา ติดตั้งมิเตอรไฟฟา

ขนาด 15 แอมป พรอม

ติดตั้งหอถังสูงขนาด 15 

ลบ.ม. ติดตั้งถังกรองสนิม

เหล็กและเชื่อมตอระบบ

เรยีบรอย

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

95 ขยายเขตระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  เดินทอ PVC ชั้น 8.5 300,000 300,000  รอยละของ ประชาชนไดใช กองชาง

บานทรายทอง ไดใชน้ําประปา ชนิดปลายบานขนาดเสน ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาอยาง

(ถนนวัดมะขามแกว- อยางทั่วถึง ผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ใชเพียงพอตลอด ทั่วถึงทุก

หวยแทงง)ู หมูที่ 8 ระยะทาง 3,000 เมตร ป ครัวเรอืน

ขุดวางทอลึก 0.40-0.60

เมตร

96 โครงการพัฒนา เพ่ือเปาลางบอน้ํา เปาลางบอน้ําบาดาล 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 มีบอน้ําบาดาลที่ สามารถเปาลาง กองชาง

บอบาดาล (เปาลาง) บาดาลใหมีความใส ในตําบลเพหลา ใสสะอาดและมี บอบาดาลให

สะอาด ประสิทธิภาพ สะอาดขึ้น
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

97 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  ขุดเจาะบอบาดาลขนาด 700,000 700,000  รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 9 บานควนสบาย มีน้ําประปาใช dai.6 ความลึก 100 ม. ครัวเรือนที่มีน้ํา น้ําประปาใช

(ถนนพรุเตย-คลองเสียด) เพียงพอในการ หรือปริมาณน้ําไมนอย ใชเพียงพอตลอด เพียงพอในการ

 ดํารงชีวิตประจําวัน กวา 5 ลบ.ม./ชม.ติดตั้ง ป ดํารงชีวิต

เครื่องสูบน้ําแบบจมใต ประจําวัน

น้ํา ขนาดไมนอยกวา

2 แรงมา พรอมติดตั้งตู

ควบคุมเหล็กชนิดสองชั้น

กันน้ํา ติดตั้งมิเตอรไฟฟา

ขนาด 15 แอมป พรอม

ติดตั้งหอถังสูงขนาด 15 

ลบ.ม. ติดตั้งถังกรองสนิม

เหล็กและเชื่อมตอระบบ

เรยีบรอย

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

127



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา  250,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยตอ หมูที่ 2 ในการเกษตร ชนิดมีทางขามและ ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานเพหลาเหนือ อนุญาตใหเฉพาะยาน น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

พาหนะที่มีน้ําหนักไม มีความพึงพอใจ เพียงพอ

เกิน 2 ตัน ขนาดฝาย

ชะลอน้ํา กวาง 6.00 ม.

สันฝายหนา 4.00 เมตร

99 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา  250,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยธง หมูที่ 2 ในการเกษตร ชนิดมีทางขามและ ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานเพหลาเหนือ อนุญาตใหเฉพาะยาน น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

พาหนะที่มีน้ําหนักไม มีความพึงพอใจ เพียงพอ

เกิน 2 ตัน ขนาดฝาย

ชะลอน้ํา กวาง 6.00 

เมตร  สันฝายหนา  

4.00 เมตร

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

โครงการ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

100 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา   200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยนา หมูที่ 3 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานพรุเตยใต สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

101 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา   250,000  รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ถนน SML หมูที่ 3 ในการเกษตร ชนิดมีทางขามและ ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานพรุเตยใต อนุญาตใหเฉพาะยาน น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

พาหนะที่มีน้ําหนักไม มีความพึงพอใจ เพียงพอ

เกิน 2 ตัน ขนาดฝาย

ชะลอน้ํา กวาง 6.00 ม.

สันฝายหนา 4.00 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

129

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

102 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา  200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยบาน หมูที่ 4 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานพรุเตยเหนือ สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

103 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา  200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยชางตาย หมูที่ 4 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานพรุเตยเหนือ สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

130

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

104 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา   200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยบอน หมูที่ 5 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานพรุตียว สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

105 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา 200,000  รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

คลองเพหลา หมูที่  5 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานพรุเตียว สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

106 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา 200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยเถือวัว หมูที่ 5 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานพรุตียว สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

131

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

107 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา  200,000  รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยเรียน หมูที่ 5 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานพรุตียว สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

108 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา  200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยทับควาย หมูที่ 5 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานพรุตียว สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

109 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา    200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยซัง หมูที่ 5 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานพรุตียว สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

132

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

110 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา  200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยกอ หมูที่ 5 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานพรุตียว สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

111 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา    200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยกงซี้ หมูที่ 5 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานพรุตียว สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

112 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา  200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยสาย หมูที่ 5 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานพรุตียว สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

113 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา 250,000   รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

คลองบางใหญ  หมูที่ 6 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานบางใหญ สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

114 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา   200,000  รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

คลองน้ําฉา หมูที่ 6 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานบางใหญ สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

134

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

115 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา  250,000 250,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

คลองเพหลา หมูที่ 6 ในการเกษตร ชนิดมีทางขามและ ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานบางใหญ อนุญาตใหเฉพาะยาน น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

พาหนะที่มีน้ําหนักไม มีความพึงพอใจ เพียงพอ

เกิน 2 ตัน ขนาดฝาย

ชะลอน้ํา กวาง 6.00 ม.

สันฝายหนา 4.00 ม.

116 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา 250,000  250,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยบาน หมูที่ 8 ในการเกษตร ชนิดมีทางขามและ ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานทรายทอง อนุญาตใหเฉพาะยาน น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

พาหนะที่มีน้ําหนักไม มีความพึงพอใจ เพียงพอ

เกิน 2 ตัน ขนาดฝาย

ชะลอน้ํา กวาง 6.00 ม.

สันฝายหนา 4.00 ม.

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

135

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

117 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา  250,000 250,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

คลองเพหลา  หมูที่ 8 ในการเกษตร ชนิดมีทางขามและ ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานทรายทอง อนุญาตใหเฉพาะยาน น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

พาหนะที่มีน้ําหนักไม มีความพึงพอใจ เพียงพอ

เกิน 2 ตัน ขนาดฝาย

ชะลอน้ํา กวาง 6.00 ม.

สันฝายหนา 4.00 ม.

 

118 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา  200,000  200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยเรียน หมูที่ 9 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานควนสบาย สันฝายหนา 2.00 เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

 มีความพึงพอใจ เพียงพอ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร
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   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

119 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา  200,000 200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยรากไม หมูที่ 9 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานควนสบาย สันฝายหนา 2.00 เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

21,184,800 27,937,800 31,630,800 25,208,300 21,665,250รวม    119  โครงการ

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปองกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือปองกันและลด อปพร.และเจาหนาที่ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 80  ลด สามารถลดอุบัติเหตุ สํานักปลัด

ทางถนนในชวงเทศกาล อุบัติเหตุบนถนนในชวง วัน ๆ ละ 6 คน อุบัติเหตุในชวง บนถนนในชวง 

ปใหม เทศกาลปใหม จํานวน 7 วัน เทศกาลปใหม เทศกาลปใหม

2 ปองกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือปองกันและลด อปพร.และเจาหนาที่ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 80  ลด สามารถลดอุบัติเหตุ สํานักปลัด

ทางถนนในชวงเทศกาล อุบัติเหตุบนถนนในชวง วัน ๆ ละ 6 คน อุบัติเหตุในชวง บนถนนในชวง 

สงกรานต เทศกาลสงกรานต จํานวน 7 วัน เทศกาลสงกรานต เทศกาลสงกรานต

3 จัดหาวัสดุอุปกรณใหกับ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ถังดับเพลิง กระบอง 40,000 40,000 40,000 รอยละ 80 สามารถปฏบิัติงาน สํานักปลัด

อปพร. การปฏิบัติงานใหแก  ไฟกระพริบ กรวย ผูปฏิบัติหนาที่ ไดอยางมีประสิทธิ 

สมาชิก อปพร.  จราจร ปายไฟสาม อปพร.มีความ ภาพและปลอดภัย

 เหลี่ยมหยุดตรวจ พึงพอใจ

แผงก้ันจราจรชนิด

มีไฟไซเรน เสื้อกั๊ก 

สะทอนแสง ฯลฯ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

วัตถุประสงคที่ โครงการ

งบประมาณ
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     2.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพ่ือใหสมาชิก อปพร. อปพร. จํานวน 25 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของผู สมาชิก อปพร.มี สํานักปลัด

ปองกันภยัฝายพลเรือน มีความรู ความเขาใจ  คน เขารับการอบรมมี ความรู ความเขาใจ 

(อปพร.) เก่ียวกับการปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการปฏิบัติ 

ปองกันและบรรเทา ในการปฏิบัติหนาที่ งานปองกันและ 

สาธารณภัย บรรเทาสาธารณภยั 

ไดอยางมีประสิทธิ

ภาพ

5 คาใชจายในการจัดการ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ สัญญาณไฟจราจร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ลดอุบัติเหตุบนถนน สามารถลดอุบัติเหตุ สํานักปลัด

จราจร บนถนน การทาสีตีเสน ไดรอยละ 70 บนถนน

ปายจราจร สาม

เหลี่ยมหยุดตรวจ

กระบองไฟจราจร

กรวยจราจร แผง

ก้ันจราจร ฯลฯ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

     2.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

138

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ฝกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมความรูดาน ผูเขารวมฝกอบรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของผู ผูเขารับการฝก สํานักปลัด

การจิตอาสาภัยพิบัติประจํา การจัดการสาธารณภัย และเจาหนาที่ 60 คน เขารับการอบรมมี อบรมสามารถ 

องคการบริหารสวนตําบล เบื้องตน ความรูเบื้องตนใน ปฏิบัติหนาที่ชวย 

เพหลา การชวยเหลือผู เหลือผูประสบภยัได 

ประสบภัย อยางรวดเร็วเปน

ระบบ

7 ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนที่สัญจร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 ลดการเกิดอุบัติเหตุ สํานักปลัด

ถนน ทางถนนใหนอยลง ไปมาในตําบล ประชาชนมีความ ทางถนนใหนอยลง

ตามนโยบายของรัฐบาล เพหลา ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน ตามนโยบายของ

รัฐบาล

 330,000 190,000 330,000 190,000 330,000รวม 7 โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

     2.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

งบประมาณ

ที่ โครงการ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุมีความ ผูสูงอายุ จํานวน 6,945,500 7,341,500 7,701,500 8,061,500 8,421,500 รอยละ 100 ของ ผูสูงอายุมีความเปน สํานักปลัด

เปนอยูที่ดีข้ึน 781 คน ผูสูงอายุที่ไดรับ อยูที่ดีขึ้น

เบี้ยยังชีพ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือใหผูพิการมีความ ผูพิการ จํานวน 1,797,200 1,797,200 1,817,200 1,817,200 1,837,200 รอยละ 100 ของ คนพิการมีความเปน สํานักปลัด

เปนอยูที่ดีข้ึน 190 คน คนพิการที่ไดรับ อยูที่ดีขึ้น

เบี้ยยังชีพ

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือใหผูปวยเอดสมีความ ผูปวยเอดส  60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 100 ของ ผูปวยเอดสมีความ สํานักปลัด

เปนอยูที่ดีข้ึน จํานวน 10 คน ผูปวยเอดที่ไดรับ เปนอยูที่ดีข้ึน

เบี้ยยังชีพ

4 สมทบกองทุนหลักประกัน เพ่ือใหประชาชนในเขต สมทบเงินใหกับ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนในพื้นที่มี สํานักปลัด

สุขภาพองคการบริหารสวน ตําบลเพหลาไดเขาถึง กองทุนหลัก  ผูรับบริการดาน สุขภาพที่ดีข้ึน

ตําบลเพหลา การรับบริการดาน ประกันสุขภาพ สุขภาพ

สุขภาพ ในตําบล

8,932,700 9,328,700 9,708,700 10,068,700 10,448,700

โครงการ

งบประมาณ

รวม 4 โครงการ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

วัตถุประสงค

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู
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     2.2  แผนงานงบกลาง

ที่

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นทํา เพ่ือใหผูเขารวมโครงการ กลุมแมบาน สตรี  20,000 ความพึงพอใจของผู สตรี คนพิการ ผูสูง สํานักปลัด

ไมกวาดดอกออ มีอาชีพเสริมและมีราย ผูดอยโอกาส ผูพิการ เขารวมกิจกรรม อายุ ผูดอยโอกาส 

ไดใหกับตนเองและ ผูสูงอายุ  เยาวชน รอยละ 80 กลุมแมบาน 

ครอบครวั และประชาชนใน ประชาชนมีทักษะ

 ตําบล  30 คน ในการประกอบ 

อาชีพ

2 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น เพ่ือใหผูเขารวมโครงการ กลุมแมบาน สตร ี  20,000 20,000 ความพึงพอใจของ สตรี คนพิการ ผูสูง สํานักปลัด

ทําผามัดยอม มีอาชีพเสรมิและมีราย ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูเขารวมโครงการ อายุ ผูดอยโอกาส 

ไดใหกับตนเองและ ผูสูงอายุ  เยาวชน รอยละ 80 กลุมแมบาน 

ครอบครวั และประชาชนใน ประชาชนมีทักษะ

ตําบล  30 คน ในการประกอบ 

อาชีพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

141

วัตถุประสงคที่

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

      2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นการ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการ กลุมแมบาน สตรี  20,000 20,000 ความพึงพอใจของผู สตรี คนพิการ ผูสูง สํานักปลัด

ทําผลิตภัณฑจักรสานจาก มีอาชีพเสริมและมีราย ผูดอยโอกาส ผูพิการ เขารวมกิจกรรม อายุ ผูดอยโอกาส 

พลาสติก ไดใหกับตนเองและ ผูสูงอายุ  เยาวชน รอยละ 80 กลุมแมบาน 

ครอบครวั และประชาชนใน ประชาชนมีทักษะ

ตําบล  30 คน ในการประกอบ 

อาชีพ

4 สรางรอยยิ้มใหกับผูสูงอายุ เพ่ือรักษาประเพณี ผูสูงอายุ  จํานวน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจของ ผูสูงอายุไดรบัความ สํานักปลัด

 วัฒนธรรมอันดีงามและ 500 คน ผูเขารวมกิจกรรม สุขใจจากกิจกรรม

ใหความสําคัญกับ รอยละ 80  

ผูสูงอายุ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

วัตถุประสงค
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งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

      2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปฏิบัติการรวมในการชวย เพ่ือเปนการสรางความ อุดหนุนเทศบาล 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนไดรับ สามารถชวยเหลือ สํานักปลัด

เหลือประชาชนขององคกร รวมมือในการปองกัน ตําบลคลองพน ความชวยเหลือ ประชาชนที่ประสบ

ปกครองสวนทองถ่ินระดับ และบรรเทาสาธารณภัย พัฒนา รวดเร็วเพ่ิมขึ้น ปญหาดานสาธารณ

อําเภอ อําเภอคลองทอม ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ รอยละ 85 ภัยไดอยางรวดเรว็

จังหวัดกระบี่ และทันตอเหตุการณ

 

6 ปองกันและแกไขปญหา เพ่ือใหความรูความเขาใจ เยาวชนและ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กและเยาวชนมี เปนการสรางภูมิคุม สํานักปลัด

ยาเสพติด เก่ียวกับโทษของยาเสพ ประชาชนตําบล ความรูความเขาใจ กันไมใหเด็กและ

ติดแกเด็กและเยาวชน เพหลา จํานวน 60 เก่ียวกับโทษของ เยาวชนเขาไป 

 คน ยาเสพติด ยุงเก่ียวกับยาเสพติด

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

      2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 จัดทําประชาพิจารณและ เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ประชาชนในตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ไดรบัความเห็นจาก ประชาชนไดเสนอ สํานักปลัด

ประชามติ เสนอแนะ ของประชาชน เพหลา ประชาชนโดยตรง ปญหาและแสดง 

ความคิดเห็น

230,000 210,000 190,000 210,000 210,000

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

ที่
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

      2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม  7  โครงการ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน เพ่ือประชาสัมพันธการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมกิจกรรม ประชาสัมพันธการ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินงานของศูนย สังกัด อบต.เพหลา มีความพึงพอใจ ดําเนินงานของศูนย  

พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย รอยละ 85 พัฒนาเด็กเล็ก

2 วันเด็กแหงชาติ เพ่ือใหเด็กมีโอกาสได โรงเรยีน 1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมกิจกรรม เด็กรูสึกวาตนเองมี กองการศึกษา

แสดงออก ทางดาน ศพด.  3 แหง มีความพึงพอใจ คุณคาตอสังคม

ความรู ความสามารถ เด็กตําบลเพหลา รอยละ 90

ความคิดสรางสรรค

3 สนับสนุนคาใชจายการ เพ่ือใหเด็กมีกิจกรรม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 27,000 30,000 33,000 35,000 38,000 เด็กปฐมวัยมีการ เด็กมีกิจกรรมพัฒนา กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา เพ่ือ พัฒนาผูเรียนที่เหมาะสม สังกัด อบต.เพหลา พัฒนาที่เหมาะสม ผูเรียนที่เหมาะสม

จายเปนคากิจกรรมพัฒนา จํานวน 3  ศูนย

ผูเรียนใหกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลเพหลา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

      2.4 แผนงานการศึกษา
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 สนับสนุนคาใชจายการ เพ่ือใหเด็กมีเคร่ืองแบบ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000 22,000 25,000 27,000 30,000 เด็กปฐมวัยมี เด็กมีเคร่ืองแบบ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา นักเรียนที่เหมาะสม สังกัด อบต.เพหลา เครื่องแบบ นักเรียนที่เหมาะสม

เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบ จํานวน 3  ศูนย นักเรยีนที่เหมาะสม

นักเรียนใหกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองคการ 

บริหารสวนตําบลเพหลา

5 สนับสนุนคาใชจายการ เพ่ือ ศพด.ทุกแหงมีสื่อ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 178,500 187,400 196,700 206,600 216,900 เด็กปฐมวัยมีสื่อการ ศพด.มีสื่อการเรียน กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา การเรียนการสอนและ สังกัด อบต.เพหลา เรียนการสอนที่ การสอนและวัสุด

เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียน วัสดุการศึกษาเหมาะสม จํานวน 3  ศูนย เหมาะสม การศึกษาที่เหมาะ

การสอนใหกับศูนยพัฒนา และเพียงพอสําหรับเด็ก สมและเพียงพอ

เด็กเล็กสังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลเพหลา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

146
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

      2.4 แผนงานการศึกษา

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

โครงการ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 สนับสนุนคาใชจายการ เพ่ือใหเด็กมีหนังสือเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 15,000 16,000 17,000 18,000 20,000 เด็กปฐมวัยมีหนังสือ เด็กมีหนังสือเรียน กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา เพ่ือ ที่เหมาะสม สังกัด อบต.เพหลา เรียนที่เหมาะสม ที่เหมาะสม

จายเปนคาหนังสือเรียน จํานวน 3  ศูนย

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคการบริหารสวน

ตําบลเพหลา

7 สนับสนุนคาใชจายการ เพ่ือใหเด็กมีอุปกรณการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 15,000 16,000 17,000 18,000 20,000 เด็กปฐมวัยมีอุปกรณ เด็กมีอุปกรณ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา เรียนที่เหมาะสม สังกัด อบต.เพหลา การเรยีนที่เหมาะสม กาเรียนที่เหมาะสม

เพ่ือจายเปนคาอุปกรณ จํานวน 3  ศูนย

การเรยีนใหกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลเพหลา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ

      2.4 แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

147

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ที่

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 สนับสนุนคาใชจายการ เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 539,000 539,000 539,000 540,000 540,000 เด็กไดรับสารอาหาร เด็กมีรางกาย กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา เพ่ือ รางกายแข็งแรง ทั้ง 3 ศูนย ครบ 5 หมู เจริญเติบโตตามวัย

จายเปนคาอาหารกลาวัน สมบูรณ

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคการบริหารสวน

ตําบลเพหลา

9 อาหารเสริม (นม) เพ่ือใหเด็กนักเรยีนได โรงเรยีน 1 แหง 653,400 662,300 677,300 685,300 694,500 เด็กนักเรียนไดรบั นักเรียนมีสุขภาพที่ กองการศึกษา

 บริโภคอาหารเสริม(นม) ศพด. 3 ศูนย อาหารเสริม (นม) สมบูรณแข็งแรง

ที่เปนประโยชนและมี ที่มีประโยชนเพ่ิมขึ้น

คุณคาทางโภชนาการ

อยางทั่วถึง

โครงการ วัตถุประสงค

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

ที่

      2.4 แผนงานการศึกษา

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 อุดหนุนโรงเรยีนสังกัด เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับสาร อุดหนุนโรงเรียน 976,000 986,000 996,000 1,006,000 1,016,000 เด็กไดรับสาร นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ อาหารครบ 5 หมู บานพรุเตย อาหารครบ 5 หมู ที่สมบูรณแข็งแรง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.)เพ่ือจายเปนคา 

อาหารกลางวันสําหรับ 

เด็กนักเรียนโรงเรียน 

บานพรุเตย

11 คร/ูผูดูแลเด็กเขารับการ เพ่ือใหผูดูแลเด็กมีความรู ครูและผูดูแลเด็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูดูแลเด็กมีความรู ผูดูแลเด็กสามารถ กองการศึกษา

ศึกษาอบรม เพ่ือเพ่ิม และทักษะในการพัฒนา ทุกคน และทักษะในการ นําความรูมาใช

ศักยภาพในการจัดการ เด็กใหมีพัฒนการที่สมวัย พัฒนาข้ึน พัฒนาเด็กไดถูก

ศึกษา ตองตามหลักวิชา

การ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

โครงการ

149

วัตถุประสงค

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

      2.4 แผนงานการศึกษา

ที่



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 จัดสงนักเรียนเขารวมการ เพ่ือใหเด็กมีความรูและ จัดสงนักเรียนเขา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมกิจกรรมมี เด็กไดรับ กองการศึกษา

แขงขันทักษะทางวิชาการ ประสบการณที่หลาก รวมแขงขันทักษะ ความรูเพ่ิมขึ้น ประสบการณที่ตรง

หลาย ทางวิชาการ  

13 ศึกษาดูงาน (เก่ียวกับการ เพ่ือใหบุคลากรทางการ ครูและผูดูแลเด็ก 50,000 50,000 ผูเขารวมกิจกรรม ครแูละผูดูแลเด็ก กองการศึกษา

จัดการศึกษาของทองถ่ิน) ศึกษาไดเรียนรูการปฏิบัติ ทุกคน มีการพัฒนาการ มีความรูเหมาะแก

งานจากทองถ่ินอ่ืน เรยีนรูและประสิทธิ การปฏิบัติหนาที่

ภาพเพ่ิมขึ้น มากขึ้น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

ที่

งบประมาณ

โครงการ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

วัตถุประสงค
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

      2.4 แผนงานการศึกษา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 เครื่องเลนสนามและ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ เด็กในศูนยพัฒนา 150,000 150,000 150,000 เด็กมีรางกายแข็ง เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา

อุปกรณกลางแจง ใหสมบูรณทั้งดาน เด็กเล็กสังกัดองคการ แรง อารมณ จิตใจ สมวัย

รางกาย อารมณ/จิตใจ บริหารสวนตําบล และมีสติปญญา

สังคมและสติปญญา เพหลา เพ่ิมขึ้น

15 ปรับปรุงภูมิทัศนของศูนย เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก สรางสวนหยอม 30,000 30,000 30,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก เล็กมีสภาพแวดลอมที่ ปลูกตนไมฯ มีภูมิทัศนที่สวยงาม

เหมาะสมเอื้อตอการเรียน ตามแบบแปลนที่ นาอยู เอ้ือตอการ

รูสําหรับเด็ก อบต.เพหลากําหนด เรียนรู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

ที่ โครงการ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

วัตถุประสงค

      2.4 แผนงานการศึกษา

151

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 อบรมและศึกษาดูงานครู/ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูเก่ียว จัดอบรมและศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการอบรม ผูดูแลเด็กมีความรู กองการศึกษา

ผูดูแลเด็ก กับการจัดการเรียนการ ดูงานใหกับคร/ู มีความรูเพ่ิมขึ้น ใหฒเพ่ิมขึ้นและ 

สอนใหดีข้ึน ผูดูแลเด็กทั้ง 3  ปฏิบัติอยางมี 

ศูนย ประสิทธิภาพมากขึ้น

17 ปองกันและแกไขปญหา เพ่ือสรางความตระหนัก นักเรียนโรงเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา

การตั้งครรภไมพรอม และองคความรูดาน บานพรุเตยและ ผูเขารวมกิจกรรม ทักษะและมีภูมิคุม 

ในวัยรุน พฤติกรรมที่เสี่ยงทาง เจาหนาที่ จํานวน รอยละ 80 กันในการจัดการ 

เพศของวัย 85 คน เร่ืองพฤติกรรมทาง 

เพศได

วัตถุประสงคที่

งบประมาณ

โครงการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

      2.4 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะ เพ่ือใหเด็กมีประสบการณ ผูปกครองและเด็ก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กและผูปกครองมี เด็กและผูปกครอง กองการศึกษา

เพ่ิมพูนความรูผูปกครอง ตรงในการเรียนรูรวม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ความรูในการจัด มีความรูในการจัด ศพด.บาน

และผูเรียน ระหวางเด็กและผู บานพรุเตย กิจกรรมรวมกัน กิจกรรมและพัฒนา พรุเตย

ปกครอง การเรยีนรู

19 จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมให เพ่ือนําขอมูลมาใชในการ มีการจัดกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา

เด็กเยาวชนและประชาชน จัดฝกอบรมตามความ ใหเด็กเยาวชนและ ประชาชนดําเนิน สํานักปลัด

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา สนใจของประชาชนตอ ประชาชนดําเนิน ชีวิตแบบพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง ไป ชีวิตตามแนว

ปรัขฯเศรษฐกิจ 

พอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค

      2.4 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

153



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 มัคคุเทศนนอย เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมี เด็ก และเยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนมี เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา

ความรูและประสบการณ ตําบลเพหลา ความรูและประสบ ความรูและประสบ

ในการเปนมัคคุเทศก การณในการเปน การณในการเปน

มัคคุเทศก มัคคุเทศก

21 เพ่ิมทักษะภาษาตาง เพ่ือใหเด็กและเยาวชน เด็ก และเยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนมี เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา

ประเทศเพ่ือรองรับการ มีความรูและ ตําบลเพหลา ความรูและประสบ ความรูและประสบ

สงเสริมการทองเที่ยว ประสบการณในการใช การณในการใช การณในการใช

ภาษาตางประเทศ ภาษาตางประเทศ ภาษาตางประเทศ

เพ่ิมขึ้น เพ่ิมข้ึน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

วัตถุประสงค

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

งบประมาณ

      2.4 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 จัดกิจกรรมคายเยาวชน เพ่ือใหเด็ก เยาวชนเกิด เด็ก เยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมกิจกรรม เด็ก เยาวชน มีความ กองการศึกษา

ความสามัคคีเอ้ือเฟอเผื่อ ตําบลเพหลา มีความพึงพอใจ สามัคคีกัน

แผชวยเหลือกันและกัน รอยละ 85

23 จัดกิจกรรมคายพุทธธรรม เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ เด็ก เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวมกิจกรรม เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา

ประชาชนไดศึกษาและ ตําบลเพหลา มีความพึงพอใจ ประชาชนมีคุณธรรม

นําหลักธรรมคําสอนมา รอยละ 85 ในการดําเนินชีวิต

ใชในชีวิตประจําวันได

3,098,900 3,213,700 3,206,000 3,140,900 3,100,400

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

รวม  23  โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

วัตถุประสงค

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ที่

      2.4 แผนงานการศึกษา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แขงขันกีฬาตานภยัยา  เพ่ือสงเสริมใหประชาชน จัดการแขงขันกีฬา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผูเขารวมกิจกรรม เกิดความรักความ กองการศึกษา

เสพติด ใชเวลาวางใหเกิด ปละ 1 ครั้ง มีความพึงพอใจ สามัคคีในชุมชนมาก

ประโยชน รอยละ 85 ข้ึน

2 สงนักกีฬาฟุตบอลเขารวม เพ่ือสงเสริมใหเด็กเยาวชน สงนักกีฬาเขารวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมกิจกรรม เกิดความรักความ กองการศึกษา

แขงขันกีฬา อบจ.กระบี่คัพ ใชเวลาวางใหเกิด การแขงขันปละ 1 มีความพึงพอใจ สามัคคีในชุมชนมาก

ประโยชน คร้ัง รอยละ 85 ข้ึน

 

3 จัดหาวัสดุอุปกรณกีฬา เชน เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ จํานวน  9 หมูบาน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็ก เยาวชนและ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา

ฟุตบอล วอลเลยบอล  ประชาชนไดออก ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนไดออก 

ตาขายตะกรอ ตาขาย กําลังกายและหางไกล รางกายแข็งและ กําลังกายและ  

ฟุตบอล ตาขายวอลเลยบอล ยาเสพติด หางไกลยาเสพติด หางไกลยาเสพติด

เปตอง ตะกรอฯลฯ 

โครงการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

156

      2.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 สงเสริมวันฮารีรายอ  เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ มีกิจกรรมมวันฮารี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ ทําใหประชาชนไดมี กองการศึกษา

สุนัตกลุม ขนบธรรมเนียมประเพณี รายอ สุนัตกลุม ผูเขารวมกิจกรรม จิตสํานึกและ 

(หมูที่ 7) วัฒนธรรมไทยของ รอยละ 70 อนุรักษขนบ 

ศาสนาอิสลาม ธรรมเนียมประเพณี 

ของศาสนาอิสลาม

 

5 สงเสริมวันเมาวลิด เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ มีกิจกรรมมวัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ ทําใหประชาชนไดมี กองการศึกษา

 (หมูที่ 7) ขนบธรรมเนียมประเพณี เมาวลิด ผูเขารวมกิจกรรม จิตสํานึกและ 

 วัฒนธรรมไทยของ  (หมูที่ 7) รอยละ 70 อนุรักษขนบ 

ศาสนาอิสลาม ธรรมเนียมประเพณี 

ของศาสนาอิสลาม

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

      2.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่
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โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

วัตถุประสงค



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ฝกอบรมทักษะกีฬา เพ่ือสงเสริมสุขภาพกาย เด็ก เยาวชน และ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็ก เยาวชนและ เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา

และสุขภาพจิตใหกับเด็ก ประชาชน 60 คน ประชาชน มีความ ประชาชนไดมีสวน 

เยาวชน มีความแข็งแรง แข็งแรงสมบูรณ รวมในการออก 

สมบูรณ เพ่ิมขึ้น กําลังกายและเลน 

กีฬา

 

7 จัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ ประชาชนภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ ทําใหประชาชนได กองการศึกษา

ขนบธรรมเนียมประเพณี ตําบล ผูเขารวมกิจกรรม ชวยกันอนุรักษ 

วัฒนธรรม รอยละ 80 ศิลปะวัฒนธรรมไทย 

ไทยเอาไว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

      2.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ

158

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

ที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 สนับสนุนสภาวัฒนธรรม เพ่ือใหสภาวัฒนธรรม อุดหนุนงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อนุรักษและสืบสาน มีการอนุรักษและ กองการศึกษา

ตําบลเพหลา ตําบลเพหลาดําเนิน ใหกับสภาวัฒนธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม สืบสานศิลปะ สภาวัฒนธรรม

กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ ตําบลเพหลา ประเพณีและภูมิ วัฒนธรรม ประเพณี ตําบลเพหลา

และสืบทอดศิลปะ ปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาทอง

วัฒนธรรมและประเพณี ทองถ่ินเพ่ิมขึ้น ถ่ินจากรุนสูรุน

ทองถ่ิน

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

ที่

      2.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

159

รวม 8 โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมใหความรูเก่ียวกับ เพ่ือใหประชาชนมีความ ประชาชนตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารับการอบรม ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

พรบ.ขอมูลขาวสารของทาง รูเก่ียวกับกฎหมายและ เพหลา รอยละ 60 มีความรู เก่ียวกับกฎหมาย 

ราชการ พ.ศ.2540 กระบวนการยุติธรรม เพ่ิมขึ้น และกระบวนการ 

ยุติธรรม

2 พัฒนาบุคลากรและศึกษาดู เพ่ือพัฒนาศักยภาพให จํานวน  50  คน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 พัฒนาศักยภาพใน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ สํานักปลัด

งานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับ กับผูบริหารสมาชิกสภา การปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบล

ผูบริหาร สมาชิกสภาองค อบต.พนักงานสวนตําบล ราชการใหมี พนักงานจาง

การบริหารสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล ประสิทธิภาพเพ่ิม สมาชิกสภา อบต.

พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ของ อบต. มากขึ้น เพหลา ผูบริหารฯ

พนักงานครสูวนตําบล เพหลา

พนักงานจางของ  

อบต.เพหลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

160

      2.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 อบรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสงเสริมคุณธรรม ผูบริหาร สมาชิกสภา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 60 ของผู สามารถนําหลัก สํานักปลัด

ผูบริหาร สมาชิกสภา จริยธรรม ใหกับผูเขา อบต. พนักงาน เขารวมอบรมมี คุณธรรม จริยธรรม

อบต. พนักงานสวนตําบล รวมอบรมในการนําไป สวนตําบล  คุณธรรม จริยธรรม ความรูและประสบ

พนักงาจางขององคการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ พนักงานจางของ เพ่ิมขึ้น การณไปปรับใชใน

บริหารสวนตําบลเพหลา ปฏบิัติงานและการทํา องคการบริหารสวน ในการปฏิบัติงาน 

งานใหมีคุณลักษณะเปน ตําบลเพหลา และชีวิตประจําวันได

ขาราชการยุคใหมที่มี อยางมีประสิทธิภาพ

คุณธรรม จริยธรรม

4 จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา จํานวน  70  คน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 60 ของ อบต.สามารถนําแผน สํานักปลัด

ทองถ่ิน แผนเพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถ่ิน ไปปรับใชไดอยางมี

และเปลี่ยนแปลงแผน ที่นํามาปฏิบัติ ประสิทธิภาพ

พัฒนาทองถ่ิน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

งบประมาณ

      2.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

161

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

โครงการที่



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 อบรมเพ่ือพิจารณาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน ผูบริหาร สมาชิกสภฯ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผูเขารับการอบรม ผูเขารับการอบรม สํานักปลัด

การปฏิบัติงานของผูบริหาร การทํางานของผูบริหาร อบต.เพหลา พนักงาน รอยละ 60 มีความรู มีความสามารถใน 

สมาชิกสภา อบต.เพหลา สมาชิกสภา อบต. สวนตําบล พนักงาน เพ่ิมขึ้น การปฏิบัติงาน 

พนักงานสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล จางของ อบต.เพหลา เพ่ิมข้ึนและความผิด 

พนักงานจางของ อบต. พนักงานจางของอบต. ผิดพลาดในการทํา 

เพหลา เพหลา งานลดลง

6 อบรมเสริมสรางการปองกัน เพ่ือเสรมิสรางพฤติกรรม ผูบริหาร สมาชิกสภฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนขอทักทวง การทํางานของ อบต. สํานักปลัด

และปราบปรามการทุจริต และวิธีการทํางานที่ อบต.เพหลา พนักงาน เกี่ยวกับการทุจริต เพหลามีความสุจริต

สุจริต โปรงใสของผู สวนตําบล พนักงาน จากหนวยตรวจสอบ โปรงใส ตรวจสอบได

บริหาร สมาชิกสภา จางของ อบต.เพหลา ลดลง

อบต.เพหลา พนักงาน

สวนตําบล พนักงานจาง

อบต.เพหลา

ที่ โครงการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

162

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

      2.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปรับปรุงการใชงาน เพ่ือใหการจัดเก็บภาษี เพ่ือการจัดเก็บภาษี 100,000 - 100,000 - 100,000 มีผูมาชําระภาษี มีรายไดจากการจัด กองคลัง

โปรแกรม Ltax 3000  มีประสิทธิภาพ ไดเพ่ิมขึ้นและครอบ เพ่ิมขึ้น รอยละ 90 เก็บภาษีเพ่ิมมากขึ้น

เพ่ือรองรับจัดเก็บภาษี คลุมทั้งพ้ืนที่

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ภาษีปาย

8 รังวัดที่ดินสาธารณ เพ่ือปองกันไมใหเกิดการ ที่ดินสาธารณ 50,000 50,000 30,000 30,000 20,000 มีทะเบียนที่ดิน สามารถปองกันไม สํานักปลัด

ประโยชนที่อยูในความ บุกรุกหรือเขาดําเนินการ ประโยชน สาธารณประโยชน ใหมีการบุกรกุที่ดิน  

ดูแลของอบต.เพหลา ในที่ดินสาธารณ หมูที่ 1 - หมูที่ 9 สาธารณประโยชน

ประโยชน

9 เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือดําเนินการเลือกตั้ง เขตตําบลเพหลา 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 100 สามารถดําเนินการ สํานักปลัด

และผูบริหารทองถ่ิน ใหมีผูบริหารทองถิ่น สามารถดําเนินการ เลือกตั้งผูบริหาร

 และสมาชิกสภาทองถ่ิน เลือกตั้งได ทองถ่ินและสมาชิก

ทองถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

      2.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

วัตถุประสงค

163

ที่



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 สํารวจและประเมินความ เพ่ือนําขอมูลจากการ สํารวจความพึงพอใจ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละผูรับบรกิาร สามารถนําผลการ สํานักปลัด

พึงพอใจตอการใหบริการ สอบถามมาปรับปรงุ ผูเขามารับบริการ มีความพึงพอใจ ประเมินฯมาเปน

ขององคการบริหารสวน การใหบริการใหมี แนวทางในการ

ตําบลเพหลา ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปรับปรุงและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

11 จัดทําประชาคมหมูบาน เพ่ือใหประชาชนรวมคิด หมูที่ 1 - หมูที่ 9 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละผูเขารวม ประชาชนไดมีสวน สํานักปลัด

รวมทํา รวมตัดสินใจ กิจกรรมมีความ รวมในการจัดทํา

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือ พึงพอใจ แผนพัฒนาทองถ่ิน

แกปญหาสําหรับการ

พัฒนาทองถ่ิน

1,505,000 1,405,000 1,485,000 1,385,000 1,475,000

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

164

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

วัตถุประสงค

งบประมาณ

รวม  11 โครงการ

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

      2.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปองกันและควบคุมโรค เพ่ือควบคุมปองกันการ สุนัขและแมวในเขต 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 สุนัขและแมวไดรับ สามารถควบคุมและ สํานักปลัด

พิษสุนัขบา แพรระบาดของโรคพิษ ตําบลเพหลา จํานวน การฉีดวัคซีน ปองกันการแพร

สุนัขบาในเขตตําบล 1,300 ตัว รอยละ 90 ระบาดของโรคพิษ

เพหลา สุนัขบา

2 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย  เพ่ือสํารวจและขึ้น สุนัขและแมว        10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สุนัขและแมวไดรับ สุนัขและแมวไดข้ึน สํานักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบา ทะเบียนสัตวสุนัข แมว ในเขตตําบลเพหลา การสํารวจครบ ทะเบียนไดครบถวน

(สํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว) ในเขตตําบลเพหลา รอยละ 100

สัตว

3 โครงการพระราชดําริดาน เพ่ือใหประชาชนในเขต อุดหนุนคณะกรรมการ 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 รอยละ 80 ของผู ประชาชนไดเขาถึง สํานักปลัด

สาธารณสุข ตําบลเพหลาไดเขาถึง หมูบาน หมูที่ 1 - 9 เขารวมกิจกรรมมี บริการดานสุขภาพ

การรับบริการดาน หมูบานละ 20,000 ความพึงพอใจ  

สุขภาพ บาท

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
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      2.7 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงคโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ เพ่ือเปนอุปกรณสนับ ผูสูงอายุที่มีภาวะ 40,000 40,000 40,000 ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึง ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึง สํานักปลัด

ปฏิบัติงานดูแลผูสูงอายุที่มี สนุนการทํางานของ พึ่งพึง จํานวน 10 คน พิงไดรับการดูแล พิงไดรบัการดูแล

ภาวะพ่ึงพิงของอาสาสมัคร อาสาสมัครบริบาล จากอาสาสมัครบริ พัฒนาคุณภาพชีวิต

บริบาลทองถ่ิน ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ บาลทองถิ่น รอยละ

ยิ่งข้ึน 100

5 จัดหาสารเคมีพนกําจัดยุง เพ่ือปองกันการระบาด เขตตําบลเพหลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดการแพรระบาด สามารถลดการแพร สํานักปลัด

และทรายอะเบท หนากาก ของโรคไขเลือดออก โรคไขเลือดออก ระบาดโรคไขเลือด 

อนามัย ชุดปองกันเชื้อโรค

ถุงมือ  ฯลฯ ออก

6 จัดหาเปล ถังออกซิเจน เพ่ือชวยเหลือผูประสบ ผูบาดเจ็บหรือผู 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ผูประสบ ผูบาดเจ็บหรือประสบ สํานักปลัด

ชนิดพกพา กระเปากูชีพ อุบัติเหตุไดทันที ประสบอุบัติเหตุ อุบัติเหตุหรือผู อุบัติเหตุไดรับความ 

ชุดปฐมพยาบาล ฯลฯ บาดเจ็บไดรบัความ ชวยเหลือทันถวงที

 ชวยเหลือ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

ที่

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

โครงการ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

      2.7 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปองกันและควบคุมโรคติด เพ่ือใหประชาชนเกิด น้ํายาฆาเชื้อไวรัส 100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนเกิดความรู สํานักปลัด

เชื้อไวรสัโคโรนา 2019  ความรูความเขาใจใน ทําความสะอาด ผูเขารวมโครงการ ความเขาใจมีความ

(COVID-19) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อาคารสถานทีใน ตระหนักถึงปญหา

2019 (COVID-19) บริเวณพ้ืนที่สาธารณะ ความสําคัญของโรค

รูจักสังเกตอาการตัวเอง ที่ประชาชนใชรวม ระบาด เกิดการรวม

และการปองกันการติด กันจํานวนมาก ทํา มือกันในการปองกัน

เชื้อและการแพรระบาด หนากาก เฟสซิล ควบคุมและระงับการ

แพรระบาด

8 ปองกันและควบคุมโรค ลดการแพรระบาด 1,500 หลังคาเรือน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดการแพรระบาด ลดการแพรระบาด สํานักปลัด

ไขเลือดออก ของโรคไขเลือดออก โรคไขเลือดออก ของโรคไขเลือดออก 

 

 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

รายละเอียดโครงการพัฒนา

      2.7 แผนงานสาธารณสุข
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โครงการ

งบประมาณ

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ที่ วัตถุประสงค

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือประชาสัมพันธให ประชาชนตําบล 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดรับ ประชาชนสามารถ สํานักปลัด

ดานสาธารณสุข ประชาชนไดรบัทราบ เพหลา ขอมูลขาวสาร ไดรับทราบขอมูล

ขอมูลขาวดานสาธารณ ดานสาธารณสุข ขาวดานสาธารณสุข

สุข เพ่ิมข้ึน

585,000 475,000 585,000 425,000 535,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม  9 โครงการ

168

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

      2.7 แผนงานสาธารณสุข

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมกิจกรรมคนพิการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับ คนพิการ จํานวน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คนพิการมีความ ทําใหเกิดความสามัคคีสํานักปลัด

ตําบลเพหลา คนพิการตําบลเพหลา 40 คน สามัคคีเพ่ิมขึ้น ข้ึนในกลุมคนพิการ

2 สงเสริมและสนับสนุนการ เพ่ือใหคนพิการสามารถ คนพิการ จํานวน 4 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ความพึงพอใจของ คนพิการไดรับความ สํานักปลัด

ปรับสภาพแวดลอมที่อยู ดํารงชีวิตในที่อยูอาศัย คน ผูเขารวมโครงการ ปลอดภัยและมี 

อาศัยสําหรบัคนพิการ นั้นได โดยสะดวกและ รอยละ 100 สุขอนามัยที่ดีในการ

เหมาะสม ดํารงชีวิต

3 ตรวจเยี่ยมผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุ คนพิการ ผูสูงอายุ คนพิการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวมโครงการ ผูสูงอายุ คนพิการ สํานักปลัด

คนพิการและผูดอยโอกาส และผูดอยโอกาส ไดรบั ผูดอยโอกาส จํานวน ไดรบการตรวจ ผูดอยโอกาสมีความ

การดูแลเอาใจใสเพ่ิมข้ึน 36 คน เยี่ยม รอยละ 100 เปนอยูที่ดีข้ึน

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000

      2.8 แผนงานสังคมสงเคราะห

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู
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รวม 3   โครงการ -

ที่

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

โครงการ

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางเสาธง เพ่ือใหเด็กไดทํากิจกรรม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 150,000 เด็กนักเรียนในศูนย เด็กไดทํากิจกรรม กองการศึกษา

เชิญธงชาติและกิจกรรม บานพรุเตย พัฒนาเด็กเล็กได หนาเสาธง กองชาง

หนาเสาธง เชิญธงชาติในตอน

เชา

2 กอสรางหลังคาที่ไวเคร่ือง เพ่ือไวเคร่ืองเลนสนาม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 200,000 มีเคร่ืองเลนที่ได ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี กองการศึกษา

เลนสนาม ใหมีความแข็งแรง บานพรุเตย มาตรฐานและคงทน ที่ไวของเลน มีความ กองชาง

คงทนและปลอดภัย  มั่นคง แข็งแรงและ

ปลอดภยั

3 กอสรางหองประชุมและ เพ่ือใชในการประชุม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 250,000 มีหองประชุมและ มีหองสําหรับจัด กองการศึกษา

หองจัดกิจกรรม อบรมและจัดกิจกรรม บานพรุเตย หองจัดกิจกรรมที่ ประชุมและจัด กองชาง

ไดมาตรฐาน กิจกรรมตาง ๆ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

      2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

วัตถุประสงค

งบประมาณ

170

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ตอเติมหองพยาบาลและ เพ่ือใหมีสถานที่ที่เปน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 200,000 เด็กนักเรียนมีหอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

หองจริยธรรม สัดสวน เหมาะสม บานเพหลาเหนือ พยาบาลและหอง มีหองเปนสัดสวน กองชาง

จริยธรรมได เหมาะสมได 

มาตรฐาน มาตรฐาน

 

5 กอสรางรั้วศูนยพัฒนา เพ่ือใหเด็กในศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 350,000 เด็กปฐมวัยมีความ เด็กในศูนยพัฒนา กองการศึกษา

เด็กเล็กบานเพหลาเหนือ เด็กเล็กมีความปลอดภัย บานเพหลาเหนือ ปลอดภยัเพ่ิมข้ึน เด็กเล็กมีความ กองชาง

ปลอดภยั

6 ปรับพื้นที่บริเวณหนาศูนย เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 120,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก เล็กมีบริเวณที่เหมาะสม บานเพหลา มีภูมิทัศนที่ดี มีภูมิทัศนที่ดี  กองชาง

สวยงาม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

171

วัตถุประสงค

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ที่ โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

      2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปรับปรุงซอมแซมศูนย เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อาคารสถานที่ได อาคารสถานที่ได กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก เล็กมีสภาพแวดลอมที่ สังกัด อบต.เพหลา มาตรฐาน มาตรฐาน มีความ กองชาง

เหมาะสมและปลอดภยั  มั่นคงแข็งแรงและ

สําหรับเด็ก ปลอดภยั

8 กอสรางหองน้ํา เพ่ือใหมีหองน้ําที่เพียงพอ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 350,000 หองน้ําไดมาตรฐาน มีหองน้ําที่เพียงพอ กองการศึกษา

และเหมาะสมสําหรับ บานพรุเตียว และเหมาะสม กองชาง

เด็ก สําหรับเด็ก

9 กอสรางสนามเด็กเลน เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 150,000 150,000 150,000 สนามเด็กเลน เด็กมีพ้ืนที่ในการ กองการศึกษา

 เล็กมีสนามเด็กเลน สังกัด อบต.เพหลา ไดมาตรฐาน เรียนรูผานการเลน กองชาง

ที่เหมาะสม  มากขึ้น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ที่

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

      2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

172

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 กอสรางเตาเผาขยะ เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 มีที่กําจัดขยะมูลฝอย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เล็กสามารถกําจัดขยะ ทั้ง 3 แหง ที่ไดมาตรฐาน สะอาด และผาน กองชาง

ไดถูกสุขลักษณะ ตามเกณฑมาตรฐาน

11 กอสรางปายศูนยพัฒนา เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 175,000 มีปายที่ชัดเจนและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เด็กเล็กบานพรุเตย มีปายชื่อที่ชัดเจน บานพรุเตย ไดมาตรฐาน มีปายที่ชัดเจน กองชาง

12 กอสรางทางเดิน (ระหวาง เพ่ือใหมีทางเดินเขาศูนย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 350,000 มีทางเดินเขาศูนย มีทางเดินที่สะดวก กองการศึกษา

รั้วประตูถึงอาคารศูนย พัฒนาเด็กเล็กที่สะดวก บานพรุเตียว พัฒนาเด็กเล็กที่ได และแข็งแรง กองชาง

พัฒนาเด็กเล็ก) และแข็งแรง มาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

      2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

173

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ขุดลอกสถานที่ลอยกระทง เพ่ือกําจัดวัชพืชและ งานขุดลอกพรอมขน 150,000 150,000 รอยละผูเขารวม สถานที่ลอยกระทง กองชาง

หมูที่ 1 บานเพหลาใต ไมใหสถานที่ลอยกระทง ยายดินและเศษซาก กิจกรรมลอยกระทง ไมตื้นเขินทางน้ํา

ตื้นเขิน วัชพืชรอบเกาะกลาง มีความพึงพอใจ ไหลสะดวก

วัดเพหลา

14 ปรับปรุงศาลาเอนก เพ่ือปรับปรงุศาลา ปรับปรุงงานหลังคา  150,000 รอยละความ ศาลาเอนกประสงค กองชาง

ประสงค  หมูที่ 5 เอนกประสงคใหมี งานผนัง งานพ้ืน พึงพอใจของ มีสภาพดีข้ึน

บานพรุเตียว สภาพดีขึ้น งานทาสี ประชาชนที่ใช เหมาะสําหรบั

ศาลาเอนก รองรบัการใชงาน

ประสงค

      2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

174

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 กอสรางสถานที่ลอยกระทง เพ่ือใหประชาชนมี งานกอสรางลาน 240,000 รอยละความ มีสถานที่ลอยกระทง กองชาง

(ฝายคลองเพหลาวัดพรุเตย) สถานที่ลอยกระทง คสล.ขนาดกวาง 4 พึงพอใจผูเขารวม ไดมาตรฐาน

(หมูที่ 4) บานพรุเตยเหนือ ประจําป เมตร ยาว 12 เมตร กิจกรรมวันลอย

กระทง

16 กอสรางสถานที่ลอยกระทง เพ่ือใหประชาชนมี งานกอสรางลาน 240,000 รอยละความ มีสถานที่ลอยกระทง กองชาง

(หลังวัดบางใหญ) สถานที่ลอยกระทง คสล.ขนาดกวาง 4 พึงพอใจผูเขารวม ไดมาตรฐาน

หมูที่ 6 บานบางใหญ ประจําป เมตร ยาว 12 เมตร กิจกรรมวันลอย

กระทง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

     2.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

วัตถุประสงค

175

งบประมาณ

ที่ โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 กอสรางลานจอดรถอาคาร เพ่ือใหมีสถานที่สําหรับ กอสรางลานจอดรถ 1,500,000 1,500,000 มีสถานที่จอดรถ มีสถานที่สําหรับ กองชาง

สํานักงาน อบต.เพหลา จอดรถเจาหนาที่และ คสล.พรอมหลังคา ที่ไดมาตรฐาน จอดรถเจาหนาที่

หมูที่ 3 บานพรุเตยใต ผูมาติดตอราชการ พ้ืนที่ไมนอยกวา 800 และผูมาติดตอ

ตร.ม. ราชการ

18 กอสรางลานกีฬา คสล. เพ่ือใหเด็กเยาวชนและ กอสรางลานกีฬา 750,000 750,000 เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชนและ กองชาง

หมูที่ 8  บานทรายทอง ประชาชนมีสถานที่ คสล. กวาง 25 เมตร ประชาชน มีสถานที่ ประชาชนมีสุขภาพ

ออกกําลังกาย ยาว 45 เมตร พรอม เลนกีฬาไดมาตรฐาน สมบูรณแข็งแรง

อุปกรณกีฬาครบชุด

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ที่
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  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

วัตถุประสงค

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

     2.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 ขยายระบบเสียงตามสาย เพ่ือพัฒนาระบบเสียง ประชาชนในตําบล 485,000 485,000 ประชาชนในตําบล ประชาชนในตําบล กองชาง

ภายในตําบลเพหลา ตามสายภายในตําบล เพหลาไดรับขอมูล เพหลาไดรบัขอมูล เพหลาไดรับทราบ สํานักปลัด

 เพหลาใหมีประสิทธิภาพ ขาวสารอยาง ขาวสารอยางทั่วถึง ขอมูลขาวสารทัน 

ยิ่งข้ึน ทั่วถึง ถวงที่

20 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน เพ่ือรองรับการใหบริการ ดําเนินการ 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 รอยละผูเขารับ รอรับการใหบริการ กองชาง

อบต.เพหลา ประชาชน ปรับปรุงสถานที่ บริการมีความ ของประชาชน

 ทํางาน พึงพอใจ

3,250,000 4,165,000 2,000,000 1,440,000 1,640,000

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

177

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

     2.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

รวม 20 โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สรางสวนสาธารณะและ เพ่ือใหเด็ก เยาวชน สรางสวนสาธารณะ 500,000 500,000 มีสถานที่พักผอน มีสถานที่พักผอน กองชาง

สวนสุขภาพประจําตําบล และประชาชนมีสถานที่ ประจําตําบล และสถานที่ หยอนใจและสถานที่

พักผอนหยอนใจและ กิจกรรมที่ได ทํากิจกรรม

สถานที่สําหรับทํา มาตรฐาน

กิจกรรมรวมกัน

 

2 ติดตั้งปายชื่อถนนซอยและ เพ่ือใหประชาชนรูจัก จํานวน 9 หมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรูจัก ประชาชนไดรูจัก กองชาง

สถานที่ราชการ ภายใน ถนนและซอยภายใน  ตรอกซอยเพ่ิมขึ้น ถนนและซอย

ตําบล ตําบล รอยละ 20 ภายในตําบล

3 ซอมแซมโคมไฟฟา เพ่ือลดพ้ืนที่เสี่ยงภัยใน ซอมแซมโคมไฟฟา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ประชาชนในพ้ืนที่ กองชาง

สาธารณะ เวลากลางคืน สาธารณะ หมูที่ 1-9 ปลอดภยัเพ่ิมข้ึน เขตตําบลเพหลามี

 ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

     2.10  แผนงานเคหะและชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงระบบเสียงตาม เพ่ือใหระบบเสียงตามสาย หมูที่ 1 - หมูที่ 9 50,000 50,000 50,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนในพ้ืนที่ กองชาง

สาย ของหมูบานใชงานไดเปน ที่ไดรับประโยชน ไดยินขาวสารจาก

ปกติและกระจายเสียง เสียงตามสายอยาง

ไดอยางทั่วถึง ทั่วถึง

700,000 650,000 200,000 150,000 200,000รวม 4 โครงการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

     2.10  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 Big cleaning day เพ่ือรักษาความ หมูที่ 1 - หมูที่ 9 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ที่สาธารณะมีความ ปริมาณขยะที่ กองชาง

สะอาดที่สาธารณะ ตําบลเพหลา สะอาดรอยละ 70 สาธารณะและ สํานักปลัด

และสองขางทาง สองขางมีความ

สะอาด

2 รณรงคและประชาสัมพันธ รณรงคและ หมูที่ 1 - หมูที่ 9 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนรอยละ 50  ประชาชนใน กองชาง

การคัดแยกขยะมูลฝอย ประชาสัมพันธให ตําบลเพหลา คัดแยกขยะมูลฝอย ตําบลเพหลารูจัก 

 ประชาชนคัดแยก คัดแยกขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย ที่ถูกตอง

3 โครงการจัดหาถังขยะ เพ่ือใหประชาชนมีถัง จัดซื้อถังขยะ ปละ 700  420,000 420,000 420,000 420,000 รอยละความพึงพอใจ ประชาชนมีถังขยะ กองชาง

ขยะสําหรับทิ้งขยะ ถัง ของประชาชนที่ได สําหรับทิ้งขยะครบ

 ทุกครัวเรอืน

30,000 450,000 450,000 450,000 450,000

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเปนเมืองทองเที่ยวคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม  3  โครงการ

180

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน

งบประมาณ

   3. ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว  

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเพ่ิมพื้นที่ปาไม ปลูกตนไมในตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เพ่ิมพื้นที่ปาใหมี เพ่ิมพ้ืนที่ปาไม สํานักปลัด

ใหมีความอุดม เพหลา ปละ 300 ตน  ความอุดมสมบูรณ ใหมีความอุดม

สมบูรณ เพ่ิมข้ึน สมบูรณ

  

2 สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู เพ่ือปลูกจิตสํานึก สงเสริม อนุรักษ ให  15,000  15,000 รอยละความ ประชาชนไดมีสวน สํานักปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติและ ในการอนุรักษ เยาวชนและประชาชน พึงพอใจของผูเขา ในการดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมและ ในตําบลเพหลาเกิด รวมกิจกรรม และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ ความหวงแหนกับ สิ่งแวดลอม

ของชุมชน ทรัพยากรธรรมและ

สิ่งแวดลอมในตําบล

เพหลา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

      3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

181

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเปนเมืองทองเที่ยวคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

   3. ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว  



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ปลูกปา ปลอยปลา เพ่ือเฉลิม เพ่ือเพ่ิมจํานวนพันธุ ปลูกปาและปลอยพันธ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละความ จํานวนประชากร สํานักปลัด

พระเกียรติฯ ปลาน้ําจืดในแหลง ปลาที่สระน้ําหรือฝาย พึงพอใจของผูเขา สัตวน้ําเพ่ิมมากข้ึน

น้ําจืดตามธรรมชาติ น้ําลนในตําบลเพหลา รวมกิจกรรม และประชาชน

และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว สามารถใช

ประโยชนในการ

ยังชีพและเพ่ิม

 พ้ืนที่สีเขียว

4 อนุรักษปาพรุหวยหมอ เพ่ือพัฒนาฟนฟู ปาพรุหวยหมอ หมูที่ 1 20,000  20,000  20,000 เพ่ิมพื้นที่ปาใหมี สภาพพ้ืนที่ปา สํานักปลัด

(หมูที่ 1) สภาพปาชุมชนใหมี  ความอุดมสมบูรณ ชุมชนมีความ

ความอุดมสมบูรณ เพ่ิมขึ้น อุดมสมบูรณ

 เพ่ิมขึ้น

   3. ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว  

182

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเปนเมืองทองเที่ยวคุณภาพ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

      3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 อนุรักษปาควนยาง เพ่ือพัฒนาฟนฟู ปาควนยาง หมูที่ 5  20,000 20,000  เพ่ิมพื้นที่ปาใหมี สภาพพ้ืนที่ปา สํานักปลัด

(หมูที่ 5) สภาพปาชุมชนใหมี  ความอุดมสมบูรณ ชุมชนมีความ

ความอุดมสมบูรณ เพ่ิมขึ้น อุดมสมบูรณ

เพ่ิมขึ้น

6 ขุดเลอกสระน้ําหวยไมแกน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ งานขุดลอกพรอมขน 300,000 300,000 รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 1 บานเพหลาใต ในการกักเก็บน้ําไว ยายดินและเศษซาก พอใจของประชาชน ใชเพ่ือการเกษตร 

 ใชเพ่ือการเกษตร วัชพืช ที่ไดใชน้ํา และครัวเรือน

และครัวเรือน เพียงพอ

7 ขุดลอกสระนบหลวง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ งานขุดลอกพรอมขน 150,000 รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 3 บานพรุเตยใต ในการกักเก็บน้ําไว ยายดินและเศษซาก พอใจของประชาชน ไวใชเพ่ือการ 

 ใชเพ่ือการเกษตร วัชพืช ที่ไดใชน้ําเพ่ือการ เกษตร 

เกษตร

   3. ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว  

183

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเปนเมืองทองเที่ยวคุณภาพ

      3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ขุดลอกสระน้ําทอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ งานขุดลอกพรอมขน 50,000 รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 3 บานพรุเตยใต ในการกักเก็บน้ําไว ยายดินและเศษซาก พอใจของประชาชน ไวใชเพ่ือการ 

 ใชเพ่ือการเกษตร วัชพืช ที่ไดใชน้ําเพ่ือการ เกษตร 

เกษตร

9 ขุดลอกฝายคลองเพหลา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ งานขุดลอกพรอมขน 250,000  250,000 รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา กองชาง

(วัดพรุเตย) หมูที่ 4 ในการกักเก็บน้ําไว ยายดินและเศษซาก พอใจของประชาชน ไวใชเพ่ือการ 

บานพรุเตยเหนือ ใชเพ่ือการเกษตร วัชพืช            ที่ไดใชน้ําเพ่ือการ เกษตรและ

และครัวเรือน เกษตรและครัวเรือน ครัวเรือน

10 ขุดลอกฝายบานพรุเตียว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ งานขุดลอกพรอมขน 500,000  500,000 500,000 รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 5 บานพรุเตียว ในการกักเก็บน้ําไว ยายดินและเศษซาก พอใจของประชาชน ไวใชเพ่ือการ 

ใชเพ่ือการเกษตร วัชพืช ที่ไดใชน้ําเพ่ือการ เกษตรและ 

และครัวเรือน เกษตรและครัวเรือน ครัวเรือน

   3. ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว  

184

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเปนเมืองทองเที่ยวคุณภาพ

      3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

วัตถุประสงค



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ขุดลอกสระหมูบาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ งานขุดลอกพรอมขน 150,000 รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา กองชาง

(หนาผึ้ง)  หมูที่ 5  ในการกักเก็บน้ําไว ยายดินและเศษซาก พอใจของประชาชน ไวใชเพ่ือการ 

บานพรุเตียว ใชเพ่ือการเกษตร วัชพืช ที่ไดใชน้ําเพ่ือการ เกษตร 

เกษตร  

12 ขุดลอกฝายคลองเพหลา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ งานขุดลอกพรอมขน  450,000  450,000  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 5 บานพรุเตียว ในการกักเก็บน้ําไว ยายดินและเศษซาก พอใจของประชาชน ไวใชเพ่ือการ 

ใชเพ่ือการเกษตร วัชพืช ที่ไดใชน้ําเพ่ือการ เกษตรและ 

และครัวเรือน เกษตรและครัวเรือน ครัวเรือน

13 ขุดลอกสระน้ําหมูบาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ งานขุดลอกพรอมขน 300,000  300,000 รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 7 บานทาเรือ ในการกักเก็บน้ําไว ยายดินและเศษซาก พอใจของประชาชน ไวใชเพ่ือการ 

ใชเพ่ือการเกษตร วัชพืช ที่ไดใชน้ําเพ่ือการ เกษตรและ 

และครัวเรือน เกษตรและครัวเรือน ครัวเรือน

   3. ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว  

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน

งบประมาณ

185

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเปนเมืองทองเที่ยวคุณภาพ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

      3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ เพ่ือใหมีแหลงเรยีนรู สนับสนุนศูนยการเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความ มีศูนยการเรยีนรู กองการศึกษา

พอเพียง ที่หลากหลายและ รูเศรษฐกิจพอเพียง พึงพอใจของ เศรษฐกิจพอเพียง สํานักปลัด

เหมาะสม ประชาชนผูเขา สําหรับประชาชน

รวมกิจกรรม

15 คืนชีวิตสูพ้ืนน้ําและแหลงน้ํา เพ่ือเพ่ิมจํานวน แหลงน้ํา ฝายภายใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละความ ประชากรสัตวน้ํา สํานักปลัด

ธรรมชาติ ประชากรสัตวน้ําใน ตําบลเพหลา ไมนอยกวา พึงพอใจของ เพ่ิมมากขึ้น เปน

แหลงน้ําธรรมชาติ 3,000 ตัว ประชาชนผูเขา แหลงขยายพันธ

ใหกลับคืนความ รวมกิจกรรม สัตวน้ําและ

อุดมสมบูรณ ประชาชนสามารถ

ใชประโยชนในการ

ยังชีพได

1,150,000 865,000 750,000 1,015,000 1,200,000รวม  15  โครงการ

186

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเปนเมืองทองเที่ยวคุณภาพ

      3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

   3. ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว  

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนสายขาง เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 349,000  349,000  349,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

รพ.สต.บานเพหลา สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 1 บานเพหลาใต สะดวกในการขนสง 1,450.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน  ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตงคู การเกษตร

ระบายน้ําและถมหินผุ 

จราจร

2 ปรับปรุงถนนสายขาง เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 206,300  206,300  206,300 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

รพ.สต.บานเพหลา ซอย 1 สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 1 บานเพหลาใต สะดวกในการขนสง 850.00 เมตร โดยทําการ พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ เกรดแตงบดอัดแนนคัน ผลผลิตทาง

เกษตร ทางเดิมพรอมแตงคูระบาย การเกษตร

น้ําและถมหินผุผิวจราจร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ วัตถุประสงคโครงการ

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ซอมแซมถนนสายศรปีราชญ เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 99,100 99,100 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 1 บานเพหลาใต สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง 500.00 เมตร โดยทําการ พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ เกรดแตงบดอัดแนนคัน ผลผลิตทาง

เกษตร ทางเดิมพรอมแตงคูระบาย การเกษตร

น้ําและถมหินผุผิวจราจร

4 ปรับปรุงถนนสายรอบ เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 387,500 387,500 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ปาชุมชน สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 1 บานเพหลาใต สะดวกในการขนสง 2,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตงคู การเกษตร

ระบายน้ําและถมหินผุ 

ผิวจราจร
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงถนนสายหลังนิคม เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 214,000 214,000  214,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ซอย 1 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 1 บานเพหลาใต สะดวกในการขนสง 1,100.00 เมตร โดยทํา  พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตงคู การเกษตร

ระบายน้ําและถมหินผุผิว

จราจร

6 ปรับปรุงถนน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 5.00 421,000  421,000  421,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

สายคลองบางจีน สัญจรไปมาได เมตร ระยะทาง 1,750.00 เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 1 บานเพหลาใต สะดวกในการขนสง เมตร โดยทําการเกรดแตง พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ บดอัดแนนคันทางเดิม ผลผลิตทาง

เกษตร พรอมแตงคูระบายน้ํา การเกษตร

และถมหินผุผิวจราจร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 990,000 990,000 990,000 990,000 825,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายขาง รพ.สต.บานเพหลา มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมีไหล ทางคมนาคมที่ 

หมูที่ 1 บานเพหลาใต ไดมาตรฐาน ทาง) หนา 0.15 เมตร ไดมาตรฐาน

(กม.0+150 ถึง 1+600) ระยะทาง 1,450.00 เมตร

ผิวจราจร คสล.ไมนอย

กวา 7,250 ตร.ม.

ป2566 =  300 เมตร

ป2567 =  300 เมตร

ป2568 =  300 เมตร

ป2569 =  300 เมตร

ป2570 =  250 เมตร
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ซอมแซมถนนสายหวยไมแกน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  158,000 158,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 1 บานเพหลาใต สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง 650.00 เมตร โดยทําการ พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ เกรดแตงบดอัดแนนคัน ผลผลิตทาง

เกษตร ทางเดิมพรอมแตงคูระบาย การเกษตร

น้ําและถมหินผุผิวจราจร

9 ปรับปรุงถนนสาย สปก. เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 5.00  400,000  400,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 1 บานเพหลาใต สัญจรไปมาได เมตร ระยะทาง 1,650.00 เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง เมตร โดยทําการเกรดแตง พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ บดอัดแนนคันทางเดิม ผลผลิตทาง

เกษตร พรอมแตงคูระบายน้ํา การเกษตร

และถมหินผุผิวจราจร 

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ปรับปรุงถนน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 579,000 579,000 579,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

สายประภาสอุทิศ สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 2 บานเพหลาเหนือ สะดวกในการขนสง 3,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตงคู การเกษตร

ระบายน้ําและถมหินผุ 

ผิวจราจร

11 ปรับปรุงถนนสายพัฒนา 2 เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 5.00 648,000 648,000 648,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 2 บานเพหลาเหนือ สัญจรไปมาได เมตร ระยะทาง 2,700.00 เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง เมตร โดยทําการเกรดแตง พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ บดอัดแนนคันทางเดิม ผลผลิตทาง

เกษตร พรอมแตงคูระบายน้ํา การเกษตร

และถมหินผุผิวจราจร 

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ปรับปรุงถนนสายปรีชาอุทิศ เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  313,000  313,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 2 บานเพหลาเหนือ สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง 1,300.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตงคู การเกษตร

ระบายน้ําและถมหินผุ 

ผิวจราจร

13 ปรับปรุงถนนสายพัฒนา 1 เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 5.00 624,000 624,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 2 บานเพหลาเหนือ สัญจรไปมาได เมตร ระยะทาง 2,600.00 เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง เมตร โดยทําการเกรดแตง พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ บดอัดแนนคันทางเดิม ผลผลิตทาง

เกษตร พรอมแตงคูระบายน้ํา การเกษตร

และถมหินผุผิวจราจร 

งบประมาณ
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ปรับปรุงถนนสายพัฒนา 1 - เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 214,000 214,000 214,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

 พัฒนา 2 สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 2 บานเพหลาเหนือ สะดวกในการขนสง 1,100.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตงคู การเกษตร

ระบายน้ําและถมหินผุ 

ผิวจราจร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 1,584,000 1,584,000 1,584,000 1,584,000 1,584,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายประภาสอุทิศ หมูที่ 2 มีเสนทางคมนาคม กวาง 4.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

บานเพหลาเหนือ ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15  ไดมาตรฐาน

(กม.0+000 ถึง 3+000) เมตร ระยะทาง 3,000 

เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 1,200  

ตร.ม.

ป 2566 = 600  เมตร

ป 2567 = 600  เมตร

ป 2568 = 600  เมตร

ป 2569 = 600  เมตร

ป 2570 = 600 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 1,584,000 1,584,000 1,584,000 1,584,000 1,584,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายพัฒนา 2 หมูที่ 2 มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

บานเพหลาเหนือ ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15 เมตร ไดมาตรฐาน

(กม.0+300 ถึง 2+700) ระยะทาง 2,400.00  

เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 12,000 

ตร.ม.

ป 2566 = 480  เมตร

ป 2567 = 480  เมตร

ป 2568 = 480  เมตร

ป 2569 = 480  เมตร

ป 2570 = 480  เมตร

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

196

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 2,145,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายไสหนําสูง หมูที่ 3 มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

บานพรุเตยใต ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15 ม. ไดมาตรฐาน

(กม.0+150 ถึง 3+200) ระยะทาง 3,050.00  

เมตร ผิวจราจร คสล.ไม

นอยกวา 15,250 ตร.ม.

ป 2566 = 600 เมตร

ป 2567 = 600 เมตร

ป 2568 = 600 เมตร

ป 2569 = 600 เมตร

ป 2570 = 650 เมตร

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

197

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมี ขนาดผิวจราจร คสล. 528,000 528,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายรมรื่น หมูที่ 4 เสนทางคมนาคมที่ กวาง 4.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

บานพรุเตยเหนือ ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15 เมตร ไดมาตรฐาน

(กม.0+200 ถึง 0+600) ระยะทาง 400 เมตร 

ผิวจราจร คสล.ไมนอยกวา

1,600 ตร.ม.

ป 2567 = 200  เมตร

ป 2568 = 200  เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 1,584,000 1,584,000 1,584,000 1,584,000 1,584,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายพูนผล - ชองเนียง มีเสนทางคมนาคม กวาง 4.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ ไดมาตรฐาน ไหลทาง)หนา 0.15 เมตร ไดมาตรฐาน

(กม.0+700 ถึง 4+500) ระยะทาง 4,500.00  

เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 18,000 

ตร.ม.

ป 2566 = 600 เมตร

ป 2567 = 600 เมตร

ป 2568 = 600 เมตร

ป 2569 = 600 เมตร

ป 2570 = 600 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ปรับปรุงถนนสายสามแยก- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 457,000 457,000 457,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

เขาหนาผึ้ง สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 5 บานพรุเตียว สะดวกในการขนสง 1,900.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

21 ปรับปรุงถนน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 5.00 720,600  720,600 720,600 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

สายเขาหนาผึ้ง-อางน้ํา สัญจรไปมาได เมตร ระยะทาง 3,000.00 เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 5 บานพรุเตียว สะดวกในการขนสง เมตร โดยทําการเกรดแตง พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ บดอัดแนนคันทางเดิม ผลผลิตทาง

เกษตร พรอมแตงคูระบายน้ํา การเกษตร

และถมหินผุผิวจราจร

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ วัตถุประสงคโครงการ

งบประมาณ

200

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ปรับปรุงถนนสายพรุเตียว - เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 291,300 291,300 291,300 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

นาตนนุน สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 5 บานพรุเตียว สะดวกในการขนสง 1,500.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

23 ปรับปรุงถนนสายพรุเตียว - เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 4.00  579,700  579,700  รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ทับชาง สัญจรไปมาได เมตร ระยะทาง 3,000.00 เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 5 บานพรุเตียว สะดวกในการขนสง เมตร โดยทําการเกรดแตง พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ บดอัดแนนคันทางเดิม ผลผลิตทาง

เกษตร พรอมแตงคูระบายน้ํา การเกษตร

และถมหินผุผิวจราจร

งบประมาณ

201

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

โครงการ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ วัตถุประสงค

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ปรับปรุงถนนสายพรุเตียว - เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 648,900 648,900 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

สวนปาลม สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 5 บานพรุเตียว สะดวกในการขนสง 2,700.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

25 ปรับปรุงถนน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 4.00 195,200  195,200  รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

สายฝายคลองเพหลา สัญจรไปมาได เมตร ระยะทาง 1,000.00 เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 5 บานพรุเตียว สะดวกในการขนสง เมตร โดยทําการเกรดแตง พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ บดอัดแนนคันทางเดิม ผลผลิตทาง

เกษตร พรอมแตงคูระบายน้ํา การเกษตร

และถมหินผุผิวจราจร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

202

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 ปรับปรุงถนน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 310,600 310,600 310,600 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

สายฝายบานพรุเตียว สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 5 บานพรุเตียว สะดวกในการขนสง 1,600.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

203

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ปรับปรุงถนน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 716,950  716,950  716,950 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

สายทุงทับพิเสน สัญจรไปมาได 6.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 5 บานพรุเตียว สะดวกในการขนสง 5,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

ป 2567 =  2,500 เมตร

ป 2569 =  2,500 เมตร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

204

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 ปรับปรุงถนนสายหลัง เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 502,800  502,800  รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

โรงเรียนบานพรเุตียว สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

ซอย 1 สะดวกในการขนสง 1,200.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

หมูที่ 5 บานพรุเตียว ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

29 ปรับปรุงถนนสายหลัง เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 4.00 483,600  483,600  รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

โรงเรียนบานพรเุตียว สัญจรไปมาได เมตร ระยะทาง 2,500.00 เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

ซอย 2 สะดวกในการขนสง เมตร โดยทําการเกรดแตง พึงพอใจ ในการขนสง

หมูที่ 5 บานพรุเตียว ผลผลิตทางการ บดอัดแนนคันทางเดิม ผลผลิตทาง

เกษตร พรอมแตงคูระบายน้ํา การเกษตร

และถมหินผุผิวจราจร

งบประมาณ

205

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 ปรับปรุงถนน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 5.00  457,000 457,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

สายควนสบาย-ทุงปรือ สัญจรไปมาได เมตร ระยะทาง 1,900 ม. เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 5 บานพรุเตียว สะดวกในการขนสง โดยทําการเกรดแตงบดอัด พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ แนนคันทางเดิมพรอมแตง ผลผลิตทาง

เกษตร คูระบายน้ําและถมหินผุ การเกษตร

ผิวจราจร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

206

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 1,782,000 1,782,000 1,782,000 1,782,000 1,782,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายพรุเตียว-สวนปาลม มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

หมูที่ 5 บานพรุเตียว ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15 ม. ไดมาตรฐาน

(กม.0+300 ถึง 3+000) ระยะทาง 2,700.00  

เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 13,500 

ตร.ม.

ป 2566 = 540 เมตร

ป 2567 = 540 เมตร

ป 2568 = 540 เมตร

ป 2569 = 540 เมตร

ป 2570 = 540 เมตร

 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายทุงทับพิเสน มีเสนทางคมนาคม กวาง 6.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่ 

หมูที่ 5 บานพรุเตียว ไดมาตรฐาน ไหลทาง)หนา 0.15 เมตร ไดมาตรฐาน

(กม.0+000 ถึง 5+000) ระยะทาง 5,000.00  

เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 30,000 

ตร.ม.

ป 2566 = 1,000 เมตร

ป 2567 = 1,000 เมตร

ป 2568 = 1,000 เมตร

ป 2569 = 1,000 เมตร

ป 2570 = 1,000 เมตร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมี  ขนาดผิวจราจร คสล. 528,000 528,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายบานนายชวน หมูที่ 6 เสนทางคมนาคมที่ กวาง 4.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่

บานบางใหญ ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15  ไดมาตรฐาน

(กม.0+200 ถึง 0+600) เมตร ระยะทาง 400.00   

เมตร ผิวจราจร คสล.ไม

นอยกวา 1,600 ตร.ม.

ป2567 =  200 เมตร

ป2568 =  200 เมตร

วัตถุประสงค

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 มีถนนที่ได ประชาชนมีเสน กองชาง

สายเกาะปง หมูที่ 6 มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ 

บานบางใหญ ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15  ไดมาตรฐาน

(กม.0+150 ถึง 0+600และ เมตร ระยะทาง 3,650 

กม.3+400 ถึง 6+600) เมตร ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 18,250 

ตร.ม.

ป 2566 = 300 เมตร

ป 2567 = 300 เมตร

ป 2568 = 300 เมตร

ป 2569 = 300 เมตร

ป 2570 = 300 เมตร

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 ปรับปรุงถนนสายสีวัง เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  242,000  242,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 7 บานทาเรือ สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง 1,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

งบประมาณ

211

รายละเอียดโครงการพัฒนา

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ปรับปรุงถนนสายศรีเมือง- เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  484,000 484,000  รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

สวนปา สัญจรไปมาได 5.00 ม. ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 9 บานควนสบาย สะดวกในการขนสง 1,997.00 ม. โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                      โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

212

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 ปรับปรุงถนนสายหกรอย เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 481,000 481,000  481,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

หมูที่ 9 บานควนสบาย สัญจรไปมาได 5.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

 สะดวกในการขนสง 2,000.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

38 ปรับปรุงถนนสายหกรอย - เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 4.00  310,000  310,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

บอดิน สัญจรไปมาได เมตร ระยะทาง 1,600.00 เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 9 บานควนสบาย สะดวกในการขนสง เมตร โดยทําการเกรดแตง พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ บดอัดแนนคันทางเดิม ผลผลิตทาง

เกษตร พรอมแตงคูระบายน้ํา การเกษตร

และถมหินผุผิวจราจร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ปรับปรุงถนนสายพรุเตียว - เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 329,000  329,000 329,000 รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ศรีเมือง สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 9 บานควนสบาย สะดวกในการขนสง 1,700.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

40 ปรับปรุงถนน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 4.00  964,000  964,000  รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

สายนายละเมียด-สวนปา สัญจรไปมาได เมตร ระยะทาง 5,000.00 เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 9 บานควนสบาย สะดวกในการขนสง เมตร โดยทําการเกรดแตง พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ บดอัดแนนคันทางเดิม ผลผลิตทาง

เกษตร พรอมแตงคูระบายน้ํา การเกษตร

และถมหินผุผิวจราจร
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 ปรับปรุงถนนสายบาน เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง  291,000  291,000  รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

ตาเคียม-ตาชุม สัญจรไปมาได 4.00 เมตร ระยะทาง เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 9 บานควนสบาย สะดวกในการขนสง 1,500.00 เมตร โดยทํา พึงพอใจ ในการขนสง

ผลผลิตทางการ การเกรดแตงบดอัดแนน ผลผลิตทาง

เกษตร คันทางเดิมพรอมแตง การเกษตร

คูระบายน้ําและถมหิน

ผุผิวจราจร

42 ปรับปรุงถนนสายบานนาย เพ่ือใหประชาชน ผิวจราจรหินผุกวาง 4.00 195,000  195,500  รอยละของผูใช ประชาชนสัญจร กองชาง

แปลง สัญจรไปมาได เมตร ระยะทาง 1,000.00 เสนทางมีความ ไปมาไดสะดวก

หมูที่ 9 บานควนสบาย สะดวกในการขนสง เมตร โดยทําการเกรดแตง พึงพอใจ ในการขนสง

 ผลผลิตทางการ บดอัดแนนคันทางเดิม ผลผลิตทาง

เกษตร พรอมแตงคูระบายน้ํา การเกษตร

และถมหินผุผิวจราจร
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ที่

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมี  ขนาดผิวจราจร คสล. 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,310,000 ถนนไดมาตรฐาน ประชาชนมีเสน กองชาง

สายศรีเมือง-สวนปา เสนทางคมนาคมที่ กวาง 5.00 เมตร (ไมมี ทางคมนาคมที่

หมูที่ 9 บานควนสบาย ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15  ไดมาตรฐาน

(กม.0+603 ถึง 2+600) เมตร ระยะทาง 1,997 

เมตร ผิวจราจร คสล.ไม

นอยกวา 9,958 ตร.ม.

ป2566 =  400 เมตร

ป2567 =  400 เมตร

ป2568 =  400 เมตร

ป2569 =  400 เมตร

ป2570 =  397 เมตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 กอสรางระบบประปา เพ่ือใหประชาชน  ขุดเจาะบอบาดาลขนาด  700,000 700,000  รอยละของ ประชาชนมี กองชาง

หมูที่ 2 บานเพหลาเหนือ มีน้ําประปาใช dai.6 ความลึก 100 เมตร ครัวเรอืนที่มีน้ํา น้ําประปาใช

(มัสยิด)  เพียงพอในการ หรือปริมาณน้ําไมนอย ใชเพียงพอตลอด เพียงพอในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน กวา 5 ลบ.ม./ชม. ติดตั้ง ป ดํารงชีวิต

เครื่องสูบน้ําแบบจมใต ประจําวัน

น้ํา ขนาดไมนอยกวา

2 แรงมา พรอมติดตั้ง

ตูควบคุมเหล็กชนิดสอง

ชั้นกันน้ํา ติดตั้งมิเตอร

ไฟฟาขนาด 15 แอมป

พรอมติดตั้งหอถังสูง

ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก

และเชื่อมตอระบบ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 กอสรางฝายชะลอน้ําปา เพ่ือเก็บกักน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา   250,000 250,000  รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ชุมชน หมูที่ 1 ใชดานการเกษตร ชนิดมีทางขามและ ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานเพหลาใต ในฤดูแลง อนุญาตใหเฉพาะยาน น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

พาหนะที่มีน้ําหนักไม มีความพึงพอใจ เพียงพอ

เกิน 2 ตัน ขนาดฝาย  

ชะลอน้ํา กวาง 6.00 เมตร

สันฝายหนา 4.00 เมตร

46 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา  200,000 200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยบาน หมูที่ 3 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานพรุเตยใต สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช กอสรางฝายชะลอน้ํา   200,000 200,000 รอยละของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หวยนา หมูที่ 4 ในการเกษตร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประชาชนที่ใช ใชเพ่ือการ 

บานพรุเตยเหนือ สันฝายหนา 2.00  เมตร น้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรอยาง

มีความพึงพอใจ เพียงพอ

21,711,750 24,364,800 23,917,750 23,217,700 22,943,350

วัตถุประสงค

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ

รวม  47  โครงการ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงศาลาเอนก เพ่ือปรับปรุงศาลา ปรับปรุงงานหลังคา  150,000 รอยละความ ศาลาเอนกประสงค กองชาง

ประสงค  หมูที่ 2  เอนกประสงคใหมี งานผนัง งานพ้ืน พึงพอใจของ มีสภาพดีข้ึน

บานเพหลาเหนือ สภาพดีข้ึน งานทาสี ประชาชนที่ใช เหมาะสําหรบั

ศาลาเอนก รองรับการใชงาน

ประสงค

 

2 กอสรางลานกีฬา คสล. เพ่ือใหเด็กเยาวชน กอสรางลานกีฬา 750,000 รอยละจํานวนผู เด็ก เยาวชนและ กองชาง

หมูที่ 5 บานพรุเตียว และประชาชนมี คสล. กวาง 25 เมตร ใชลานกีฬา ประชาชนมีสุขภาพ

สถานที่ออก  ยาว 45 เมตร พรอม สมบูรณแข็งแรง

กําลังกาย อุปกรณกีฬาครบชุด

- - - 150,000 750,000

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

รวม  2  โครงการ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นทํา เพ่ือใหผูเขารวมโครงการกลุมแมบาน สตรี  20,000 20,000 ความพึงพอใจของผู สตรี คนพิการ ผูสูง สํานักปลัด

ขนมหวานอาหารไทย มีอาชีพเสริมและมีรายผูดอยโอกาส ผูพิการ เขารวมกิจกรรม อายุ ผูดอยโอกาส 

ไดใหกับตนเองและ ผูสูงอายุ  เยาวชน รอยละ 80 กลุมแมบาน 

ครอบครวั และประชาชนใน ประชาชนมีทักษะ

ตําบล  30 คน ในการประกอบ 

อาชีพ

2 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น เพ่ือใหผูเขารวมโครงการกลุมแมบาน สตรี   20,000 20,000 ความพึงพอใจของผู สตรี คนพิการ ผูสูง สํานักปลัด

เพาะเห็ดฟาง มีอาชีพเสริมและมีรายผูดอยโอกาส ผูพิการ เขารวมกิจกรรม อายุ ผูดอยโอกาส 

ไดใหกับตนเองและ ผูสูงอายุ  เยาวชน รอยละ 80 กลุมแมบาน 

ครอบครวั และประชาชนใน ประชาชนมีทักษะ

ตําบล  30 คน ในการประกอบ 

อาชีพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

221

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

      2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น เพ่ือใหผูเขารวมโครงการกลุมแมบาน สตรี  20,000 ความพึงพอใจของผู สตรี คนพิการ ผูสูง สํานักปลัด

เพาะเห็ดนางฟา มีอาชีพเสริมและมีรายผูดอยโอกาส ผูพิการ เขารวมกิจกรรม อายุ ผูดอยโอกาส 

ไดใหกับตนเองและ ผูสูงอายุ  เยาวชน รอยละ 80 กลุมแมบาน 

ครอบครวั และประชาชนใน ประชาชนมีทักษะ

ตําบล  30 คน ในการประกอบ 

อาชีพ

4 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น เพ่ือใหผูเขารวมโครงการกลุมแมบาน สตรี  20,000 ความพึงพอใจของผู สตรี คนพิการ ผูสูง สํานักปลัด

เย็บปกผาคลุมผม มีอาชีพเสริมและมีรายผูดอยโอกาส ผูพิการ เขารวมกิจกรรม อายุ ผูดอยโอกาส 

ไดใหกับตนเองและ ผูสูงอายุ  เยาวชน รอยละ 80 กลุมแมบาน 

ครอบครวั และประชาชนใน ประชาชนมีทักษะ

ตําบล  30 คน ในการประกอบ 

อาชีพ

 - 20,000 40,000 20,000 40,000

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

      2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

222

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

รวม  4  โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกสระหวยปริง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ งานขุดลอกพรอมขน 300,000 300,000  รอยละความ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 2 บานเพหลาเหนือ ภาพในการกักเก็บ ยายดินและเศษซาก พึงพอใจของ ไวใชเพ่ือการ 

 น้ําไวใชเพ่ือการ วัชพืช ประชาชนที่ไดใช เกษตรและ 

เกษตรและครัวเรือน น้ําเพ่ือเกษตร ครัวเรอืน

และครัวเรือน

2 ขุดลอกสระน้ําบานพรุเตียว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ งานขุดลอกพรอมขน  150,000 150,000 รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 5 บานพรุเตียว ในการกักเก็บน้ําไว ยายดินและเศษซาก พอใจของประชาชน ไวใชเพ่ือการ 

 ใชเพ่ือการเกษตร วัชพืช ที่ไดใชน้ําเพ่ือการ เกษตร

เกษตร 

3 ขุดลอกสระน้ําบานนายซอส เพ่ือใหประชาชนไดมี งานขุดลอกพรอมขน  300,000  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 9  บานควนสบาย น้ําไวใชเพ่ือการ ยายดินและเศษซาก พอใจของประชาชน ไวใชเพ่ือการ 

เกษตร วัชพืช ที่ไดใชน้ําเพ่ือการ เกษตร

เกษตร 

   3. ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว  

      3.1 แผนงานเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเปนเมืองทองเที่ยวคุณภาพ

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ขุดลอกสระน้ําบานนายสอด เพ่ือใหประชาชนไดมี งานขุดลอกพรอมขน  300,000  รอยละความพึง ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 9  บานควนสบาย น้ําไวใชเพ่ือการ ยายดินและเศษซาก พอใจของประชาชน ไวใชเพ่ือการ 

เกษตร วัชพืช ที่ไดใชน้ําเพ่ือการ เกษตร

เกษตร 

300,000 150,000 600,000 300,000 150,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเปนเมืองทองเที่ยวคุณภาพ

รวม 4 โครงการ

   3. ยุทธศาสตรอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว  

      3.1 แผนงานเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางระบบประปา (ระบบ ประชาชนมี  กอสรางถัง ACFS 5,200,000 5,200,000 รอยละ 80 ประชาชนมีน้ํา กรมสงเสริม

ผลิตน้ําประปาปอกแท็งค) น้ําที่สะอาดใช  1 ถัง ขนาดเสนผา ประชาชนมี ใชที่สะอาด การปกครอง

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ ทุกครัวเรอืน ศูนยกลาง 5.80 เมตร ความพึงพอใจ  ทองถ่ิน

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม สูง 6.0 เมตร กอสราง

จังหวัดกระบี่ ถัง SFX ขนาดเสน

ผาศูนยกลาง 1.45 เมตร

สูง 20 เมตร

2 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 6,930,000 6,930,000 ถนนได ประชาชนมีเสน อบจ.กระบี่

สายคลองบางจีน มีเสนทางคมนาคม กวาง 6.00 เมตร (ไมมีไหล มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ 

หมูที่ 1 บานเพหลาใต ไดมาตรฐาน ทาง) หนา 0.15 เมตร ไดมาตรฐาน

(กม.0+650 ถึง 2+400) ระยะทาง 1,750.00 เมตร

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม ผิวจราจร คสล.ไมนอย

จังหวัดกระบี่ กวา 10,500 ตร.ม.

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

วัตถุประสงค

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ

ที่ โครงการ



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพ่ือใหประชาชน กอสรางถนนผิวทาง  8,937,000 8,937,000  ถนนได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

ติกคอนกรีตสาย สปก. มีเสนทางคมนาคม แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

หมูที่ 1 บานเพหลาใต ไดมาตรฐาน (ASPHALT CONCRETE) ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม ผิวจราจรกวาง 6.00  

จังหวัดกระบี่ เมตร (ไมมีไหลทาง) 

ผิวจราจรหนา 0.04  

เมตร ระยะทาง 2,200

เมตร หรือผิวจราจร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา  

9,900 ตร.ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพ่ือใหประชาชน ปรับปรุงถนนผิวทาง 3,672,000 3,672,000  ถนนได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

ติกคอนกรีตสายรอดภัยพัฒนา มีเสนทางคมนาคม แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

หมูที่ 2 บานเพหลาเหนือ ไดมาตรฐาน (ASPHALT CONCRETE) ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

(กม.0+000 ถึง 0+900) ผิวจราจรกวาง 6.00 

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม เมตร (ไมมีไหลทาง) 

จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรหนา 0.04

เมตร ระยะทาง 900.00

เมตร หรือผิวจราจรพ้ืนที่

ไมนอยกวา 5,400 ตร.ม.

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

227

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพ่ือใหประชาชน กอสรางถนนผิวทาง 8,160,000 8,160,000  ถนนได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

ติกคอนกรีตสายพัฒนา 2 มีเสนทางคมนาคม แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

หมูที่ 2 บานเพหลาเหนือ ไดมาตรฐาน (ASPHALT CONCRETE) ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

(กม.0+300 ถึง 2+700) ผิวจราจรกวาง 5.00 

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม เมตร (ไมมีไหลทาง) 

จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรหนา 0.04

เมตร ระยะทาง 2,400

เมตร หรือผิวจราจรพ้ืนที่

ไมนอยกวา 12,000

ตร.ม.

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

วัตถุประสงค

งบประมาณ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 8,580,000 8,580,000 ถนนได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

สายพัฒนา 1 หมูที่ 2 มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

บานเพหลาเหนือ ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15  ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

(กม.0+330 ถึง 2+930) เมตร ระยะทาง 2,600

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม เมตร ผิวจราจร คสล.

จังหวัดกระบี่ ไมนอยกวา 13,000   

ตร.ม.

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพ่ือใหประชาชน กอสรางถนนผิวทาง 8,160,000 8,160,000 ถนนได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

ติกคอนกรีตสายหวยน้ําดํา มีเสนทางคมนาคม แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

หมูที่ 3 - หมูที่ 6 ไดมาตรฐาน (ASPHALT CONCRETE) ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

หมูที่ 3 บานพรุเตยใต ผิวจราจรกวาง 5.00  

(กม.0+000 ถึง 2+400) เมตร (ไมมีไหลทาง) 

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม ผิวจราจรหนา 0.04  

จังหวัดกระบี่ เมตร ระยะทาง 2,400 

เมตร หรือผิวจราจร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา  

12,000 ตร.ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพ่ือใหประชาชน กอสรางถนนผิวทาง  9,180,000 9,180,000 มีถนนที่ได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

ติกคอนกรีตสายหนาควน- มีเสนทางคมนาคม แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

ชองควน หมูที่ 3 ไดมาตรฐาน (ASPHALT CONCRETE) ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

บานพรุเตยใต ผิวจราจรกวาง 5.00  

(กม.0+000 ถึง 2+700) เมตร (ไมมีไหลทาง) 

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม ผิวจราจรหนา 0.04  

จังหวัดกระบี่ เมตร ระยะทาง 2,700 

เมตร หรือผิวจราจร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา  

13,500 ตร.ม.

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

งบประมาณ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

231

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 8,481,000 6,600,000 มีถนนที่ได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

สายเกษมสุข-ควนหวายแดง มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15 เมตร ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

(กม.1+430 ถึง 6+000) ระยะทาง 4,570.00    

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม เมตร ผิวจราจร คสล.  

จังหวัดกระบี่ ไมนอยกวา 22,850  ตร.ม.

ป 2566 = 2,570 เมตร

ป 2567 = 2,000 เมตร

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมี ขนาดผิวจราจร คสล.  5,940,000 5,940,000   มีถนนที่ได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

สายเกษมสุข-ควนหวายแดง เสนทางคมนาคมที่ กวาง 5.00 เมตร (ไมมี มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

ซอย 5 หมูที่ 4 ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15 เมตร ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

หมูที่ 4 บานพรุเตยเหนือ ระยะทาง 1,800 เมตร 

(กม.0+000 ถึง 1+800) ผิวจราจร คสล.ไมนอย 

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม กวา 9,000 ตร.ม.

จังหวัดกระบี่

11 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล. 8,910,000 8,910,000 มีถนนที่ได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

สายพรุเตียว-สวนปาลม มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

หมูที่ 5 บานพรุเตียว ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15 ม. ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

(กม.0+300 ถึง 3+000) ระยะทาง 2,700.00  

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม เมตร ผิวจราจร คสล.

จังหวัดกระบี่ ไมนอยกวา 13,500 

ตร.ม.

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพ่ือใหประชาชน กอสรางถนนผิวทาง   6,800,000 3,400,000 มีถนนที่ได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

ติกคอนกรีตเขาหนาผึ้ง- มีเสนทางคมนาคม แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

อางน้ํา หมูที่ 5 บานพรุเตียว ไดมาตรฐาน (ASPHALT CONCRETE) ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

(กม.0+000 ถึง กม.3+000) ผิวจราจรกวาง 5.00  

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม เมตร (ไมมีไหลทาง) 

จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรหนา 0.04  

เมตร ระยะทาง 3,000 

เมตร หรือผิวจราจร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 15,000

ตร.ม.

ป 2569 = 2,000 เมตร

ป 2570 = 1,000 เมตร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพ่ือใหประชาชน กอสรางถนนผิวทาง 9,180,000 9,180,000 มีถนนที่ได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

ติกคอนกรีตสายพรุเตียว- มีเสนทางคมนาคม แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

สวนปาลม หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน (ASPHALT CONCRETE) ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

บานพรุเตียว ผิวจราจรกวาง 5.00  

(กม.0+300 ถึง กม.3+000) เมตร (ไมมีไหลทาง) 

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม ผิวจราจรหนา 0.04  

จังหวัดกระบี่ เมตร ระยะทาง 2,700 

เมตร หรือผิวจราจร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 13,500

ตร.ม.

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพ่ือใหประชาชน กอสรางถนนผิวทาง  8,160,000 8,160,000 4,080,000 มีถนนที่ได ประชาชนมีเสน อบจ.กระบี่

ติกคอนกรีตสายทุงทับพิเสน มีเสนทางคมนาคม แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ กรมสงเสริม

หมูที่ 5 บานพรุเตียว ไดมาตรฐาน (ASPHALT CONCRETE) ไดมาตรฐาน การปกครอง

(กม.0+000 ถึง กม.5+000) ผิวจราจรกวาง 6.00  ทองถ่ิน

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม เมตร (ไมมีไหลทาง) 

จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรหนา 0.04  

เมตร ระยะทาง 5,000 

เมตร หรือผิวจราจร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา  30,000

ตร.ม.

ป 2568 = 2,000 เมตร

ป 2569 = 2,000 เมตร

ป 2570 = 1,000 เมตร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

236

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพ่ือใหประชาชน กอสรางถนนผิวทาง 6,460,000 6,460,000 มีถนนที่ได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

ติกคอนกรีตสายสามแยก- มีเสนทางคมนาคม แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

เขาหนาผึ้ง หมูที่ 5 ไดมาตรฐาน (ASPHALT CONCRETE) ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

บานพรุเตียว ผิวจราจรกวาง 5.00  

(กม.0+600 ถึง กม. 2+500) เมตร (ไมมีไหลทาง) 

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม ผิวจราจรหนา 0.04  

จังหวัดกระบี่ เมตร ระยะทาง 1,900 

เมตร หรือผิวจราจร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 9,500

ตร.ม.

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพ่ือใหประชาชน กอสรางถนนผิวทาง 6,460,000 6,460,000  มีถนนที่ได ประชาชนมีเสน ทางหลวง

ติกคอนกรีตสายควนสบาย- มีเสนทางคมนาคม แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ ชนบท

ทุงปรือ หมูที่ 5 บานพรุเตียว ไดมาตรฐาน (ASPHALT CONCRETE) ไดมาตรฐาน

(กม.0+000 ถึง กม.1+900) ผิวจราจรกวาง 5.00  

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม เมตร (ไมมีไหลทาง) 

จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรหนา 0.04  

เมตร ระยะทาง 1,900 

เมตร หรือผิวจราจร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา  

9,500 ตร.ม.

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

238

ที่



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพ่ือใหประชาชน กอสรางถนนผิวทาง  8,976,000 8,976,000 มีถนนที่ได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

ติกคอนกรีตสายสีกัก มีเสนทางคมนาคม แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

หมูที่ 6 บานบางใหญ ไดมาตรฐาน (ASPHALT CONCRETE) ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

(กม.0+000 ถึง 2+200) ผิวจราจรกวาง 6.00  

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม เมตร (ไมมีไหลทาง) 

จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรหนา 0.04  

เมตร ระยะทาง 2,200 

เมตร หรือผิวจราจร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา  

13,200.00 ตร.ม.

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

วัตถุประสงค

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

239

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพ่ือใหประชาชน กอสรางถนนผิวทาง   10,608,000 10,608,000 10,608,000 ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

ติกคอนกรีตสายบุญนาค มีเสนทางคมนาคม แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

หมูที่ 6 บานบางใหญ ไดมาตรฐาน (ASPHALT CONCRETE) ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

(กม.0+000 ถึง 2+600) ผิวจราจรกวาง 5.00  

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม เมตร (ไมมีไหลทาง) 

จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรหนา 0.04  

เมตร ระยะทาง 2,600 

เมตร หรือผิวจราจร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา  

15,600.00 ตร.ม.

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

240

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชน ขนาดผิวจราจร คสล.  6,600,000 5,445,000 มีถนนที่ได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

สายเกาะปง หมูที่ 6 มีเสนทางคมนาคม กวาง 5.00 เมตร (ไมมี มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

บานบางใหญ ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15  ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

(กม.0+150 ถึง 0+600และ เมตร ระยะทาง 3,650 

กม.3+400 ถึง 6+600) เมตร ผิวจราจร คสล.

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม ไมนอยกวา 18,250 

จังหวัดกระบี่ ตร.ม.

ป 2567 = 2,000 เมตร

ป 2568 = 1,650 เมตร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

241

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการที่



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพ่ือใหประชาชน กอสรางถนนผิวทาง 12,648,000 12,648,000 มีถนนที่ได ประชาชนมีเสน อบจ.กระบี่

ติกคอนกรีตสายวัดมะขามแกว- มีเสนทางคมนาคม แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ 

หวยแทงงู หมูที่ 8 ไดมาตรฐาน (ASPHALT CONCRETE) ไดมาตรฐาน

บานทรายทอง ผิวจราจรกวาง 6.00  

(กม.2+500 ถึง 5+600) เมตร (ไมมีไหลทาง) 

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม ผิวจราจรหนา 0.04  

จังหวัดกระบี่ เมตร ระยะทาง 3,100 

เมตร หรือผิวจราจร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา  

18,600.00 ตร.ม.

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

งบประมาณ

242

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลต เพ่ือใหประชาชน กอสรางถนนผิวทาง   8,500,000 8,500,000 มีถนนที่ได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

ติกคอนกรีตสายควนทึงทึง- มีเสนทางคมนาคม แอสฟลตติกคอนกรีต มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

ควนสบาย หมูที่ 8 ไดมาตรฐาน (ASPHALT CONCRETE) ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

บานทรายทอง ผิวจราจรกวาง 5.00  

(กม.0+000 ถึง 2+500) เมตร (ไมมีไหลทาง) 

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม ผิวจราจรหนา 0.04  

จังหวัดกระบี่ เมตร ระยะทาง 2,500 

เมตร หรือผิวจราจร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา  

12,50.00 ตร.ม.

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

243

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมี  ขนาดผิวจราจร คสล.  6,600,000 6,600,000 ถนนได ประชาชนมีเสน กรมสงเสริม

สายหกรอย หมูที่ 9 เสนทางคมนาคมที่ กวาง 5.00 เมตร (ไมมี มาตรฐาน ทางคมนาคมที่ การปกครอง

บานควนสบาย ไดมาตรฐาน ไหลทาง) หนา 0.15  ไดมาตรฐาน ทองถ่ิน

(กม.0+000 ถึง 2+000) เมตร ระยะทาง 2,000  

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม เมตร ผิวจราจร คสล.ไม

จังหวัดกระบี่ นอยกวา 10,000 ตร.ม.

23 กอสรางสะพาน คสล.  มีสะพานที่ได สะพาน คสล.ผิวจราจร  2,160,000 2,160,000 สะพานได มีสะพานที่ได อบจ.กระบี่

ถนนสายศรีปราชญ  หมูที่ 1 มาตรฐาน กวาง  6.00 เมตร มาตรฐาน มาตรฐาน 

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม (ไมมีทางเทา) ยาว 240  

จังหวัดกระบี่ เมตร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

244

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ที่



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 กอสรางสะพาน คสล. ถนนสาย มีสะพานที่ได สะพาน คสล.ผิวจราจร  2,520,000 2,520,000 สะพานได มีสะพานที่ได อบจ.กระบี่

หลังโรงเรียนบานพรเุตียว มาตรฐาน กวาง 7.00 เมตร มาตรฐาน มาตรฐาน

ซอย 1  หมูที่ 5 ตําบลเพหลา (ไมมีทางเทา) ยาว  24.00

อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ เมตร

25 กอสรางสะพาน คสล.  มีสะพานที่ได สะพาน คสล.ผิวจราจร 2,520,000 2,520,000 สะพานได มีสะพานที่ได อบจ.กระบี่

ถนนสายพรุเตียว-ทับชาง มาตรฐาน กวาง 7.00 เมตร มาตรฐาน มาตรฐาน

(คลองทับชาง) (ไมมีทางเทา) ยาว 24.00

หมูที่ 5  ตําบลเพหลา เมตร

อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

245

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 กอสรางสะพาน คสล. ขาม มีสะพานที่ได สะพาน คสล.ผิวจราจร    4,143,600 4,143,600 สะพานได มีสะพานที่ได อบจ.กระบี่

คลองเพหลา สายควนดินแดง - มาตรฐาน กวาง 7.00 เมตร  มาตรฐาน มาตรฐาน 

บานลุงพล หมูที่ 8 (ไมมีทางเทา) ยาว 36 

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม เมตร

จังหวัดกระบี่

27 กอสรางสะพาน คสล. มีสะพานที่ได สะพาน คสล.ผิวจราจร 3,780,000 3,780,000  สะพานได มีสะพานที่ได อบจ.กระบี่

ขามคลองเพหลา  หมูที่ 9 มาตรฐาน กวาง 7.00 เมตร  มาตรฐาน มาตรฐาน

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม (ไมมีทางเทา) ยาว 36  

จังหวัดกระบี่ เมตร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

246

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. เพ่ือปองกันน้ําทวม กอสรางคูระบายน้ํา 7,000,000 7,000,000  มีคูระบายน้ํา สามารถ ทางหลวง

และวางทอระบายน้ําพรอม ถนนและพ้ืนที่อยู คสล.และวางทอระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐาน ปองกันน้ําทวม ชนบท

บอพัก หนาวัดพรุเตย อาศัยของ พรอมบอพัก ยาว 2,000 ถนนและที่อยู

หมูที่ 4  ตําบลเพหลา ประชาชน เมตร อาศัยของ

อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ประชาชน

 63,051,000 105,217,000 80,332,000 88,167,600 51,407,600

247

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตดานการเกษตรและแปรรปูสินคาเกษตรอยางครบวงจร ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพใหกับการเกษตร

รวม 28 โครงการ

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางลานกีฬา หมูที่ 6 เด็ก เยาวชน และ กอสรางสนามกีฬาฟุตบอล  1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี เด็ก เยาวชน กรมสงเสริม

บานบางใหญ ตําบลเพหลา ประชาชนมีสถานที่ 7 คน ขนาดกวาง 45 เมตร สานกีฬาที่มี และประชาชน การปกครอง

อําเภอคลองทอม ออกกําลังกาย ยาว 65 เมตร ลานกีฬา มาตรฐาน มีรางกาย ทองถ่ิน

จังหวัดกระบี่  คสล. กวาง 25 เมตร ยาว แข็งแรง

45 เมตร พรอมอุปกรณ

กีฬาครบชุด

2 กอสรางลานกีฬา หมูที่ 8 เด็ก เยาวชน และ กอสรางสนามกีฬาฟุตบอล  1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี เด็ก เยาวชน กรมสงเสริม

บานทรายทอง ตําบลเพหลา ประชาชนมีสถานที่ 7 คน ขนาดกวาง 45 เมตร สานกีฬาที่มี และประชาชน การปกครอง

อําเภอคลองทอม ออกกําลังกาย ยาว 65 เมตร ลานกีฬา มาตรฐาน มีรางกาย ทองถ่ิน

จังหวัดกระบี่  คสล. กวาง 25 เมตร ยาว แข็งแรง

45 เมตร พรอมอุปกรณ

 กีฬาครบชุด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

       2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

248

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 กอสรางลานกีฬา หมูที่ 9 เด็ก เยาวชน และ กอสรางสนามกีฬาฟุตบอล 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี เด็ก เยาวชน กรมสงเสริม

บานควนสบาย  ตําบลเพหลา ประชาชนมีสถานที่ 7 คน ขนาดกวาง 45 เมตร สานกีฬาที่มี และประชาชน การปกครอง

อําเภอคลองทอม ออกกําลังกาย ยาว 65 เมตร ลานกีฬา มาตรฐาน มีรางกาย ทองถ่ิน

จังหวัดกระบี่  คสล. กวาง 25 เมตร ยาว แข็งแรง

 45 เมตร พรอมอุปกรณ

กีฬาครบชุด

 

4 กอสรางสนามฟุตบอล เด็ก เยาวชน และ กอสรางสนามกีฬาฟุตบอล 2,500,000 2,500,000 ประชาชนมี เด็ก เยาวชน กรมสงเสริม

หญาเทียม หมูที่ 7 ประชาชนมีสถานที่ 7 คน ขนาดกวาง 45 เมตร สนามกีฬา และประชาชน การปกครอง

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม ออกกําลังกาย ยาว 65 เมตร พรอม ที่มีมาตรฐาน มีรางกาย ทองถ่ิน

จังหวัดกระบี่  อุปกรณกีฬาครบชุด แข็งแรง

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

โครงการ

งบประมาณ
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องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ที่

       2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 แบบ ผ.02/2

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่จะ

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กอสรางตอเติมอาคารเอนก เพ่ือสะดวกในการ ตอเติมอาคารเอนกประสงค 2,500,000 2,500,000 รอยละของ มีอาคารเอนก กรมสงเสริม

ประสงค อบต.เพหลา ทํากิจกรรม พ้ืนที่ไมนอยกวา 120 ผูเขารวม ประสงคที่ การปกครอง

หมูที่ 3 บานพรุเตยใต ตาง ๆ ตร.ม. พรอมชั้นลอยและ กิจกรรม สามารถใช ทองถ่ิน

ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม เวที เกิดความ ประโยชน

จังหวัดกระบี่ พึงพอใจ และทํา

กิจกรรมตาง ๆ

 2,500,000 4,000,000 3,000,000 5,500,000 4,000,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู และปรับตัวเทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมนาอยู

       2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิ่น

รวม 5 โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องขยายเสียง 10,000 กองการศึกษาฯ

จํานวน 1 เครื่อง

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

พรุเตียว

2 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ติดตั้งกลองวงจรปด - 100,000 100,000 - - กองการศึกษาฯ

หรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 9 ชุด

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวน 

ตําบลเพหลา

3 การศาสนา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพ่ือจัดหาเครื่องออกกําลังกาย    150,000 150,000 กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมและ (ฟสเนส) จํานวน 6 ชุด

นันทนาการ

แผนงาน หมวด ประเภท
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บัญชีครุภัณฑ

งบประมาณ

แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ท่ี



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ติดตั้งกลองวงจรปด (สามแยก 495,000 495,000 กองชาง

ชุมชน หรืออิเล็กทรอนิกส ไปพรุดินนา-บานสมพร 

จันทรแจม) ติดต้ังกลอง 

วงจรปดทาง 3 แยก จํานวน

2 จุด จํานวนกลอง

6 ชุด

5 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ติดตั้งกลองวงจรปด (สามแยก  499,000 499,000 กองชาง

ชุมชน หรืออิเล็กทรอนิกส ศาลาประชาคม หมูท่ี 2-

สามแยกถนนเกาะปง ) ติดต้ัง 

กลองวงจรปดทาง 3 แยก  

จํานวน 2 จุด จํานวนกลอง 

6 ชุด

6 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ติดตั้งกลองวงจรปด หมูที่ 3 499,000 499,000 กองชาง

ชุมชน หรืออิเล็กทรอนิกส ติดตั้งกลองวงจรปดทาง 3 แยก

จํานวน 3 จุด จํานวนกลอง

9 ชุด
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ติดตั้งกลองวงจรปด หมูที่ 6  425,000 425,000 กองชาง

ชุมชน หรืออิเล็กทรอนิกส (สามแยกชองควน-สามแยก

ถนนโรงตเีหล็ก) ติดต้ังกลอง 

วงจรปดทาง 3 แยกจํานวน  

2 จุด จํานวนกลอง 6 ขุด

8 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังไฟสนามลานกีฬา 81,000 81,000 กองชาง

ชุมชน หมูที่ 1 ติดต้ังชุดโคมไฟฟา

ตามมุมสนาม 4 จุด

9 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังไฟฟาสองทางสาธารณะ 40,000 40,000 กองชาง

ชุมชน โซลาเซลล  สายหลังนิคม

หมูท่ี 1 ติดต้ังชุดโคมไฟโซลา 

เซลล 200 วัตต จํานวน 6 จุด

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังระบบไฟสองสวางทาง 40,000 40,000 กองชาง

ชุมชน แยกสาธารณะ หมูท่ี 2 

ติดต้ังชุดโคมไฟโซลาเซลล 

200 วัตต จํานวน 6 จุด

11 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังระบบไฟสองสวางทาง 200,000 200,000 กองชาง

ชุมชน แยกสาธารณะ หมูท่ี 3

ติดต้ังชุดโคมไฟโซลาเซลล 

200 วัตต จํานวน 30 จุด

12 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังระบบไฟสองสวางทาง 310,000 310,000 กองชาง

ชุมชน สาธารณะ หมูท่ี 4 (สาย

เกษมสุข-ควนหวายแดง)

ติดต้ังโคมไฟโซลาเซลล 

จํานวน 45 จุด 
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังระบบไฟสองสวางทาง 120,000 120,000 กองชาง

ชุมชน สาธารณะ หมูท่ี 4 (สาย

พูนผล-ชองเนียง)

ติดต้ังโคมไฟโซลาเซลล 

จํานวน 18 จุด 

14 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังไฟฟาสองทางสาธารณะ 201,000 201,000 กองชาง

ชุมชน โซลาเซลล หมูท่ี 6 (สายบาน

ชองควน) ติดต้ังโคมไฟโซลา

เซลล จํานวน 30 ชุด
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังไฟฟาสองทางสาธารณะ 167,500 167,500 กองชาง

ชุมชน โซลาเซลล หมูท่ี 7 สายทาเรือ

โดยติดต้ังโคมไฟโซลาเซลล

จํานวน 25 ชุด

16 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังไฟฟาสองทางสาธารณะ 167,500 167,500 กองชาง

ชุมชน โซลาเซลล หมูท่ี 9 (สายหลัง

วัดพรุเตย) โดยติดต้ังโคมไฟ 

โซลาเซลล จํานวน 25 ชุด

17 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร เครื่องสูบน้ํา เพ่ือใชในระบบ 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 กองชาง

ประปา จํานวน 5 เครื่อง
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 2,400,000 2,400,000 กองชาง

และขนสง 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ  

ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 170 กิโลวตัต

แบบอัดทาย

19 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ 10,000 10,000 สํานักปลัด

หรือการแพทย ดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค 3,500,000 3,500,000 สํานักปลัด

และขนสง ชนิด 6 ลอ 

(1) ขนาดความจุไมนอยกวา 

8,000 ลิตร

(2) มีนํ้าหนักของรถรวม

น้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา

15,000 กิโลกรัม

1. เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา

6 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงมา

ไมนอยกวา 240 แรงมา เปน

ราคาพรอมปมและอุปกรณ 

ประจํารถครบชุด
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร 15,200 สํานักปลัด

 สามารถดูดฝุนและน้ํา

จํานวน  1 เครื่อง

22 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน ถังตมนํ้าไฟฟาสเตนเลส 10,000 10,000 สํานักปลัด

 ครัว จํานวน 1 เครื่อง

645,200 3,816,500 4,529,000 5,798,500 4,591,000

งบประมาณ

รวม  22 โครงการ
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แผนพัฒาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท



สวนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

 แนวท างการพิ จ ารณ าการติ ดต ามและประเมิ นผลแผนพัฒ น าท อ งถิ่ น ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  เปนแบบที่กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย

ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียดดังน้ี 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา 

ทองถิ่น ประกอบดวย  

     1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน  

               1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน  

               1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน  

(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน  

(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน  

(5) กลยุทธ 5 คะแนน 

(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน  

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 

(8) แผนงาน 5 คะแนน  

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน  

(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่น ประกอบดวย  

2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน  

2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  

2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน  

2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย  

      (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
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      (2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  

      (3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได

ถูกตอง 5 คะแนน  

      (4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 คะแนน  

      (5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน  

      (6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 คะแนน  

      (7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 คะแนน  

      (8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน  

      (9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  

     (10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  

     (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 5 คะแนน 

     (12) ผลที่คาดวาจะไดรบัสอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80  (80 คะแนน)  

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  20  คะแนน 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  15 คะแนน  

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 คะแนน 

   3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน  

   3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  10  คะแนน  

   3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 คะแนน  

   3.4 วิสัยทัศน  5 คะแนน  

   3.5 กลยุทธ  5 คะแนน  

   3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5 คะแนน  

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  5 คะแนน  

   3.8 แผนงาน  5 คะแนน  

   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน  

   3.10 ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน  รวมคะแนน 100 คะแนน 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคการบริหาร

สวนตำบลเพหลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ

รายจาย รายละเอียดแนวทางพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลง

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 

2570 )  

4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม ตามที่องคการบริหารสวนตำบลเพหลา ไดดำเนินการจัดทำ

แผนพัฒนาทองถ่ินข้ึนมา เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเพหลาใหบรรลุ 

เปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทำ

แผนพัฒนาท องถิ่ นนั้ นจะต องมีการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาทองถิ่ น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 28 และ ขอ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน

แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา เปนผูดำเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นให

ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว 

และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ของทุกป ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสำคัญและจำเปนตอการบรหิารงาน เปนอยางยิ่ง 

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผานมาวามีความ

สอดคลองกับ แผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง องคการ

บริหารสวนตำบลเพหลาในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบริการ แก

ประชาชน จึงจำเปนท่ีจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของการดำเนินการ ในดานตางๆ และเพ่ือใชเปรียบเทียบการทำงานของปที่ผานมาอีกดวย 
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4.4  ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

 4.4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต 

     1. โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจำนวนมากเม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มี

อยูอยางจำกัด ทำใหไมสามารถดำเนินโครงการไดทุกโครงการ  

           2. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นมีหลากหลาย

ทำใหโครงการมจีำนวนมาก ซึ่งเปนสิ่งทีส่ะทอนใหเห็นถึงปญหาความตองการท่ีแทจรงิของประชาชนในการ

พัฒนาทองถิ่นแตงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหแกทองถ่ินไมสอดคลองกับปญหาความตองการที่มีอยูจริง

ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

     3. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการท่ีเสนอเขามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน ยังคงมี

ความตองการใหทุกโครงการตองมีอยูในแผน โดยไมคำนึงถึงศักยภาพดานงบประมาณ 

4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 1. การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคำนึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรมท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 

 2. ผูบริหารและเจาหนาที่ตองใหความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถิน่อยางจริงจังและ

พยายามทำใหแผนพัฒนาทองถ่ินประสบความสำเรจ็ตามที่ตั้งเปาหมายไว 

 3. ควรพัฒนางานแผนพัฒนาทองถิ่นใหเปนรูปธรรม สามารถนำไปสูการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


