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ส่วนที่  1   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ความเป็นมาของเทศบาลต าบลสิชล 
เทศบาลต าบลสิชล เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในรูปของเทศบาล   โดยได้เปลี่ยนแปลงฐานะมา

จากสุขาภิบาลสิชล  เป็นเทศบาลต าบลสิชล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.  2542  เทศบาลต าบลสิชลเป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  3.5  
ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่ของ  3  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  1  บางส่วน,  หมู่ที่  3  บางส่วน,   และหมู่ที่  5  
บางส่วน 

 

1.  สภาพทั่วไป 
 1.  ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งอาณาเขต 
 เทศบาลต าบลสิชล  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 71.6  
กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  3.5  ตารางกิโลเมตร  หรือ  2,187.5  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

ด้านทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของปากคลองท่าควาย  ตรงที่บรรจบกับฝั่งทิศใต้
ของคลองท่าเรือรี  จากหลักเขตท่ี  1  เลียบตามฝั่งใต้ของคลองท่าเรือรีไปทางทิศตะวันออกถึง 
ปากคลองท่าเรือรีริมฝั่งใต ้ ตรงที่บรรจบกับฝั่งทะเลซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  2  

ด้านทิศตะวันออก  จากหลักเขตท่ี 2 เลียบตามฝั่งทะเล  ไปทางทิศใต้ถึงเชิงเขาคอกวางตรงที่บรรจบกับฝั่ง
ทะเล  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  3   

ด้านทิศใต้  จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงสาย  สิชล – ท่าศาลา  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงฝั่งตะวันออกของคลองท่าควาย  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  4  
 ด้านทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่  4  เลียบตามฝั่งตะวันออกของคลองท่าควายไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับ
หลักเขตที ่ 1   
 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลสิชล   อยู่ในบริเวณตอนบนของเทือกเขานครศรีธรรมราช   หรือ

เทือกเขาหลวง  เป็นบริเวณที่ราบลุ่ม  มีคลองท่าเรือรีและคลองท่าควายไหลมาบรรจบกันเป็นคลองสิชลไหลผ่านตัว
เมือง จนถึงปากคลองสิชลและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย  
 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุม  มี  2  ฤดูกาลคือ 
-  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่  เดือน กุมภาพันธ์ – เดือน เมษายน  
-  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่  เดือน พฤษภาคม – เดือน มกราคม   

 1.4  ลักษณะของดิน  ดินในเขตเทศบาล  เป็นดินในพื้นที่ราบลุ่ม  เกิดจากตะกอนที่มาจากแม่น้ าล าคลอง  
ค่อย  ๆ  สูงขึ้น  ดินจ าพวกนี้ถ้าอยู่ในสภาพแช่น้ าจะไม่แดงความเป็นกรด  ศักยภาพของดินจะใช้ประโยชน์ในการท า
นาได้เพียงบางส่วน  แต่ให้ผลผลิตต่ าไม่คุ้มกับการลงทุนจึงเหมาะสมแก่การปลูกพืชยืนต้น  เช่น มะพร้าว   
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1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  เทศบาลต าบลสิชลมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ  จ านวน  2  สาย  คอืคลองท่าควาย  
และคลองสิชล  ซึ่งมีน้ าใช้ตลอดปี 
 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ป่าชุมชนและป่าไม้ชายเลน 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1  เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลสิชลเป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  3.5  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุม
พ้ืนที่ของ  3  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  1  บางส่วน,  หมู่ที่  3  บางส่วน,   และหมู่ท่ี  5  บางส่วน 

  2.2  เขตการเลือกตั้ง 
  เทศบาลต าบลสิชล  แบ่งเขตการเลือกตั้ง  ออกเป็น  2  เขต  เขตเลือกตั้งที่  1  ประกอบด้วย  
ชุมชนต้นพะยอม  ชุมชนสิชลวิลเลจ  ชุมชนถนนรถไฟ  ชุมชนถนนสมเด็จ  ชุมชนตลาดบน  เขตเลือกตั้งที ่ 2  
ประกอบด้วยชุมชนวิริยะพานิช  ชุมชนสะพานน้ าแดง  ชุมชนบ้านในลุ่ม-ในไร่  ชุมชนบ้านบางฉาง  และชุมชนบ้าน
ชายเขา 
 3.  ประชากร 
  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
    ข้อมูลประชากรทั้งหมดตามสถิติทะเบียนราษฎร  ณ  วันที่  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2559  
จ านวนประชากรทั้งหมด  7,103  คน    โดยแยกประชากรแต่ละชุมชน  ดังนี้  
 

ล าดับที่ ชื่อชุมชน ชาย หญิง รวม 
1 ชุมชนสิชลวลิเลจ 214 305 519 
2 ชุมชนตลาดบน 264 345 609 
3 ชุมชนบ้านต้นพยอม 197 222 419 
4 ชุมชนบ้านในลุ่ม-ในไร่ 507 470 977 
5 ชุมชนบ้านชายเขา 332 322 654 
6 ชุมชนสะพานน้ าแดง 356 337 693 
7 ชุมชนถนนสมเด็จ 365 363 728 
8 ชุมชนถนนรถไฟ 404 456 860 
9 ชุมชนวิริยะพานิช 330 336 666 

10 ชุมชนบ้านบางฉาง 266 296 562 
 ไม่ก าหนดชุมชน 224 192 416 

รวม 3,459 3,644 7,103 
 

ที่มา  :  งานทะเบียนราษฎร  ส านกัปลัดเทศบาล  ข้อมูล  ณ  วันท่ี  1  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 
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 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 
ช่วงอายุ 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

เด็ก  (ทารก – 6  ปี) 353 297 650 
เด็กโต  (7 – 12  ปี) 251 225 476 
วัยรุ่น  (13 – 17  ปี) 212 224 436 
ผู้ใหญ่  (18 – 60  ปี) 2,108 2,219 4,327 
คนชรา  (61  ปีขึ้นไป) 409 584 993 
 

ที่มา  :  งานทะเบียนราษฎร  ส านักปลัดเทศบาล  ข้อมูล  ณ  วันที่  19  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  เทศบาลต าบลสิชล  มีสถานศึกษาทั้งของทางราชการและเอกชน   โดยแยกเป็นโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  4  จ านวน  2  แห่ง  คือ  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม  และโรงเรียน
บ้านบางฉาง  โรงเรียนเอกชน  ระดับอนุบาล  จ านวน  2  แห่ง  คือโรงเรียนอนุบาลโชติกร  และโรงเรียนคุณาธาร
วิทยา  และสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  1  แห่ง  คือ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอสิชล 
 

 4.2  สาธารณสุข 
 ในเขตเทศบาลต าบลสิชล  มีโรงพยาบาลสิชลที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสิชล  เป็นโรงพยาบาลทั่วไป  
ขนาด  260  เตียง  ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเฉพาะโรค  แบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพโดย
ให้บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุกครอบคลุมทุกสาขา 
 

 4.3  อาชญากรรม 

  เทศบาลต าบลสิชลไม่มีเหตุอาชญากรรม  

 

 4.4  ยาเสพติด 
  มีคนติดยาเสพติด  แต่เป็นสถานการณ์ท่ีไม่รุนแรง  และเทศบาลต าบลสิชลได้จัดท าโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมยาเสพติด 
 

 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลสิชล  มีประชาชนที่ได้รับการสังคมสงเคราะห์  ดังนี้ 

1. ผู้พิการ  จ านวน  191  คน 
2. ผู้สูงอายุ  จ านวน   881  คน 
3. ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  25  คน 
4. ผู้ด้อยโอกาส  จ านวน  100  คน 
5. เด็กแรกเกิด  จ านวน  44  คน 
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5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 เทศบาลต าบลสิชล  มีเส้นทางรถยนต์ติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง  โดยมีรถเมล์สาย
นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  วิ่งผ่านตัวเมืองรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานีจอดรถโดยสารประจ าทาง  ในเขตเทศบาล
ต าบลสิชล  มีรถตู้นครศรีธรรมราช-สิชล  รถสองแถวนครศรีธรรมราช-สิชล  จากเขตเทศบาลต าบลสิชลไปยังตัวเมือง
นครศรีธรรมราช  นอกจากนั้นยังมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาภายในเขตเทศบาลไปยังชุมชนต่าง  ๆ  รวมทั้งสิ้น  90  สาย   
แยกเป็นถนนลูกรัง  จ านวน  5  สาย  ถนนลาดยาง  จ านวน  42  สาย  ถนนคอนกรีต  จ านวน  41  สาย  และ
ถนนอ่ืน  ๆ  จ านวน  2  สาย 
 

 5.2  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 เทศบาลต าบลสิชล  มีหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งรับผิดชอบในการบริการ  และจ าหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าในพ้ืนที่  รวม  5,212  ครัวเรือน  ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  จ านวน  41  ครัวเรือน  ซึ่งเป็นราษฎรในเขต
พ้ืนที่บ้านในลุ่ม-ในไร่  ถนนในเขตเทศบาลต าบลสิชลที่มีไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน  38  สาย ที่มา :  การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอสิชล  ข้อมูล  ณ  วันที่  20  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 
 

5.3  การประปา 
 มีหน่วยงานที่ให้บริการด้านการประปา  คือการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม  ซึ่งรับผิดชอบในการ
ให้บริการน้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลสิชลด้วย  มีจ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  จ านวน 1,290  ครัวเรือน  
(เฉพาะในเขตเทศบาลต าบลสิชล)  น้ าประปาที่ผลิตได้  จ านวน  1,200  ลบ.ม./วัน  น้ าประปาท่ีต้องการใช้  จ านวน 
1,446  ลบ.ม./วัน  แหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปาคือแหล่งน้ าใต้ดิน  มีแหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปา  คือ  น้ า
บาดาล  ณ  หน่วยบริการสิชล 
 ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม   
 

5.4  โทรศัพท์ 

 มีชุมสายโทรศัพท์ที่สามารถให้บริการได้ ทั้งของบริษัททีโอทีจ ากัด  (มหาชน)  และของบริษัท ทีที
แอนด์ทีซึ่งมีคู่สายในเขตเทศบาล  จ านวน  1,500  คู่สาย  นอกจากนี้ในเขตเทศบาลสามารถรับฟังข่าวสารและ
ระบบบันเทิงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ  AM  และ  FM  และสามารถเปิดรับสัญญาณถ่ายทอดโทรทัศน์
ของ  ช่อง  3, 5, 7, 9, NBT, ไทย TPBS  ได้และมีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพ้ืนที่
จ านวน  1  แห่ง   และระบบเสียงตามสาย/หอกระจ่ายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  95  ของพ้ืนที่
ในเขตเทศบาล 

โทรศัพท์ส่วนบุคคล  จ านวน  850  หมายเลข 
โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  6  หมายเลข 
   ที่มา  บริษัททีโอที จ ากัด  ข้อมูล  ณ  วันท่ี  25  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 
 

 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
 ในเขตเทศบาลมีไปรษณีย์ที่ให้บริการคือไปรษณีย์สิชล  
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
  ในเขตเทศบาลต าบลสิชล  มีการท าเกษตรบ้างเล็กน้อย  มีสวนปาล์ม  จ านวน  62.50  ไร่  และมี
สวนมะพร้าว  จ านวน  234  ไร่ 
 

 6.2  การประมง 
  มีการประกอบอาชีพประมงบางส่วน   
 

 6.3  การปศุสัตว์ 
  ไม่มีการปศุสัตว์ในเขตเทศบาล 
 

 6.4  การบริการ 
  โรงแรม  จ านวน  5  แห่ง  รา้นอาหาร  จ านวน  3  ร้าน   
  สถานีขนส่ง  จ านวน  1  แห่ง   
 

 6.5  การท่องเที่ยว 
    เทศบาลต าบลสิชล   มีเนื้อที่ประมาณ  3.5  ตารางกิโลเมตร ในเขตมีพ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม้  ป่าชายเลน  ป่าพรุ  
และมีพ้ืนที่บางส่วนติดชายฝั่งทะเล   ซึ่งเป็นแหล่งที่ประชาชนท าอาชีพการประมง  ท านากุ้ง และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งในอ าเภอสิชล  คือหาดหินงาม  ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว  เพ่ือรวม
ใจน้อมร าลึกในการเสด็จมาทรงพักผ่อนของสมเด็จพระศรีนครรินทร์ทราบรมราชชนนี  ณ  หาดหินงาม  ซึ่งอยู่ในเขต
ปากน้ าสิชล  เมื่อปี  2505  และพระราชทานนามหาดนี้ว่า  “หาดหินงาม”  และมีสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี  ซึ่งตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเลเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีสภาพภูมิทัศน์ทางทะเลที่สวยงามมาก  เนื่องจาก
ในช่วงระยะ  5  ปีที่ผ่านมา  เทศบาลต าบลสิชลได้ด าเนินการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา  รวมทั้งก่อสร้างถนนเชื่อมโยงไป
ถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้วย  ท าให้การคมนาคมไปมาสะดวกสบาย  มีถนนเชื่อมต่อกับตัวเมือง  มีรีสอร์ท  บังกะโลที่พัก
ชายฝั่งทะเล  ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและเป็นที่ส าหรับจัดประชุมต่าง  ๆ  ทั้งของภาครัฐและเอกชน 

 6.6  อุตสาหกรรม 
  มีโรงงานน้ าแข็ง  จ านวน  1  โรง  (โรงน้ าแข็งสร้อยฟ้า) 
 

 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ธนาคาร  5  แห่ง    สถานีบริการน้ ามัน  2  แห่ง 
  บริษัทและห้างหุ้นส่วนจ ากัด  34  แห่ง  ตลาดเอกชน  1  แห่ง 
  ร้านค้าต่าง  ๆ  250  แห่ง   โรงฆ่าสัตว์  1  แห่ง 
  หมู่บ้านจัดสรร  2  แห่ง 
 

 6.8  แรงงาน 
  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสิชล  พบว่าประชากรอายุ  18-60  อยู่ในวัยก าลังท างาน  และยังพบว่าใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลสิชล  มีวัยก าลังท างานที่ยังไม่มีงานท า   
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7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน 

1.  ชุมชนวิริยะพานิช  หมู่ที่  5  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  666  คน  ชาย  330  คน  หญงิ  336  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  328  ครัวเรือน  พื้นที่
ทั้งหมด  -  ไร่ 

2.  ชุมชนถนนสมเด็จ  หมู่ที่  5  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  728  คน  ชาย  365  คน  หญงิ  363  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  458  ครัวเรือน  พื้นที่
ทั้งหมด  -  ไร่ 

3.  ชุมชนบ้านในลุ่ม-ในไร่  หมู่ที่  3  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  977  คน  ชาย  507  คน  หญงิ  470  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  278  ครัวเรือน  พื้นที่
ทั้งหมด  -  ไร่ 

4.  ชุมชนตลาดบน  หมู่ที่  1  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสชิล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  609  คน  ชาย  264  คน  หญงิ  345  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  410  ครัวเรือน  พื้นที่
ทั้งหมด  -  ไร่ 

5.  ชุมชนสชิลวลิเลจ  หมู่ที่  1  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  519  คน  ชาย  218  คน  หญิง  301  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  317  ครัวเรือน  พื้นที่
ทั้งหมด  -  ไร่ 

6.ชุมชนสะพานน้ าแดง  หมู่ที่  5  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  691  คน  ชาย  356  คน  หญงิ  335  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  303   ครัวเรือน  พื้นที่
ทั้งหมด  -  ไร่ 

7.ชุมชนถนนรถไฟ  หมู่ที่  5  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  860  คน  ชาย  404  คน  หญงิ  456  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  602  ครัวเรือน  พื้นที่
ทั้งหมด  -  ไร่ 

8.  ชุมชนต้นพยอม  หมู่ที่  1  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสชิล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  419  คน  ชาย  197  คน  หญงิ  222  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  266  ครัวเรือน  พื้นที่
ทั้งหมด  -  ไร่ 

9.  ชุมชนบ้านชายเขา  หมู่ที่  5  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  652  คน  ชาย  331  คน  หญงิ  321  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  300  ครัวเรือน  พื้นที่
ทั้งหมด  -  ไร่ 

10.  ชุมชนบ้านบางฉาง  หมู่ที่  5  ต าบลสิชล  เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวดันครศรีธรรมราช 
จ านวนประชากรทั้งหมด  562  คน  ชาย  266  คน  หญงิ  296  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  243  ครัวเรือน  พื้นที่
ทั้งหมด  -  ไร่ 
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 7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

 
 
 

ชื่อชุมชน 

2.2  ประเภทของการท าการเกษตร  (ท าสวน) 
เทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สวนมะพร้าว ปาล์มน้ ามัน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จ านวนไร่ 
(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุน
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ราคาขาย
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

จ านวน 
ครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จ านวนไร่ 
(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุน
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ราคาขาย
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
1. ชุมชน 
วิริยะพานิช 

3 ครัวเรือน 22 ไร่ - - - 2 ครัวเรือน 10 ไร ่ - - - 

2. ชุมชน 
ถนนสมเด็จ 

5  ครัวเรือน 24 ไร่ - - - 5 ครัวเรือน 28 ไร ่ - - - 

3. ชุมชนบ้าน
ในลุ่ม-ในไร่ 

1 ครัวเรือน 50 ไร่ - - - - - - - - 

4. ชุมชน 
ตลาดบน 

4  ครัวเรือน 22 ไร่ - - - 2 ครัวเรือน 18 ไร ่ - - - 

5. ชุมชน 
สิชลวิลเลจ 

- - - - - - - - - - 

6. ชุมชน
สะพานน้ าแดง 

1 ครัวเรือน 10 ไร่ - - - - - - - - 

7.ชุมชน 
ถนนรถไฟ 

5 ครัวเรือน 100 ไร่ - - - - - - - - 

8.ชุมชน 
ต้นพยอม 

2 ครัวเรือน 6 ไร่ - - - 2 ครัวเรือน 6 ไร ่ - - - 

9.ชุมชน 
บ้านชายเขา 

1 ครัวเรือน 3  ไร่ - - - 1  ครัวเรือน 15  ไร ่ - - - 

10.ชุมชน 
บ้านบางฉาง 

- - - - - 1 ครัวเรือน 0.5 ไร ่ - - - 

 

หมายเหต ุ: ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559) 
 

 7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางเกษตร 
-  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ห้วย/หนอง/คลอง/บึง     จ านวน  2  แห่งคือ คลองพรุกง  และคลองสิชล 
-  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 

-ไม่มี- 
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 7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 
 

 
 

ชื่อชุมชน 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 
บ่อบาดาลสาธารณะ 

จ านวน  
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของน้ า
อุปโภค บริโภค 

ตลอดทั้งปี 
ใช้ได้ (แห่ง) ใช้ไม่ได้ (แห่ง) 

1. ชุมชนบ้านบางฉาง 1 1   - เพียงพอ 
 

 
 

ชื่อชุมชน 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 
ระบบประปา  (การประปาส่วนภูมิภาค) 

จ านวน  
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของน้ า
อุปโภค บริโภค 

ตลอดทั้งปี 
ใช้ได้ (แห่ง) ใช้ไม่ได้ (แห่ง) 

1. ชุมชนวิริยะพานิช 1 1 - เพียงพอ 
2. ชุมชนถนนสมเด็จ 1 1 - เพียงพอ 
3. ชุมชนบ้านในลุ่ม-ในไร่ - - - - 
4. ชุมชนตลาดบน 1 1 - เพียงพอ 
5. ชุมชนสชิลวิลเลจ 1 1 - เพียงพอ 
6. ชุมชนสะพานน้ าแดง 1 1 - เพียงพอ 
7. ชุมชนถนนรถไฟ 1 1 - เพียงพอ 
8.  ชุมชนต้นพยอม 1 1 - เพียงพอ 
9.  ชุมชนบ้านชายเขา 1 1 - ไม่เพียงพอ 
10. ชุมชนบ้านบางฉาง 1 1 - เพียงพอ 
 
 

 
 

ชื่อชุมชน 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 
ประปาหมู่บ้าน  (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

จ านวน  
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของน้ า
อุปโภค บริโภค 

ตลอดทั้งปี 
ใช้ได้ (แห่ง) ใช้ไม่ได้ (แห่ง) 

1. ชุมชนบ้านในลุ่ม-ในไร่ 1 1   - เพียงพอ 
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8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 
 ประชากรในเขตเทศบาล  นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณร้อยละ  95  นับถือศาสนาอิสลาม  ประมาณร้อยละ 
4  นับถือศาสนาคริสต์  ประมาณร้อยละ 1  โดยมีวัดจ านวน  2  แห่ง  คือวัดประทุมทายการาม  วัดวิเวกรัตนธัชมุนี  
และมีมัสยิดของศาสนาอิสลาม  จ านวน  1  แห่ง  คือมัสยิดกูวาลา 
 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  1.  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   
  2.  ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
  3.  ประเพณีลอยกระทง 
  4.  งานวันเด็กแห่งชาติ 

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ช่างต่อเรือ  อาชีพประมง  การจัดท าลอบดักปู 
 ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ  99%  พูดภาษาใต้ 
 มีแรงงานต่างด้าว  (ประชากรแฝง)  จ านวน 1% 
8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 เนื้อสวรรค์แม่เสงี่ยม 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้ า 
  มีคลองสิชล 
 9.2  ป่าไม้ 
  เป็นเขตพ้ืนที่ป่าสงวนคือเขาคอกวาง 
 9.3  ภูเขา 
        มีภูเขา  จ านวน  1  แหง่  คือเขาคอกวาง  ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านบางฉาง  หมู่ที่  5  ต าบลสิชล   
 
 9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  คุณภาพน้ า 
  ค่อนข้างดี 
  คุณภาพป่าไม้ 
  ถูกบุกรุกท าลายแปรสภาพปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
  คุณภาพภูเขา 
  ถูกบุกรุกบางส่วนแปรสภาพเป็นพืชเชิงเดี่ยว 
10.  อ่ืน  ๆ  (ถ้ามีระบุด้วย) 
 -ไม่มี- 
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ส่วนที่  2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2557-2560) 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2557-2560 

1.1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2557 

จ านวน
โครงการ 

การตั้งงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

การเบิกจ่าย 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 24 17,048,500 22 13,409,350 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 35,000   -   - 
3. การพัฒนาด้านสังคม 29 8,954,000 26 8,570,456.40 
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 490,000 
 

2 406,202.50 

5. การพัฒนาด้านการเมืองและ 
การบริหาร 

24 4,201,000 
19 

2,547,049.76 

รวม 82 30,728,500 69 24,933,058.66 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2558 

จ านวน
โครงการ 

การตั้งงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

การเบิกจ่าย 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 7,548,000 13 7,308,250 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว  

1 30,000 
 

- - 

3. การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 25 9,356,000 22 8,953,822.36 
4. การพัฒ นาด้ านสาธารณ สุขและ
สิ่งแวดล้อม 

10 1,127,600 
 

8 920,526.50 

5. การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

25 3,578,600 
20 

2,502,309.39 

รวม 74 21,640,200 63 19,684,908.25 
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ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2559 

จ านวน
โครงการ 

การตั้งงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

การเบิกจ่าย 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 26 6,337,900 26 6,298,500 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว  

1 30,000 
1 

13,334 

3. การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 22 8,553,000 20 8,359,398.85 
4. การพัฒ นาด้ านสาธารณ สุขและ
สิ่งแวดล้อม 

9 1,105,000 
7 

847,004.75 

5. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 29 2,873,200 26 2,068,861.82 
รวม 87 18,899,100 80 17,587,099.42 

 

1.2   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1.2.1 เชิงปริมาณ  

ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ.พ.ศ. 2557 
จ านวน 

โครงการ 
ตามแผน 

โครงการตาม
เทศบัญญัติ 

โครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 24 22 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 2 - 
3. การพัฒนาสังคม 39 29 26 
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 3 2 
5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 27 24 19 

รวม 99 82 69 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ.พ.ศ. 2558 
จ านวน 

โครงการ 
ตามแผน 

โครงการตาม
เทศบัญญัติ 

โครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 30 13 13 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 7 1 - 
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 31 25 22 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 21 10 8 
5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 35 25 20 

รวม 124 74 63 
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ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ.พ.ศ. 2559 
จ านวน 

โครงการ 
ตามแผน 

โครงการตาม
เทศบัญญัติ 

โครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 28 26 26 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5 1 1 
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 28 22 20 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 17 9 7 
5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 38 29 26 

รวม 116 87 80 
 

1.1.1 เชิงคุณภาพ 
   การพัฒนาของเทศบาลต าบลสิชลส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ท าให้
โครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาล  ค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์  แต่การพัฒนาในด้านความเป็นอยู่ของ
ประชาชนค่อนข้างน้อย  มีโครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน  แต่ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จ  ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการส่งเสริมต่อเนื่องทุกปี  และเน้นความเข้มแข็งของชุมชน 
 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.  2557-2560 
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

1. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและครอบคลุมประมาณร้อยละ  90  
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีงาม ได้รับการสืบทอด และคงอยู่ 
4. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในชุมชน 
5. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

      2.2  ผลกระทบ 
ผลกระทบเชิงบวก 

การพัฒนาที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก  ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีน้ าประปาส าหรับอุปโภคตลอดปี มีการ
คมนาคมท่ีสะดวก มีสุขภาพที่ดี ครอบครัวมีความสุข 

๒)  ผลกระทบเชิงลบ 
     การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น ควันรถ และขยะจาก

นักท่องเที่ยว    
 
 
 
 

 



13 
 

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  
  ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
– ๒๕๕๙ โดยได้สรุปเป็นยุทธศาสตร์ ได้ดังต่อไปนี้ 

ก. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ปัญหา 
 เทศบาลต าบลสิชล  มีงบพัฒนาในแต่ละปีจ ากัด  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาได้อย่างเต็มที่และการ
ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ท าให้ถนนหนทางช ารุดทรุดโทรม  ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซม  ช่วงฤดูน้ า
หลากจะประสบปัญหาน้ าท่วมและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  จากปากน้ าสิชล-สวนสมเด็จ 
แนวทางแก้ไข  
 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหางบประมาณให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่
เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

ข. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ปัญหา 

สภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลต าบลสิชล  ประชาชนว่างงาน การรวมกลุ่มอาชีพของ
ประชาชนยังไม่เข้มแข็งพอ  มีการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่อง  แต่ไม่มีสถานที่จ าหน่ายสินค้า  การท างานของกลุ่ม
อาชีพมีเพียงไม่ก่ีคน  ขาดสถานที่ด าเนินงาน  สถานที่ท่องเที่ยวยังขาดการส่งเสริมดูแลอย่างจริง   
 แนวทางแก้ไข   ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ  ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่ม  และหาช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้า 
 
 

ค.ด้านการศึกษาและสังคม 
  ปัญหา 
  การพนัน  ประชาชนบางส่วนเล่นการพนัน 
  ยาเสพติด  ประชาชนบางส่วนติดยาเสพติด 
  แนวทางการแก้ไข 
  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  เพ่ือรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ไม่มีเวลาไปเล่นการพนัน
หรือเสพยาเสพติด 
ง.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหา 
 มลพิษทางกลิ่น  (โรงงานน้ ามันปาล์ม)  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล 
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  แนวทางแก้ไข   
  แจ้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กรมควบคุมมลพิษ 
 

 จ.  ด้านการเมืองและการบริหาร 
 ปัญหา 
   

ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร สามารถแยกเป็น ข้อ ๆ ได้ดังนี้ 
1. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร 

อย่างจริงจัง 
2. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน ประชาชนทั่วไป บางส่วนยังขาดความรู้และความ 

เข้าใจในกฎหมายเก่ียวกับบริหารงานขององค์กร  
 
 3. ช่องทางในการติดต่อกับประชาชนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การบริหารงานของเทศบาลต าบล 
สิชลมีไม่เพียงพอ 
 

 แนวทางแก้ไข   
 เทศบาลต าบลสิชล  ได้ตระหนักถึงด้านการเมืองและการบริหาร โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
พร้อมทั้งรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสิชล โดยได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในการ
ด าเนินงานโครงการ  ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การ
ต่อใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึง
ยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา  
                   
 



15 
 

ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
      คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ันคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  ๒  ของรัฐบาล  (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที ่ ๓  (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  

 
(๑) วิสัยทัศน์ 

  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมี
สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 
(๒) ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจาชาติ  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 
 ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย

ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
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                           - การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                            

      - การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด 
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
                          - การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
                          - การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
                          - การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
                          -  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
                          -  การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

 ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  จ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  
                        - การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
                        - การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 
                      - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่ เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 
                     - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
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                     - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
                     - การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
                    - การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
                    - การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
                    - การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 
                 ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  
                     -  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
                     -  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
                     -  การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
                     -  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
                     -  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 
                 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม  กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  
                     -  การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
                     -  การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
                     -  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

-  การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
                      - การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
                  ๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
                         - การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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                         - การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
                         - การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                         - การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                          

- การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                     - การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
                    - การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
                    - การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
                    - การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
                    - การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                    - การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
                    - การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
                    - การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น  ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม   ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ 
จ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

      (๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      (๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
      (๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
      (๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

                ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  มี  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
               ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
                                     และยั่งยืน 
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               ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 
                                     ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
    ๑) กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

                   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๒  ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่  ๑๒  ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่
มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง  และยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

       การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

       ๒) เป้าหมาย 
   - การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

                        - เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
                        - ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕64 เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
                        - ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
                        - การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
                      (๑) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 
                              - ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
                              - การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
                              - สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

  (๒)  การลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
                              -  การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
                              -  บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
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  (๓)  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                              -  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
                              -  ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                              -  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                              -  เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
                              -  มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

  (๔) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
                             -  การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
                             -  ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
                             -  มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 
               ๓)  แนวทางการพัฒนา 

          (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
      - การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

                             พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง
ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  ด้านบุคลากรวิจัย  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการ  มีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

(๒) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
                          สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะ  ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

(๓)  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
                          พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น   สามารถปรับตัวและด าเนิน
ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 
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(๔) การลงทุนโครงสร้างพื นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื นที่ 

      เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน 
 
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

(๕) การปรับโครงสร้างการผลิต 
                          ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ า และทางอากาศ เร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่ สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ   รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะ
กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่   ที่มีความเชื่อมโยง ทั้งทางกายภาพ 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การ
เป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ 
เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
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      ๔)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
                    (๑) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
                          โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 

 (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
                            - ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
                            - ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
                            -  พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
                            -  ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

(๓) การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
                          การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub)        ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub)     ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub)   และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

  (๔) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื อต่อการด้ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

          ๕)  การลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 
     (๑) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
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คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

     (๒)  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั นพื นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก  

            -  พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 

  - สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  
ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง
โดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  

            - การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

    (๓) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ า และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

   (๔) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

       ๖)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  (๑)  การลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกของเมือง      เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ระบบ และ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา 

  (๒)  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

  (๓) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
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      ๗) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑)  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร 
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  (๒) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

 (๓) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    (Green Supply Chain  /Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

(๔)  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

(๕)  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  (๖) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกัน
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เมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ ให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

     ๘)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า 
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริต    คอร์รัปชันและคดีท่ีประชาชน
ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

(๒) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

(๓) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 
 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1)  การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดย

พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร  พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

 (2)  ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งรายได้และการจ้างงานให้แก่ภาคโดย
พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้โครงการ  JDS  และกรอบโครงการ  IMT-GT  พัฒนารองรับการ
ขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ  และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล 

 (3)  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา  โดยการ
พัฒนาความรู้  คุณธรรม  สุขภาวะ  การสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน  คนด้อยโอกาสให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้และการ
อ านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(4)  เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน  โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น  และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้กระบวนการ
ชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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(5)  ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์  อย่าง
ยั่งยืน  โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์  สร้างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน  และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้านคุณภาพ
ชีวิต 
    2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
     (1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง 
เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ ามันปาล์ม พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์  
พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเล 
และการเตรียมความพร้อมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  
     (2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง เน้นการ
รักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก และพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว 
     (3) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเลน ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เน้นการ
คุ้มครองความปลอดภัย การอ านวยความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ และสร้างภูมิคุ้มกัน แก่
คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่
ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท าและยกระดับคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ และการบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    3. โครงการที่ส้าคัญ (Flagship Project)  
     (1) โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของประเทศ 
     (2) โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร 
     (3) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนังและลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น้ า 
     (4) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต 
     (5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     (6) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     (7) โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือไปท างานในต่างประเทศ 
     (8) โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ 
     (9) โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาราลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบวงจร 
     (10) โครงการอ่าวปัตตานี (ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล) 
     (11) โครงการฟื้นฟูการท านาในพ้ืนที่นาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
   วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” 
   นิยาม : “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร” การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการ
ผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นต้น) และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร (การแปรรูปและการผลิต
สินค้าส าเร็จรูป) ที่มีคุณภาพและปลอดภัยโดยเน้นที่พืชและสัตว์เศรษฐกิจศักยภาพส าคัญของกลุ่มจังหวัด ไดแก
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไมผลและกุ้งทะเลและการเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตร
และสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถด าเนินการไดในระดับ
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พ้ืนที่บูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพและเป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนภาค
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   นิยาม : “ศูนย์กลางการทองเที่ยวระดับนานาชาติ” แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยี่ยมเยือนและการทองเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นกลจักรส าคัญในการ
ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและสร้างมูลค่า คุณค่า ตลอดจนสร้างรายไดและกระจายรายได สูชุมชน
บนฐานของการบริหารจัดการโดยค านึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 

   
  เป้าประสงค์รวม 
    1) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่ระบบ
เศรษฐกิจ 
    2) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
    3) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
    4) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของ
พ้ืนที่ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้
รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   เป้าประสงค์รวม 
    1. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
    2. รักษาฐานรายได้เดิมและเพ่ิมรายได้ใหม่ 
    3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพ่ิมข้ึน 
    4. ระบบการผลิตและการขนส่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 (1) วิสัยทัศน์  (Vision)  “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรม

ยั่งยืน”  โดยมีค้านิยาม  ดังนี  
 

ค้าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยู่ร่วมกัน

อย่างเอ้ืออาทร  มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ระบบ  และมีประเพณี  วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่น่าเที่ยว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม  อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  อาหารปลอดภัย  เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  เมืองพลังงานสะอาด  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  น้ า  การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  สาธารณูปโภค  ระบบคมนาคมเพ่ิม
ศักยภาพระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐาน  ส่งเสริม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  ปลูกฝังความเป็นเจ้าบ้าน
ที่ดี  และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี  เป็นเมืองน่าเที่ยว 

การเกษตรและอุตสาหกรรม
ยั่งยืน 

นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ  และสภาพ
แวดล้อมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ  ปลอดภัย  มีมาตรฐาน  ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคแนะน านวัตกรรม  เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้  
ส่งผลให้เกษตรกร  ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความผาสุก  และ
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องดิน  น้ า  และระบบชลประทาน  รวมทั้งการจัดสรร
ที่ดินท ากิน  การจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช  สัตว์  ประมง  การ
พัฒนาศักยภาพเกษตรสู่ Smart Farmer  การพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้
เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่  Smart Farm  การวางแผนการผลิต  การ
พัฒนาสินค้าเกษตร  ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ  การแปรรูปเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรสร้าง
ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ  และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร
คู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา  พร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์  
สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  สู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัดโดย
ค านึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม  และความ
ยั่งยืนทางด้านสังคมของจังหวัด 
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(2) จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด  (Positioning) 
  จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด  และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด  3  ประเด็น  ดังนี้ 
  1.  เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  น่าเที่ยว 
  2.  เมืองเกษตรนวัตกรรม  และอุตสาหกรรมสีเขียว 
  3.  ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง  และกระจายสินค้านของภาคใต้ 
(3)  เป้าประสงค์รวม  (วัตถุประสงค์)  (Objective) 
  1.  เพ่ิมรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว  โดยควบคู่กับการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพ 
  2.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  3.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  4.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 
(4)  ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic  Issue) 
  1.  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2.  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
  3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  4.  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช   
       (พ.ศ.  2561-2564) 

 วิสัยทัศน์  “องค์กรหลักในการพัฒนา  ยึดหลักธรรมาภิบาล  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  (พ.ศ.  

2561-2564)  ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ภายใต้แนวคิด  “หลักความพอเพียง”  
ตามแนวพระราชด าริฯ  โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  และภารกิจ  6  ด้าน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ  มาตรา  32(1)  รวมทั้งได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ฉบับปี  พ.ศ.  2560-2562  ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์  พันธกิจ  และเป้าหมายการพัฒนา  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     พันธกิจ 
  1.  พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  และ

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร 
  2.  พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  และความต้องการของตลาด  วิสาหกิจชุมชน  

สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต  ด้านการเกษตร  
อุตสาหกรรม  และบริการ ฯลฯ 

  3.  ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร  มิใช่อาหาร  และพลังงานทดแทน 
  4.  สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
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  5.  จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
  6.  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว  ทั้ งแหล่งท่องเที่ยว  บุคลากร  ภาคการตลาด  

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
  7.  ส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
  8.  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่  

สนับสนุน  การวิจัย  และพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน  โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความ
ต้องการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน 

  9.  พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด  ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
 เป้าหมายการพัฒนา 
  1.  รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ  10  ต่อปี 
  2.  ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม  ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น 
  3.  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
  4.  เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด  โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิม

มูลค่า  การค้า  การลงทุนของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  พันธกิจ 
  1.  ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
  2.  ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้มีระบบ

ช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า  ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม  รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ
การจัดการน้ าเสีย 

  3.  ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน  ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 

  4.  ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค  อย่างพอเพียงและยั่งยืน  
การสร้างเครือข่ายชุมชน  เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

  5.  ส่งเสริมให้ชุมชน  หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่
จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน  เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน  ขยะ
อันตราย   ขยะอิเล็กทรอนิกส์  ขยะติดเชื้อ  ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ  ใน
แหล่งก าเนิด  สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล  และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ  แบบรวม
ศูนย ์

  6.  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด  บ าบัดมลพิษ  ทั้งด้านวิชาการ  บุคลากร  และสร้าง
จิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม  ตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  7.  ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน  ชุมชน  ใช้พลังงานทดแทน  พลังงานทางเลือก  พลังงานใส
สะอาด 

  8.  สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่  เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
  9.  ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู  

ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น  เพื่อรักษา  ปกป้องระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
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  เป้าหมายการพัฒนา 
  1.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน  ประชาชนมีการ

ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
  2.  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.  ครัวเรือน  ชุมชน  มีทางเลือกในการใช้พลังงาน  และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
  4.  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  พันธกิจ 
  1.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุก

ด้าน 
  2.  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  จัดการศึกษาทั้งในและ

นอกระบบ  สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน  ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

  3.  สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่การศึกษาท่ีขาดแคลน 
  4.  พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย  พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
  5.  พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย  

(แพทย์ทางเลือก)  ทั้งในระดับชุมชนและสถานพยาบาล 
  6.  ป้องกัน  ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
  7.  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เฝ้าระวัง

ป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
  8.  ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณ

ภัย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  9.  พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา  จัดหา

สถานที่จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
  10.  ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

พัฒนา  ฟ้ืนฟู  ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่
สังคมโลก 

  11.  สงเคราะห์  และพัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 

  12.  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
ชุมชน  การจัดท าแผนแม่บทชุมชน  ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน  และสวัสดิการชุมชน 

 
  เป้าหมายการพัฒนา 
  1.  ประชาชน/เยาวชน  มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
  2.  ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม  และมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
  3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  รวมทั้งมีอนามัยการเจริญ

พันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
  4.  ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 
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 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
  พันธกิจ 
  1.  พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน  สะดวกปลอดภัยอย่าง

ทั่วถึง 
  2.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
  3.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
  เป้าหมายการพัฒนา 
  1.  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ที่ได้มาตรฐาน  มีความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  และเชื่อมโยง

กับระบบขนส่งอ่ืน  รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2.  มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการข้ันพื้นฐาน  ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  พันธกิจ 
  1.  รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้  ปลูกฝังจิตส านึก  ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตส านึกธรร
มาภิบาลให้แก่เยาวชน  ประชาชนทุกระดับ  ทุกภาคส่วน 

  2.  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า  ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน  ลด
ขั้นตอนการท างานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  3.  พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามและ
ประเมินผล 

  4.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง  เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  เป้าหมายการพัฒนา 
  1.  ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี  มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
  3.  มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการ

พัฒนา 
 

๑.๕ THAILAND ๔.๐ 
  Thailand 4.0 เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในยุค 1.0 เป็นยุค
เกษตรกรรม จากนั้นกลายเป็นยุค 2.0 ที่มีการน าเครื่องจักรเข้ามาช่วยงานหรือเป็นยุคของอุตสาหกรรมเบา 
ในขณะที่ยุค 3.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมหนักและมีการลงทุนจากต่างชาติ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในยุค 3.0 ยังมี
ความเปราะบางต่อสถานการณ์โลก และประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ 
ดังนั้นจึงน ามาสู่ Thailand 4.0 ที่เน้นที่การแก้ปัญหาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เราจึงต้อง
พัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า New Economy Model มีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
ประชาชนสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง ต้องมีการปฏิรูปทั้งโครงสร้างในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ภาคธุรกิจ 
การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร 
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เปลี่ยนมาเป็นการผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี  โดยมีการดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเข้ามาตั้งในประเทศไทย 
และมีความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน ให้มากขึ้นที่เรียกว่าประชารัฐ โดยมี
เป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน 3-5 ปี 
  โมเดล Thailand 4.0 หรือ "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0" ที่เป็น Value-based 
Economy นั้น ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
และบริการ โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ี 5 อุตสาหกรรมหลักได้แก่ 
  1.  Food, Agriculture & Bio-tech 

2.  Health, Wellness & Bio-Medical 
3.  Smart Devices,Robotics & electronics 
4.  Digital& Embedded Technology 
5.  Creative,Culture & High Value Service 

 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1  วิสัยทัศน์ 
“เทศบาลต าบลสิชล  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  สภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

สิ่งแวดล้อมสมดุลดี  มีวัฒนธรรมประเพณีท่ียั่งยืน” 
2.2  ยุทธศาสตร์ 

เทศบาลต าบลสิชล ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  5  ด้าน ดังนี้  
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

2.3 เป้าประสงค์ 

 จุดมุ่งหมาย/เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา ของเทศบาลต้าบลสิชล (Goals) 
 ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

1. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัยทันสมัย  และได้มาตรฐาน        
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้สะดวก 

2. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการข้ันพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
3. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีผังเมืองที่ด ีเพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาเมือง 
 

 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
1. ประชาชนมีงานท า  มีอาชีพ  และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความต้องการของตลาด  สนับสนุนการ 

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการ 
3. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
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 ด้านการพัฒนาการศึกษาและสังคม 
1. ประชาชน/เยาวชนมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
2. ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและของท้องถิ่น  ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป 
3. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 

 

 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 
3. ประชาชนมีส านึกดีและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ  และสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

 

 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
1. เทศบาลต าบลสิชลมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานและสามารถตอบ 

สนองต่อความต้องการของประชาชนได้ 
2. ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล มีประสิทธิภาพ 
4. ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ   สะดวก รวดเร็ว    
5. ประชาชนได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. บุคลากรในองค์กรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

2.4 ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการบริการสาธารณะ 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม ที่ได้รับการสืบทอด 
5. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการบริการด้านสาธารณะสุข 
6. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน 
8. ความพึงพอใจของประชาชน 

2.5  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 101 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 15 
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 106 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 59 
5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 139 

 
 



35 
 

2.6 กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1.1  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.2  พัฒนาด้านเครื่องจักรกล 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
2.1  การพัฒนาส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
2.2  การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
3.1  การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณี 
3.2  การพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
4.1  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.2  การพัฒนาป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
4.3  การอนุรักษ์  ป้องกัน  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
5.1  การจัดหา/จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
5.2  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.3  การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
5.4  การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.5  การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ของเทศบาลต้าบลสิชล 

  เทศบาลต าบลสิชล  มีจุดเด่นคือเป็นเมืองศูนย์กลางค้าขายของอ าเภอสิชล  มีหน่วยงานราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  อยู่เป็นจ านวนมาก  ท าให้การติดต่อประสานงานต่าง  ๆ  เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว  เป็นชุมชน
เมือง  ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีพ้ืนที่เอ้ือต่อการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม  มีวัฒนธรรมประเพณีที่ยั่งยืน  เทศบาลต าบลสิชล  จึงได้
ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  คือ  เมืองแห่งสิ่งแวดล้อมสมดุล 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลสิชล  มีความ
เชื่อมโยงระหว่าง  ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์  เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้
ก าหนดไว้ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา                           

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

วิสัยทัศน์  
เทศบาลต้าบลสิชล                                   
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1.  จุดแข็ง   (Strength : S) 
  1.  เทศบาลต าบลสิชล  เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ที่มีความเติบโตของชุมชนเมือง
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  มีพ้ืนที่การปกครอง  3.5  ตารางกิโลเมตร  แบ่งส่วนราชการออกเป็น  5  
หน่วยงาน  กอง    ได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล    กองคลัง   กองช่าง    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กอง
การศึกษา  มีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้น  71  คน  ซึ่งมีความรู้ความสามารถในขั้นดี  ซึ่งท าให้ปฏิบัติภารกิจ หน้าที่
ความรับผิดชอบด้วยความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ   
  2.  ผู้บริหารของเทศบาลเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน 

3.   สภาเทศบาลและคณะผู้บริหารมีความสามัคคี  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
4.  สภาเทศบาลให้ความสนใจและติดตามการท างานของเทศบาลอย่างใกล้ชิด 

  5.  บุคลากรของเทศบาลทุกคนมีคุณภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
6. สวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป   

เช่น  หาดสวนสมเด็จ  ปากน้ าสิชล  และสวนสาธารณะพรุกง 
7.  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล 

  8.  มีการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหารายได้ 
  9.  มีวินัยทางด้านการคลังที่ดี 
  10. สถานที่ตั้งของเทศบาลรวมทั้งพนักงานมีท าเลที่ตั้งเหมาะสมสะดวกแก่การติดต่อเนื่องอยู่
ใกล้สถานีต ารวจและใกล้กับโรงพยาบาลสิชล  มีสนามกีฬาไว้ออกก าลังกาย 
 

2.  จุดอ่อน  (Weakness , W)  
   1. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการในให้บริการประชาชน  
เช่น  รถเก็บขนขยะมูลฝอย  รถดับเพลิง  รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 
  2.  อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานคับแคบ   
  3. การประสานงานภายในหน่วยงานเพื่อให้บริการประชาชน  ยังมีความล่าช้า  ไม่สามารถสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
  4.  บุคลากรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ท าให้ไม่สามารถน าความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ 
  5.  มีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  แต่ไม่มีตลาดรองรับสินค้าที่ประชาชนผลิตขึ้น  (ร้านค้า
ชุมชน)  ทั้ง  ๆ  ที่ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

6.  ขาดการประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่าง  ๆ  อย่างต่อเนื่อง   
  7.  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวน้อยมาก 
  8.  การจัดท าแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่น้อย 
  9.  บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านน้อย  การประชาสัมพันธ์การเข้าถึงประชาชนไม่ทั่วถึง  
บุคลากรบางคนขาดจิตส านึกในการให้บริการสาธารณะและขาดการท างานเชิงรุก 
 

3.  โอกาส  (Opportunity : O) 
  1.  เทศบาลต าบลสิชลมีศักยภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมาก  



38 
 

  2.  เทศบาลต าบลสิชลอยู่ในโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืนของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
  3.  รัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  2550  มุ่งเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน  ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
  4.  ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง  10  ชุมชน  มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียว  และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาล 
  5.  เป็นศูนย์กลางการค้าขายและการคมนาคมของอ าเภอสิชล 
  6.  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 

4.  อุปสรรค  (Threat : T) 
  1.  ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการรวมกลุ่มอาชีพ  ท าให้การส่งเสริมอาชีพไม่ประสบ
ผลส าเร็จ 
  2.  โครงสร้างพ้ืนฐานหลายอย่าง  ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนท าให้การ
ด าเนินการด้านต่าง  ๆ  เป็นไปด้วยความล่าช้า  เช่น  การขยายแนวเขตไฟฟ้า  การขยายแนวเขตประปา 
  3.  สภาพพ้ืนที่ในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่ว่างเปล่าไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจ านวนมากซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ของเทศบาล 
  4.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเทศบาล 
  5.  การมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนมีเฉพาะบางกลุ่ม 
  6.  รัฐบาลเก็บภาษีอากรได้น้อย  ท าให้เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลด
น้อยลง  ซึ่งส่งผลให้เทศบาลต าบลสิชลได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริหารกิจการเทศบาลได้น้อยลง 
  7.  ประชากรแฝงเพิ่มขึ้น  ท าให้การวางแผนและพัฒนาเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
  8.  ค่าจ้างแรงงานคนไทยกับคนต่างด้าวแตกต่างกันมาก 
  9.  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรมคุณธรรมมีวิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ไม่เสียสละเพ่ือส่วนรวมและ
ขาดระเบียบวินัย 
  10.  ปัญหายาเสพติดในชุมชนนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย  ๆ 
  11.  ปัญหาการเล่นการพนัน 
  12.  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  มีการลักเล็กขโมยน้อย 
  13.  ปัญหาค่าครองชีพสูงและปัญหาความยากจนของประชาชน 
  14.  สภาพภูมิประเทศง่ายต่อการเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติอ่ืน  ๆ  ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน  ช ารุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ 
  15.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต้องใช้งบประมาณสูง  ต้องได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
จากส่วนกลาง 
  16.  ขาดเสถียรภาพทางด้านการเมือง 
  17.  ความร่วมมือภาคเอกชนมีน้อย 
  18.  งบประมาณในแต่ละปีมีจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
  19.  ระเบียบข้อกฎหมายบางอย่างเป็นอุปสรรคในการสนองต่อความต้องการของประชาชนและ
ชุมชน 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

     การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบก
รับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน 
และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้ สูงอายุ 1 คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้าน
การยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และ
การขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย 
อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสใน
การพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณ
ใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์ เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12 ,745 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

     ความเหลื่อมล ้า 
     ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วน
ใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับ
กลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพ
ติด 
     ความเป็นเมือง 
     การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เพ่ือลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก  อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้น ๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง  การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการและอุตสาหกรรม  ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร  รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตามการ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาดการขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
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การบริหารจัดการภาครัฐ 

    (1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราส าคัญ ๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาทิ มาตรา 69 หน่วยงาน 
ของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้อ งถิ่น 
รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ 
มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษี
อากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

    (2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงาน
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการท างานต่าง ๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

    การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

    การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ
ผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมา
เป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่ เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิต
ที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก พ.ศ. 25๖๑-256๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลสิชล 

แบบ ยท.๐๑ 

 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการสร้าง
โอกาสความ

เสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การพัฒนาและ

เสริมสร้าง
ศักยภาพคน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
ด้านการปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฉบับ
ท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การป้องกนัการ
ทุจรติ ประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การสร้างความ

เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล ้าทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  
การพัฒนา

โครงสร้างพื นฐาน 
และระบบโล      

จิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การเติบโตทีเ่ป็น

มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1๐  
ความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศเพื่อการ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพื นที่

เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขนั
ได้อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์
 

 
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคใตฝ่ั้งอ่าว

ไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มมูลค่าพืช
เศรษฐกิจยางพารา
และปาล์มน ้ามัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวนานาชาติ
บนฐานทรัพยากรและ
เอกลักษณ์ของพื นที ่

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การพัฒนาไม้ผล

และการประมงให้
ปลอดภัยและมี
ศักยภาพในการ

ส่งออก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทาง

คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้
รองรับการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว 
การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล

ต าบลสิชล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่   ๑ 
ยุทธศาสตร์                 
การพัฒนา

โครงสร้างพื นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต้าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้มและ

พลังงาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ 
การพัฒนา

โครงสร้างพื นฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาสังคม

และคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน

เขตจังหวัด 
นครศรีฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การบริหารจัดการเกษตร

และอุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบวงจรและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ท่องเที่ยวบนพื นฐาน
ธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคง 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การเสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาลและ
การบริหาร

กิจการบ้านเมอืง
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ 

การเมืองและการ
บริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

การศึกษา และสังคม  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื นฐาน
ธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดนครศรีฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลสิชล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

 

การพัฒนาเครื่องจักรกล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่

มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 

การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

เป้าประสงค ์

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั นพื นฐานที่มีประสิทธภิาพทัว่ถึงทุกพื นที่ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ผลผลิต/โครงการ 89 โครงการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

๓ โครงการ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื นฐาน
ธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่

มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดนครศรีฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลสิชล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้

ให้แก่ประชาชน 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค ์

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

ประชาชนมีอาชพีและรายได้เพียงพอต่อการด้ารงชีพ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2 โครงการ 2  โครงการ ๔ โครงการ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ 

เข้มแข็ง มั่นคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดนครศรีฯ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลสิชล 

การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเพณี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 

 

การพัฒนาส่งเสริม
สวัสดิการและนันทนาการ กลยุทธ ์

เป้าประสงค ์

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีและได้รับสวัสดิการพื นฐานอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5  โครงการ 3  โครงการ 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

5  โครงการ 

9  โครงการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

4  โครงการ 

แผนงานงบกลาง 

4  โครงการ 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดนครศรีฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   

สิ่งแวดลอ้มและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลสิชล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

การอนรุักษ์ ปอ้งกนั  พื นฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

การพัฒนาป้องกันและ
ส่งเสริมสขุภาพอนามัย 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

เป้าประสงค ์

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการพาณิชย ์แผนงานสาธารณสุข แผนงานงบกลาง 

2 โครงการ 6  โครงการ 10 โครงการ 1  โครงการ 1  โครงการ 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดนครศรีฯ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลสิชล 

การพัฒนางาน
ประชาสัมพนัธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

การพัฒนาป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและการ

บริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
 

การเพิ่มประสทิธิภาพ 
บุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การจดัหา/จดัซ้ือ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
การปฏิบติังาน 

การพฒันาส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

เป้าประสงค ์ ประชาชนมีจิตส้านกึที่ดีและมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ ์

แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานงบกลาง 

ผลผลิต/โครงการ 16  โครงการ 
1  โครงการ 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

7  โครงการ 2  โครงการ 

6  โครงการ 7  โครงการ 



 

 

 
3.4 แผนผังยุทธศาสตร ์Strategy  Map 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

25 25 20 32 

ปี 
๒๕๖๑ 

ป ี
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

28 26 26 26 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

37 37 33 32 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

16 14 15 14 

 ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

6 4 3 2 

วิสัยทัศน์ 
 

เทศบาลต าบลสิชล  คนมคีุณภาพชีวิตที่ดี  เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  สภาพภูมิทศัน์ที่สวยงาม สิ่งแวดล้อมสมดุลดี 
มีวัฒนธรรมประเพณีที่ยั่งยืน    

เป้าประสงค์ 
 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพียงพอ

ต่อการด้ารงชีพ 

ประชาชนมีความรู้มี
คุณธรรมจริยธรรม
ด้ารงชีวิตได้อย่างปี

ปกติสุข 

ประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขโดยทัว่ถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีจิตส้านกึที่ดีและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
สังคม 

การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท.๐๒ 

ยุทธศาสตร ์
 

ประชาชนมี
โครงสร้างพื นฐาน
ที่สะดวก ปลอด 
ภัยและเพียงพอ 

ค่าเป้าหมาย 
 



 

 

ต่อ 
 
 
 
                                    
          
          
          
          
          
          
          
  
 
 
 
 
         
 
 
  
                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ ์
 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

กลยุทธ ์

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและ 
การท่องเท่ียว 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้

ให้แก่ประชาชน 

แผนงาน 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงาน 
 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

การพัฒนาเครื่องจักรกล 

แผนงานเคหะและชุมชน 



 

 

 
ต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ต่อ 

กลยุทธ ์

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

การพัฒนาด้าน
การเมือง  การปกครอง  

การบริหารงาน 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา

และสังคม 

กลยุทธ ์
 

การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมประเพณี 

 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

การพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและ
นันทนาการ 

การอนุรักษ์  ป้องกัน  ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสาธารณสุข แผนงาน 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการพาณิชย ์

แผนงานงบกลาง 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดหา/จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง

และการบริหาร 

การพัฒนาปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 

การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

การพัฒนาด้าน
การเมือง  การปกครอง  

การบริหารงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการรักษาความ 
สงบภายใน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานงบกลาง 
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๓.๕ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  
 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 
 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

     ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๖๕๖๔      
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การบริหารจัด
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบ
วงจรและ เป็ น
มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การพั ฒ น าก าร
ท่ อ ง เที่ ย ว บ น
พื้ น ฐ าน ธ ร รม ะ 
ธรรม ชาติ  แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ประชาชนมี
โครงสร้าง

พื้นฐานที่สะดวก 
ปลอด ภยัและ

เพียงพอ 

 

1.ความยาวของ
ถนน 
2.ความยาวของท่อ
ระบายน้้า 
3.ค ว า ม ย า ว ท่ อ
ประปา 
4.จ้านวนไฟฟ้าที่
ติดต้ัง 
5.จ้านวนป้ายทาง
หลวง 
6 .จ้ า น วน รถ นั่ ง
อเนกประสงค์ 
7.จ้านวนรถตู้ 
8.จ้านวน
รถดับเพลิง 
 

25 25 20 32 ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนาเพิ่มขึ้น
ปี ล ะ  ๑ ๐ 
โครงการ 

๑ . ก า ร
พัฒนาด้าน
สาธารณูป 
โภคและสา
ธารณูป 
การ 
๒ .พั ฒ น า
เครื่องจักร 
กล 
 

102 
โครงการ 

กองช่าง/
ส้านักงาน
ปลัด 
 

กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 
 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

     ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๖๕๖๔      
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การบริหารจัด
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบ
วงจรและ เป็ น
มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การพั ฒ น าก าร
ท่ อ ง เที่ ย ว บ น
พื้ น ฐ าน ธ ร รม ะ 
ธรรม ชาติ  แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
เศรษ ฐกิ จ แล ะ
การท่องเท่ียว 

 

ป ร ะ ช า ช น มี
อาชีพและรายได้
เพียงพอต่อการ
ด้ารงชีพ 

 

1 .จ้ า น ว น ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ 
2 .จ้ านวนครั้ ง ใน
ก า ร ร ณ ร ง ค์
ประชาสัมพันธ์ 
3.จ้านวนคนที่เข้า
รับการฝึกอบรม 
4.จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
5.จ้านวนร้านค้า
ชุมชน 
6.จ้านวนซุ้มประตู
ที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
7 .จ้ า น ว น ศู น ย์
ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ
ชุมชน 
 
 
 
 

6 4 3 2 ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนาเพิ่มขึ้น
ปี ล ะ  ๑ ๐ 
โครงการ 

๑.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ส ร้ า ง อ า ชี พ
และเพิ่มรายได้
ใ ห้ แ ก่
ประชาชน 
๒.ส่งเสริมและ
พั ฒ น า ก า ร
ท่องเที่ยว 
 

15 โครงการ ส้านักปลัด 
กอง
การศึกษา 

กองช่าง/
กองคลัง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 
 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

     ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๖๕๖๔      
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาคน 

ชุมชน และสังคม
ให้น่าอยู ่เข้มแข็ง 

มั่นคง ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
สังคม 

 

ป ร ะ ช า ช น มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
แ ล ะ ไ ด้ รั บ
ส วั ส ดิ ก า ร
พื้ น ฐ า น อ ย่ า ง
ทั่ ว ถึ งแ ละ เป็ น
ธรรม 

 

๑. จ้านวน
ผู้เข้าร่วมประชุม 
2.จ้านวนศูนย์
ปรองดอง 
3.จ้านวนเด็กที่
ได้รับอาหาร
เสริมนม 
4.จ้านวนเด็กที่
ได้รับการอบรม 
5.จ้านวนเครื่อง
เล่นสนามที่
ติดต้ัง 
6.จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
7.จ้านวนผู้
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ฯลฯ 
 
 

28 26 26 26 ได้รับการ
พัฒนา
เพิ่มขึ้นปีละ 
๑๐ 
โครงการ 

๑ .พั ฒ น า แ ล ะ
ส่งเสริมการศึกษา  
ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรมประเพณี 
2 .ก า ร พั ฒ น า
ส่งเสริมสวัสดิการ
และนันทนาการ 

106 
โครงการ 

ส้านักงาน
ปลัด/กอง
การศึกษา 

กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 
 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

     ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๖๕๖๔      
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรม
ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ประชาชนได้รับ
บ ริ ก า ร ด้ า น
สาธารณสุขโดย
ทั่ ว ถึ ง แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

 

๑ . จ้ า น ว น ศู น ย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 
2.จ้านวนสุนัขและ
แมวที่ได้รับการฉีด
วัคซีน 
3.จ้านวนนักเรียน
ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร
ฝึกอบรม 
4.จ้านวนอสม.ที่
เข้ารับการอบรม 
5.จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
6.จ้านวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 
ฯลฯ 
 
 

16 14 15 14 ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนาเพิ่มขึ้น
ปี ล ะ  ๑ ๐ 
โครงการ 

๑.การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 
2.การ
พัฒนา
ป้องกันและ
ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย 
3.การ
อนุรักษ์
ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม  

59 โครงการ ส้านักงาน
ปลัด 
กองช่าง 
กอง
สาธารณสุข 

กองคลัง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 
 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

     ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๖๕๖๔      
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ก า ร พั ฒ น า ค น 
ชุมชน และสังคมให้
น่ า อ ยู่  เ ข้ ม แ ข็ ง 
มั่ น ค ง ต า ม แ น ว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง 
ธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
ก า ร เมื อ งแ ล ะ
การบริหาร 
 

ป ร ะ ช า ช น มี
จิตส้านึกที่ดีและ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

๑ .  จ้ า น ว น
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 
2.จ้านวนสมาชิก
และผู้บ ริห ารที่
ไ ด้ รั บ ก า ร
เลือกตั้ง 
3.จ้านวนลูกจ้าง 
4 . จ้ า น ว น
ผู้เข้าร่วมประชุม 
5.จ้านวนผู้ เสีย
ภาษี 
6.จ้านวนครั้งที่
จั ด การแข่ งขั น
กีฬา 
ฯลฯ 

37 37 33 32 ได้รับการ
พัฒนา
เพิ่มขึ้นปีละ 
๑๐ 
โครงการ 

1.การจัดหา/จัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน 
2.การพัฒนา
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
3.การพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ ์
4.การพัฒนา
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
5.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
บุคลากร 

139
โครงการ 

ส้านักปลดั 
กองคลัง 
กอง
สาธารณสุข 
กองการศึกษา 

กองช่าง 
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ส่วนที่  4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด กองคลัง 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง กองคลัง 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด กองช่าง 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง กองคลัง 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองการศึกษา กองคลัง 
กองช่าง 

3 การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด กองคลัง 

  บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา กองคลัง 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง  

  บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองการศึกษา กองคลัง 

  บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองคลัง 

  การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง กองการศึกษา กองคลัง 
4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักปลัด กองคลัง 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
ฯ 

กองคลัง 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองสาธารณสุข
ฯ 

กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

กองสาธารณสุข
ฯ 

กองคลัง 
กองช่าง 

  การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง กองสาธารณสุข
ฯ 

กองคลัง 
 



58 

 

 

ส่วนที่  4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

กองช่าง 

  บริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
 

ส านักปลัด กองคลัง 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

กองช่าง กองคลัง 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

กองการศึกษา กองคลัง 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กองการศึกษา กองคลัง 

  การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

เทศบาลต าบลสิชล 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
1.2  แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 
 

 
1 
 

24 

 
 
 

1,500,000 
 

13,484,970 

 
 
 

1 
 

24 

 
 
 

1,500,000 
 

21,852,970 

 
 
 

2 
 

18 

 
 
 

10,000,000 
 

21,843,450 

 
 
 
- 
 

32 

 
 

 
- 

 
25,348,000 

 
 
 

4 
 

97 

 
 
 

13,000,000 
 

82,529,390 

รวม 25 14,984,970 25 23,352,970 20 31,843,450 32 25,348,000 101 95,529,390 
2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 
2.1  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
2.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.3 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 
 

1 
 

3 
 

2 
 
 

 
 
 

100,000 
 

6,500,000 
 

50,000 
 
 

 
 
 

2 
 
- 
 

2 
 
- 

 
 
 

200,000 
 

- 
 

50,000 
 

- 

 
 
 

- 
 

1 
 

2 
 

 

 
 
 

- 
 

3,000,000 
 

50,000 
 
 

 
 
 

- 
 

- 
 

2 
 

 

 
 
 

- 
 

- 
 

50,000 
 

 

 
 
 

3 
 

4 
 

8 

 
 
 

300,000 
 

9,500,000 
 

200,000 
 
 

รวม 6 6,650,000 4 250,000 3 3,050,000 2 50,000 15 10,000,000 
 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
เทศบาลต าบลสิชล 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
และสังคม 
3.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
3.2 แผนงานการศึกษา 
3.3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
3.4 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
3.5 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.6  แผนงานงบกลาง 

 
 
 

5 
 

5 
2 
 

3 
 

9 
 
 

4 

 
 

 
91,000 

 
11,290,000 

410,000 
 

65,000 
 

553,000 
 
 

9,400,000 

 
 
 

5 
 

5 
- 
 

3 
 

9 
 
 

4 

 
 

 
91,000 

 
11,290,000 

- 
 

65,000 
 

553,000 
 
 

9,400,000 

 
 

 
4 
 

5 
1 
 

3 
 

9 
 
 

4 

 
 

 
81,000 

 
11,290,000 

2,000,000 
 

65,000 
 

553,000 
 
 

9,400,000 

 
 

 
4 
 

5 
1 
 

3 
 

9 
 
 

4 

 
 

 
81,000 

 
11,290,000 

500,000 
 

65,000 
 

553,000 
 
 

9,400,000 

 
 

 
18 

 
20 
4 
 

12 
 

36 
 
 

16 

 
 

 
344,000 

 
45,160,000 

2,910,000 
 

260,000 
 

2,212,000 
 
 

37,600,000 
รวม 28 21,809,000 26 21,399,000 26 23,389,000 26 21,889,000 106 88,486,000 

 
 
 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

เทศบาลต าบลสิชล 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
4.2 แผนงานสาธารณสุข 
4.3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
4.4 แผนงานพาณิชย์ 
4.5 แผนงานงบกลาง 

 
 
 

2 
 

6 
6 
 

1 
1 

 
 
 

80,000 
 

345,000 
660,000 

 
100,000 
350,000 

 
 
 

2 
 

6 
5 
 
- 
1 

 
 
 

80,000 
 

345,000 
580,000 

 
- 

350,000 

 
 
 

1 
 

6 
6 
 

1 
1 
 

 
 
 

20,000 
 

345,000 
1,800,000 

 
50,000 

350,000 

 
 
 

1 
 

6 
6 
 
- 
1 

 
 
 

20,000 
 

345,000 
1,100,000 
 

- 
350,000 

 
 
 

6 
 

24 
23 

 
2 
4 

 
 
 

200,000 
 

1,380,000 
4,140,000 

 
150,000 

1,400,000 

รวม 16 1,535,000 14 1,355,000 15 2,565,000 14 1,815,000 59 7,270,000 

 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
เทศบาลต าบลสิชล 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 
5.1  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
5.2  แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 
5.3  แผนงานเคหะ
และชุมชน 
5.4  แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
5.5  แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
5.6  แผนงานงบกลาง 

 
 
 

16 
 

6 
 

1 
 

6 
 
 

7 
 

1 

 
 
 

3,515,000 
 

280,000 
 

20,000 
 

715,000 
 
 

830,000 
 

50,000 

 
 
 

16 
 

7 
 
- 
 

6 
 
 

7 
 

1 

 
 
 

2,095,000 
 

380,000 
 

- 
 

715,000 
 
 

830,000 
 

50,000 

 
 
 

14 
 

5 
 
- 
 

6 
 
 

7 
 

1 

 
 
 

1,045,000 
 

230,000 
 

- 
 

715,000 
 
 

830,000 
 

50,000 

 
 
 

12 
 

5 
 

1 
 

6 
 
 

7 
 

1 

 
 
 

645,000 
 

230,000 
 

5,000,000 
 

715,000 
 
 

830,000 
 

50,000 

 
 
 

58 
 

23 
 

2 
 

24 
 
 

28 
 

4 

 
 
 

7,300,000 
 

1,120,000 
 

5,020,000 
 

2,860,000 
 
 

3,320,000 
 

200,000 
รวม 37 5,410,000 37 4,070,000 33 2,870,000 32 7,470,000 139 19,820,000 

รวมทั้งหมด 112 50,388,970 106 50,426,970 97 63,717,450 106 56,572,000 421 221,105,390 
 

แบบ ผ.07 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อ
รถยนต์นั่ง
อเนกประสงค์ 

เพ่ือจัดซื้อรถยนต์นั่ง
อเนกประสงค์ส าหรับ
ใช้ในการกิจการของ
เทศบาลต าบลสิชล  
จ านวน  1  คัน 

จัดซื้อรถยนต์นั่ง
อเนกประสงค์ จ านวน 
1 คัน 

1,500,000 - - - จ านวนรถยนต์
นั่งอเนก 
ประสงค์ 

มีรถยนต์นั่ง
ส าหรับใช้งาน
ภายใน
ส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดซื้อรถตู้ 
อเนกประสงค์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า  
15  ที่นั่ง 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
และประชาชนในการ
เดินทางไปฝึกอบรม
และศึกษาดูงานใน
สถานที่ต่าง ๆ 

จัดซื้อรถตู้
อเนกประสงค์  ขนาด
ไม่น้อยกว่า  15  ที่นั่ง  
จ านวน  1  คัน 

- 1,500,000 - - จ านวนรถตู้ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

3 โครงการจัดซื้อ
รถดับเพลิง 

เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถดับเพลิง   
จ านวน  1  คัน   
ขนาด  12,000  ลิตร 

- - 5,500,000 - จ านวน
รถดับเพลิง 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
กรณีเกิดเหตุ
ต่าง  ๆ  ได้
อย่างทันท่วงที 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดซื้อรถ
น้ าอเนกประสงค์ 

เพ่ือให้มีรถส าหรับใช้
ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อรถน้ าอเนกประสงค์  
จ านวน  1 คัน ขนาดไม่
ต่ ากว่า 12,000  ลิตร 

- - 4,500,000 - จ านวนรถน้ า
อเนกประสงค์ 

มีรถส าหรับใช้
ในงานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 1,500,000 1,500,000 10,000,000 - - - - 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนเทศบาล  2 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟไฮเพรส
เชอร์โซเดียม ขนาด 
250 วัตต์ หรือโคมไฟ
ถนนหลอด LED ขนาด 
120 วัตต์ ขาโคมไฟฟ้า
ยาวไม่น้อยกว่า 2.50 
เมตร จ านวน  7  ชุด 
พร้อมอุปกรณ์และ
สายไฟฟ้า 

150,000 - - - จ านวนโคมไฟที่
ติดต้ัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนศุภโยคพัฒนา  
ซอย  1 
(ชุมชนตลาดบน) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ าสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 17.00 เมตร 

510,000 - - - ความยาว 
ท่อระบายน้ า 

การระบายน้ า
สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนกังสุกุล 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4  เมตร   
ยาว  35  เมตร   
หนา 0.15  เมตร 

150,000 - - - ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

4 
 
 
 

โครงการจัดท าป้ายชื่อ
ถนนในเขตเทศบาล 
(ชุมชนสิชลวิลเลจ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ทราบชื่อถนน 
ต่าง  ๆ  ในเขต
เทศบาล 

จัดท าป้ายชื่อถนน 
ขนาด 0.30 เมตร ยาว 
1 เมตร  เสาสูง 2.60 
เมตร จ านวน 20 ป้าย 

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนป้ายชื่อ
ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 
 
 
 

โครงการติดตั้ง 
กล้องวงจรปิดใน 
เขตเทศบาล 
(ชุมชนสิชลวิลเลจ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งกล้องวงปิด  
จ านวน  12  ตวัพร้อม
อุปกรณ์และสายไฟ
เบอร์ออฟติก 

240,000 - - - จ านวนกล้อง
วงจรปิด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนข้างปั๊มเซลล์ 
(ชุมชนตลาดบน) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 254.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

965,270 - - - ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

7 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงทางเท้า 
พร้อมขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสมเด็จ 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างปรับปรุงทาง
เท้ากว้าง 0.50-1.20 
เมตร ยาว 457.00 
เมตร พร้อมขยายผิว
จราจรคอนกรีตได้ถนน
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 
520 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
 

1,200,000 - - - ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ าคสล. 
ชนิดสี่เหลี่ยม 
ถนนวัฒนกิจ 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ได้ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยมกว้าง 
1.00 เมตร ลึก 1.10-
1.50 เมตร ยาว 980 
เมตร พร้อมขยายผิว
จราจร คสล.หนา 0.15 
เมตร ได้พ้ืนที่ผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า  980 
ตร.ม. 

5,000,000 - - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

9 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล. 
พรุลุงเดช 
(ชุมชนตลาดบน) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ได้ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. กว้าง 4.00 
เมตร ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 16.00 เมตร 

320,000 - - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนรถไฟ  ซอย 1 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ได้ 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.40-0.60 
เมตร ยาว 322.00  
เมตร 

850,000 - - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนฝาท่อระบาย
น้ าถนนสายสิชล- 
ท่าศาลา 
(ชุมชนตลาดบน) 
 

เพ่ือเปลี่ยนฝา 
ท่อระบายน้ า สาย
สิชล-ท่าศาลา 

ขนาดฝาเหล็ก 
1.00x1.20 เมตร 
จ านวน 40 ฝา 

100,000 100,000 100,000 100,000 ฝาเหล็ก 
จ านวน 40 ฝา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง 
เกาะกลางถนนรถไฟ 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ
ใช้ถนน 

ก่อสร้างเกาะกลาง 
หรือวงเวียน 
จ านวน  1  จุด 

200,000 - - - จ านวน 
เกาะกลางหรือ
วงเวียน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.ถนนรถไฟ   
ซอย 4 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.50 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

149,700 - - - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนเจริญลาภ 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ได้ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม 
กว้างภายใน 0.60 
เมตร ลึก 0.40-0.80 
เมตร ยาว 270.00 
เมตร 

800,000 - - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการขยายแนว
เขตประปา  ซอยลุงถู 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพ่ือให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาด
ท่อ  PE  4 นิ้ว  ได้
ความยาวไม่น้อยกว่า  
300  เมตร 

300,000 
 

- - - ความยาวของ
ท่อประปา 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
น้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

16 โครงการขยายแนว
เขตประปาภายใน
บริเวณสวนสมเด็จ 
(ชุมชนบ้านชายเขา) 

เพ่ือให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาด
ท่อ  PE  2 นิ้ว  ได้
ความยาวไม่น้อยกว่า  
240  เมตร 

140,000 - - - ความยาวของ
ท่อประปา 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
น้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

17 โครงการขยาย 
แนวเขตไฟฟ้า 
ถนนราชพัฒนา 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ขยายแนวเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า  จ านวน   
4  ต้น 

80,000 - - - จ านวนไฟฟ้าที่
ติดต้ัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



72 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการขยาย 
แนวเขตไฟฟ้า 
ถนนวิริยะพานิช 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ขยายแนวเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า  จ านวน   
5  ต้น 

100,000 - - - จ านวนไฟฟ้าที่
ติดต้ัง 
 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนประชาสรรค์ 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าไฮเพรช
เชอร์โซเดียม ขนาด 
250 วัตต์ หรือโคมไฟ
ถนนหลอด LED 120 
วัตต์ ขาโคมไฟยาวไม่
น้อยกว่า 2.50 เมตร 
จ านวน 24 ชุดพร้อม
อุปกรณ์และสายไฟ 
 

500,000 - - - จ านวนโคมไฟที่
ติดต้ัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการขยายแนว 
เขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยโรงฆ่าสัตว์ 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปักเสาพร้อมพาดสาย  
จ านวน  14  ต้น  
พร้อมอุปกรณ์และ
สายไฟ 

250,000 
 

- - - จ านวนเสา
ไฟฟ้าที่ปัก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

21 โครงการขยายแนว
เขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนเชวงดวงเดือน  
ชีวานิช 
(ชุมชนบ้านในลุ่ม-ในไร่) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ า 
จ านวน  18  ต้น 
พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

180,000 - 
 

- - จ านวนเสา
ไฟฟ้าแรงต่ า 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

22 โครงการติดตั้งป้าย
บอกทาง เลขทางรหัส
สายทาง ประจ าทาง
หลวงท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนไม่
หลงเส้นทางไปยัง
จุดหมายปลายทาง
ถูกต้องและหน่วยงาน
ที่ดูแลเส้นทางสายนั้น 

ติดตั้งป้ายโลหะขนาด 
0.60x0.60  เมตร  
จ านวน  20  ป้าย 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนป้าย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนขอจิตต์เมตต์ 
(ชุมชนสะพานน้ าแดง) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าไฮเพรชเชอร์
โซเดียม ขนาด 250 วัตต์ 
หรือโคมไฟถนนหลอด LED 
120 วัตต์ ขาโคมไฟยาวไม่
น้อยกว่า 2.50 เมตร 
จ านวน 20 ชุดพร้อม
อุปกรณ์และสายไฟ 

500,000 - - - จ านวนโคมไฟที่
ติดต้ัง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

24 
 
 
 

โครงการขยายแนว
เขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ
สวนสาธารณะพรุกง 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ปักเสาไฟขนาด 12 เมตร 
15 ต้น และพาดสายไฟให้
ได้ความยาว 1,950 เมตร
และพาดสายไฟฟ้า
สาธารณะ ยาว 460 เมตร
พร้อมเทคอนกรีตทุกต้น 

300,000 - - - จ านวนเสา
ไฟฟ้า 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนพยนต์วิลเลจ 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
คสล.กว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.60-1.00 เมตร 
ยาว  300.00  เมตร 
 

- 900,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

26 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.หรือ 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนลุงเกลา
พร้อมก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า 
(ชุมชนสิชลวิลเลจ) 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และเพ่ือการระบาย
น้ าที่มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างถนน คสล.หรือ
ถนนแอสฟัลท์ติก ได้
ถนนกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 420 เมตร และ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.กว้าง 1 เมตร  
ลึก 0.60-1.20 เมตร 
ยาว 420 เมตร 

- 1,500,000 - - ความยาว
ถนนและท่อ
ระบายน้ า 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และเพ่ือการ
ระบายน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนขอจิตต์เมตร์ 
(ชุมชนสะพานน้ าแดง) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
คสล.กว้าง 0.80 
เมตร ลึก 0.60-1.20 
เมตร ยาว 650.00 
เมตร 

- 2,500,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

28 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนราชพัฒนา 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ได้ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
คสล.กว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.60-1.20 
เมตร ยาว 100.00 
เมตร 

- 350,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

29 โครงการขยาย 
แนวเขตประปา 
ถนนหลังแพน้องเดียร์ 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพ่ือให้มีน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาด
ท่อ  PE  4 นิ้ว  ได้
ความยาวไม่น้อยกว่า  
300  เมตร 

- 
 

300,000 - - ความยาวของ
ท่อประปา 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
น้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 โครงการขยาย 
แนวเขตประปา 
ถนนลีละวัฒน์ 
(ชุมชนตลาดบน) 

เพ่ือให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาด
ท่อ PE  6 นิ้ว  ได้
ความยาวท่อประปาไม่
น้อยกว่า  205  เมตร 

- 226,520 - - ความยาวของ
ท่อประปา 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
น้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

31 โครงการขยาย 
แนวเขตประปา  
ถนนประชาสรรค์ ซอย 
1, 2,  และซอย 5  
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพ่ือให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาด
ท่อ  PE  4 นิ้ว   
ได้ความยาวไม่ 
น้อยกว่า  300  เมตร 

- 
 

300,000 - - ความยาวของ
ท่อประปา 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
น้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

32 โครงการขยาย 
แนวเขตประปา   
ถนนวิริยะพานิช 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพ่ือให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาด
ท่อ PE  4 นิ้ว  ได้
ความยาวท่อประปาไม่
น้อยกว่า  245  เมตร 

- 176,450 - - ความยาวของ
ท่อประปา 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
น้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



78 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 โครงการขยายแนว 
เขตไฟฟ้าถนนภายใน
หมู่บ้านพยนต์วิลเลจ 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ า  
จ านวน  5  ต้นพร้อม
อุปกรณ์และสายไฟ 

- 
 

50,000 
 

- - จ านวนเสา
ไฟฟ้าแรงต่ า 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

34 โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟ้าถนนเทศบาล  8 
(ชุมชนสะพานน้ าแดง) 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ปักเสาพร้อมพาดสาย 
จ านวน  4  ต้น 

- 150,000 - - จ านวนเสา
ไฟฟ้า 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

35 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนหลังโกดัง 
น้องเดียร์ 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
กว้าง 0.60 เมตร  
ลึก 0.40-0.60 เมตร  
ยาว 60.00 เมตร 

- 250,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขังได้ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนวัฒนกิจ 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต กว้าง 
9.00-10.50 เมตร 
ยาว 1,960 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- 5,900,000 - - ความยาวถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

37 
 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์สนาม
กีฬาเทศบาลต าบลสิชล 

เพ่ือให้สนามกีฬา
เทศบาลมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

ปรับยกระดับสนาม
กีฬา ปลูกหญ้า ปลูก
ต้นไม้ ติดตั้งอุปกรณ์
ส าหรับการออกก าลัง
กาย 

- 500,000 - - จ านวนสนาม
กีฬาที่ได้รับการ
ก่อสร้างหรือ
ปรับปรุง 

สนามกีฬามี
สภาพภูมิทัศน์ 
ที่สวยงามและ
เหมาะสมใน
การออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนประชาสรรค์  
ซอย  1   
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4  เมตร   
ยาว  100 เมตร   
หนา 0.12 เมตร 

- 300,000 - - ความยาวถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
และท่อระบายน้ า คสล.
ถนนรถไฟ  ซอย  4 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 130 เมตร  
หนา 0.15 เมตร และ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.40-0.60 เมตร 
ยาว 260 เมตร 

- 1,000,000 - - ความยาวถนน 
และท่อระบายน้ า 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
และการระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ทางเท้าคสล.ริมคลอง
สะพานน้ าแดง- 
ถนนเทศบาล 5 
(ชุมชนสะพานน้ าแดง) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างทางเท้า  คสล. 
ขนาดกว้าง  2.00  
เมตร  ยาว  150.00  
เมตร 
 

- 1,000,000 
 

- 
 

- ความยาวของ
ทางเท้า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

41 
 

โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนรถไฟ   
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือให้การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
คสล.  กว้าง  0.80  
เมตร  ลึก  0.40-1.00 
เมตร  ยาว 300.00  
เมตร  

- 1,200,000 
 

- 
 

- ความยาวของ
ท่อระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล. 
ซอยยายยวน 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.กว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.40-0.60 เมตร 
ยาว 154 เมตร 

- 350,000 - - ความยาวท่อ 
ระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



82 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

43 โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนเทศบาล 3 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรง
ต่ า  จ านวน  3  ต้น  
พร้อมอุปกรณ์และ
สายไฟ 
 

- 
 

30,000 - - จ านวนเสา
ไฟฟ้าแรงต่ า 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

44 โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยยายยวน 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรง
ต่ า  จ านวน  6  ต้น  
พร้อมอุปกรณ์และ
สายไฟ 

- 70,000 - - จ านวนเสา
ไฟฟ้าแรงต่ า 

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนพรุกง 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพ่ือการระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถป้องกันน้ า
ท่วมขังได้ 

ก่อสร้างท่อระบาย
น้ า คสล.กว้าง 1 
เมตร ลึก 0.60-
2.00 เมตร ยาว 
950 เมตร 

- 4,200,000 - - ความยาวของ
ท่อระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขังได้ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



83 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนสมเด็จ  
ซอย  3 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.ได้
ถนนกว้าง  4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 
279.00 เมตร 
 

- - 700,000 - ความยาวถนน 
คสล. 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนศุภโยคพัฒนา  
ซอย  6 
(ชุมชนสะพานน้ าแดง) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  
กว้างภายใน  1.00-
2.50 เมตร ลึก 1.20-
1.30 เมตร ยาว 
24.00 เมตร 
 

- - 210,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 โครงการท่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนเจริญลาภ   
ซอย  2 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยมกว้าง
ภายใน 0.40 เมตร  
ลึก 0.40-0.60 เมตร 
ยาว  35 เมตร 

- - 76,450 - ความยาวของ
ท่อระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
และท่อระบายน้ า 
คสล.ถนนราชพัฒนา  
ซอย 3 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และเพ่ือการระบาย
น้ าที่มี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 7.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตรและ
ท่อระบายน้ า คสล.
ชนิดสี่เหลี่ยม กว้าง 
0.60 เมตร ลึก 0.40-
0.60 เมตร ยาว 
50.00 เมตร 

- - 200,000 - ความยาวของ
ถนนและท่อ
ระบายน้ า 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 โครงการขยาย 
แนวเขตประปา 
ซอยยายเมือง 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาด
ท่อ  PE  4 นิ้ว  ได้
ความยาวไม่น้อยกว่า  
300  เมตร 

- 
 

- 300,000 - ความยาวของ
ท่อประปา 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
น้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

51 โครงการขยาย 
แนวเขตประปา 
ถนนรถไฟ  ซอย 4 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาด
ท่อ  PE  4 นิ้ว  ได้
ความยาวไม่น้อยกว่า  
100  เมตร 

- - 150,000 - ความยาวของ
ท่อประปา 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
น้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

52 โครงการขยายแนว 
เขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสมเด็จ  ซอย  3 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ า  
จ านวน  7  ต้น  พร้อม
อุปกรณ์และสายไฟ 
 

- 
 

- 70,000 - จ านวนเสา
ไฟฟ้าแรงต่ า 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างถนน
และท่อระบายน้ า 
คสล.ถนนชายใหญ่ 
(ชุมชนสิชลวิลเลจ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการระบายน้ า
มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
445 เมตร หนา 
0.15 เมตร และ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.กว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.40-1.00 เมตร 
ยาว 445.00 เมตร 

- - 3,000,000 - ความยาว
ของถนนและ
ท่อระบายน้ า 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และการระบายน้ า
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

54 
 
 
 

โครงการขยาย 
แนวเขตไฟฟ้า 
ถนนสมเด็จ  ซอย  1 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ า  
จ านวน  3  ต้นพร้อม
อุปกรณ์และสายไฟ 

- - 37,000 - จ านวนเสา
ไฟฟ้าที่ติดตั้ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

55 
 
 

โครงการขุดลอก 
พรุลุงเดช   
(ชุมชนตลาดบน) 

เพ่ือการระบายน้ า
ที่มีประสิทธิภาพ 

ขุดลอกพรุลุงเดช  
พ้ืนที่ประมาณ  5  ไร่ 

- - 500,000 - จ านวนครั้งที่
ขุดลอกคลอง 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้าง 
ท่าเทียบเรือบริเวณ
สามแยกปากน้ า 
(ชุมชนบ้านชายเขา) 

เพ่ือให้บริการและ
อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
คมนาคมท่องเที่ยว 

ก่อสร้างท่าเทียบเรือ  
จ านวน  1  ท่า 

- - 5,000,000 - จ านวนท่า
เทียบเรือ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนโรงฆ่าสัตว์  
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม 
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 
0.40-0.80 เมตร 
ยาว 546 เมตร 

- - 1,300,000 - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หรือถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตและ
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนศุภโยคพัฒนา 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพ่ือให้การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถป้องกันน้ า 
ท่วมขังได้ 
 
 

ถนน คสล.กว้าง 
10.00  เมตร  ยาว 
3,500.00  เมตร  
หนา 0.15  เมตร
หรือถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต  และ
ก่อสร้างท่อระบาย
น้ า  คสล.ชนิด
สี่เหลี่ยม  กว้าง
ภายใน  1.00  
เมตร  ลึก  0.80-
1.50  เมตร  ยาว  
1,000.00 เมตร 

- - 8,000,000 
 

- ความยาวถนน
และท่อระบาย
น้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ 
และสามารถ
ป้องกันน้ า 
ท่วมขังได้ 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล. 
ตัดถนนศุภโยคพัฒนา 
(ชุมชนสะพานน้ าแดง) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างท่อระบาย
น้ า คสล.กว้าง 1.00 
เมตร ลึก 1.00-
1.50 เมตร ยาว  
13  เมตร 

- - 200,000 - ความยาวท่อ 
ระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนทิพย์สวัสดิ์ 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
สามารถป้องกันน้ า
ท่วมขังได้ 

ก่อสร้างท่อระบาย
น้ า คสล.ชนิด
สี่เหลี่ยม  กว้าง 
0.60 เมตร ลึก 
0.40-1.00 เมตร 
ยาว 578 เมตร 

- - 1,500,000 - ความยาวท่อ 
ระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขังได้ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนรถไฟ 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต   
กว้าง 0.600  เมตร  
ยาว 200.00  เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - 600,000 ความยาวถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

62 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยป้าซ้าย 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 154.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 480,000 ความยาวถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนแซ่อ๋อง 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 184.00  เมตร  
หนา 0.15  เมตร 

- - - 570,000 ความยาวถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนสมเด็จ  
ซอย 1 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 121.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 300,000 ความยาวถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนลีละวัฒน์  
ซอย 2 
(ชุมชนตลาดบน) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาด กว้าง 5.00-
8.00 เมตร ยาว 
180.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 700,000 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หรือถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
ถนนวิริยะพานชิ 
(ชุมชนวิริยะพานชิ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.หรือ
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 ความยาวถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนเจริญทรัพย์ 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือการระบายน้ า
ที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.กว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.40-0.60 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- - - 300,000 ความยาวของ
ท่อระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขังได้ 

กองช่าง 

68 โครงการติดตั้งกระจก
โค้งเงา  ไฟกระพริบ
แสงอ าพันบริเวณทาง
แยกและทางม้าลาย 
ในเขตเทศบาล 
(ชุมชนสิชลวิลเลจ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ติดตั้งกระจกโค้งเงา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 0.50 
เมตร จ านวน 6 ชุด 
และไฟแสงอ าพันและ
ทางม้าลายบริเวณทาง
แยกต่าง  ๆ 

- - - 60,000 จ านวนชุด
กระจกโค้งเงา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

69 โครงการขยาย 
แนวเขตประปา 
ถนนเทศบาล 8 
(ชุมชนสะพานน้ าแดง) 

เพ่ือให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาด
ท่อ  PE  4 นิ้ว  ได้
ความยาวไม่น้อยกว่า  
310  เมตร 

- - - 310,000 ความยาวของ
ท่อประปา 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
น้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

70 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ระบบเปิด-ปิดไฟ
อัตโนมัติ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ติดตั้งระบบเปิด-ปิดไฟ
อัตโนมัติตามจุดต่าง  ๆ 

- - - 100,000 จ านวนจุดที่
ติดตั้งระบบ
เปิด-ปิดไฟ
อัตโนมัติ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

71 โครงการขยายแนว 
เขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนทางท่าน 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ า  
จ านวน  5  ต้น  พร้อม
อุปกรณ์และสายไฟ 

- 
 

- 
 

- 50,000 จ านวนเสา
ไฟฟ้าแรงต่ า 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

72 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณทาง
ลงชายทะเลและ
สวนสาธารณะ 
สวนสมเด็จ 
(ชุมชนบ้านชายเขา) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟถนน
สาธารณะ  จ านวน  
20  ชุด  โดยใช้หลอด
ไฮร์เพรสเซอร์โซเดียม  
ขนาด  250 W 

- - - 300,000 จ านวนโคมไฟ
ที่ติดตั้ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

73 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ตรอกป้าซ้าย
เชื่อมต่อกับถนนซอย
ยายเมือง 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 2.00-3.00 
เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนา 0.20-
0.50 เมตร 

- - - 150,000 ความยาวถนน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

74 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนรถไฟ  ซอย 2, 
3, และ 5 

เพ่ือให้การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  
กว้างภายใน  0.40  
เมตร ลึก 0.40-0.60 
เมตร ยาว 70.00 เมตร 

- - - 2,000,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

75 
 
 
 

โครงการจัดท าป้าย
แนวเขตเทศบาล 

เพ่ือใช้บอกแนวเขต
ของเทศบาล 

จัดท าป้ายแนวเขต
เทศบาล  ขนาดกว้าง 
1.20x2.40 เมตร  
จ านวน  8  ป้าย 

- - - 200,000 จ านวนป้าย
แนวเขต 

มีป้ายบอกแนว
เขตเทศบาล
ชัดเจน 

กองช่าง 

76 โครงการจัดท าผัง
เมืองรวมเทศบาล 

เพ่ือให้มีการจัดท า
ผังเมืองรวม
เทศบาลต าบลสิชล
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม 

เทศบาลต าบลสิชลมีผัง
เมืองรวมที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม 

- - - 1,000,000 จ านวนครั้งที่
จัดท าผังเมือง
รวม 

ผังเมืองรวมของ
เทศบาลเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงท่อระบายน้ า 
คสล.คลองท่าควาย 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพ่ือให้การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถป้องกันน้ าท่วม
ขังได้ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  
กว้าง  1.50-3.00 
เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

- - - 2,500,000 ความยาวของ
ท่อระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขังได้ 

กองช่าง 

78 โครงการขุดลอก 
พรุลุงเนือง 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพ่ือให้การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถป้องกันน้ าท่วม
ขังได้ 

ขุดลอกพรุลุงเนือง  พ้ืนที่
ประมาณ  17  ไร่ 

- - - 1,500,000 จ านวนพื้นที่
ในการขุดลอก 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขังได้ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 

79 โครงการก่อสร้าง 
พนังกั้นน้ าบริเวณ 
สวนสาธารณะพรุกง 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพ่ือป้องกันน้ ากัด
เซาะตลิ่งและกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างพนังกั้นน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ยาว 1,300 เมตร 

- - - 3,300,000 ความยาว
ของผนังกั้น
น้ า 

สามารถป้องกัน
น้ ากัดเซาะตลิ่ง
และเก็บน้ าไว้ใช้
ยามหน้าแล้ง 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนวิริยะพานิช 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพ่ือการระบายน้ าที่มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถป้องกันน้ า
ท่วมขังได้ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม 
ส่วนบนเป็นรางตื้น  
กว้างภายใน 0.60 เมตร 
ลึก 0.55-0.75 เมตร 
ได้ความยาวรวม 220 
เมตร 

- - - 618,000 ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

การระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขังได้ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 

81 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล. 
บริเวณหลังโรงเรียน
วัดประทุมทายการาม
ถึงสะพานคลองสิชล 
(ชุมชนตลาดบน) 

เพ่ือการระบายน้ าที่ 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถป้องกันน้ า
ท่วมขังได้ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.40-
1.00 เมตร ยาว  300 เมตร 
และขยายผิวจราจรถนน  
คสล.กว้างประมาณ 1.00 
เมตร 

- - - 1,000,000 ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขังได้ 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนลุงเกลาเชื่อม 
ล ารางระบายน้ า 
พรุลุงเดช 
(ชุมชนตลาดบน) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
สามารถป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.
ชนิดสี่เหลี่ยม  กว้างภายใน  
0.80 เมตร ลึก 1.00-1.50 
เมตร ยาว 120 เมตร 

- - - 500,000 ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขังได้ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

83 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าภายใน
บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบล 
สิชล 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณ
ภายในส านักงาน
เทศบาล 

ปักเสาพาดสายระบบแรง 
ต่ าภายในส านักงานเทศบาล  
โดยปักเสาไฟฟ้าเหล็กรีด
ร้อนสูง  9  เมตร  จ านวน  
4 ต้น พร้อมพาดสายได้
ความยาว 300 เมตร 
พร้อมตู้ควบคุม จ านวน   
1  ตู้ 
 

- 
 

- 
 

- 500,000 จ านวนจุดที่
ได้ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า 

ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าบริเวณ
ภายในเทศบาลให้
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ลดปัญหา
ไฟฟ้าตก  ไฟฟ้า
ไม่เพียงพอ และ
ไฟฟ้ากระชาก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



100 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

84 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนพรุกง 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ได้ถนนกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 261.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือได้พ้ืนที่
ถนนรวมไม่น้อยกว่า 1,637 
ตารางเมตร 

- - - 710,000 ความยาว
ถนน คสล. 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนโรงฆ่าสัตว์ 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ได้ถนนกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 95.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
ได้พ้ืนที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 
475 ตารางเมตร 

- - - 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



101 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

86 โครงการขุดลอก
คลองพรุกง 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 
 

เพ่ือขุดลอกคลอง 
พรุกงให้ลึกมากยิ่งข้ึน 

ขุดลอกคลองพรุกง ความยาว 
1,500 เมตร จ านวน 1 ครั้ง 

- - - 1,500,000 จ านวนครั้งที่
ขุดลอก 

สามารถเก็บกัก
น้ าได้มากข้ึน 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนพรุลุงเดช 
(ชุมชนตลาดบน) 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 800,000 ความยาว
ถนน 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564  
(บาท) 

88 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนเชวง-ดวงเดือน 
(ชุมชนบ้านในลุ่ม- 
ในไร่) 

เพ่ือการระบายน้ า 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถป้องกันน้ า
ท่วมขังได้ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
 คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  
กว้าง 1.00 เมตร ลึก  
0.60-1.20 เมตร  
ยาว 682.00 เมตร 

- - - 2,000,000 ความยาว 
ท่อระบาย
น้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
ป้องกันน้ าท่วม
ขังได้ 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
สะพานป้าเปี้ยว 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  
กว้าง 4.00 เมตร  
ลึก 2.00-3.00 เมตร  
ยาว 250 เมตร 

- - - 2,000,000 ความยาว 
ท่อระบาย
น้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม 89  โครงการ - - 13,484,970 21,852,970 21,843,450 25,348,000 - - - 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว 

เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวให้ประชาชน
รู้จักมากยิ่งขึ้น 

จัดท าป้ายเพื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาล  จ านวน  
 10  ป้าย 

- 100,000 - - จ านวนป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

แหล่งท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักและมี
นักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเทศบาล
ต าบลสิชล 

เพ่ือส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของเทศบาล
ต าบลสิชลให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย 

รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ 
การจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  
ให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว 
จ านวน  1  ครั้ง 

100,000 
 

100,000 - - จ านวนครั้งใน
การรณรงค์และ 
ประชาสัมพันธ์ 

นักท่องเที่ยวมา
เที่ยวเทศบาล
ต าบลสิชลมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 100,000 200,000 - - - - - 

แบบ ผ.01 



104 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ร้านค้าชุมชนสวน
สมเด็จพร้อมห้องสุขา 
(ชุมชนบ้านชายเขา) 

เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนมีสถานที่
จ าหน่ายสินค้า  และ
อ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างร้านค้าชุมชน
พร้อมห้องสุขา  ขนาด
กว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  10.00  เมตร 
จ านวน  1  หลัง 

1,000,000 - - - จ านวนร้านค้า
ชุมชน 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมซุ้มประตู
ทางเข้าเขตเทศบาล 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

- เพ่ือความมั่นคง
แข็งแรงของซุ้มประตู 
- เพ่ือความปลอดภัย
แก่ผู้ใช้ถนนสิชล- 
ท่าศาลา  

ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้ม
ประตูเหล็ก ขนาด
กว้าง  1.50 เมตร 
ยาว 20 เมตร สูง 
7.50 เมตร 

300,000 
 

- - - จ านวนซุ้ม
ประตทูี่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ซุ้มประตูมีความ
มั่นคงแข็งแรง
คงทน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนสมเด็จย่า 
(ชุมชนบ้านชายเขา) 

- เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาภูมิทัศน์สวน
สมเด็จให้สวยงาม
มากขึ้น 
- เพ่ือป้องกันคลื่น 
กัดเซาะตลิ่งของ 
สวนสมเด็จย่า 

ก่อสร้างผนังกันคลื่น
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ความสูงประมาณ 3-4 
เมตร ได้ความยาวรวม 
ไม่น้อยกว่า 156 เมตร 
หนา 0.25 เมตร พร้อม
ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 
จ านวน 8 ต้น 
 
 
 

5,200,000 - - - ความยาวของ
ผนังกันคลื่น 

- มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มี 
ภูมิทัศน์ 
ที่สวยงาม 
- หยุดการเซาะ
ตลิ่งจากคลื่น 

กองช่าง 
กรมส่งเสริม
ฯ 
การ
ท่องเที่ยวฯ 
อบจ. 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
ชุมชนและจุดบริการ
นักท่องเที่ยว 

เพ่ือจัดให้มีสถานที่
ส าหรับจ าหน่าย
สินค้าชุมชน  และ 
มีสถานที่ส าหรับ
ให้บริการ
นักท่องเที่ยว  
 

จ านวน  1  หลัง - - 3,000,000 
 

- จ านวนศูนย์
ส่งเสริมอาชีพ
ชุมชน 

มีสถานที่ส าหรับ
การท ากิจกรรม
ของชุมชนและมี
จุดให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ - - 6,500,000 - 3,000,000 - - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนกลุ่มอาชีพ 
ต่าง  ๆ 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชน
และ/หรือกลุ่มอาชีพ 
ต่าง ๆ 

-ฝึกอบรมประชาชน
ในเขตเทศบาล  
จ านวน  100  คน 
-ฝึกอบรมอาชีพ
หลักสูตรต่าง ๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคนที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชน/กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ  ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มศักยภาพ
และเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครัวเรือน 

กองการ 
ศึกษา 

2 โครงการสร้างชุมชน
เกื้อกูล เพ่ิมพูนน้ าใจ
สร้างวิถีไทยสามัคคี 

-เพ่ือส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้โดย
เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมระหว่างภาค
ประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในการ
สร้างชุมชนเกื้อกูล 

จัดกิจกรรมเกื้อกูล
ร่วมกับชุมชนในเขต
เทศบาล  ทั้ง  10  
ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
ชุมชน  ภาครัฐ  
ภาคเอกชน 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 2  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
 

แบบ ผ.01 



108 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพ่ือจัดเวทีพบปะรับ
ฟัง-ชี้แจงปัญหาให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะและ
ข้อแนะน าจากเทศบาล  
จ านวน  100  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ข่าวสาร
จากเทศบาล
และเข้าใจ
หน้าที่ของ
เทศบาล 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคน 
ในชาติ 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง 
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคน 
ในชาติ 

- จัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  
จ านวน  1  ศูนย ์
- จัดกิจกรรมกีฬา  
นันทนาการ  เพ่ือสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน 
- จัดกิจกรรมและ
โครงการในการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 จ านวนศูนย์
ปรองดอง 

ประชาชนมี
ความสามัคคี  
รักใคร่  
ปรองดองและ
สมานฉันท์ 

ส านักปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.2  แผนงานการศึกษา 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียน
ถ่ายโอนภารกิจ
สังกัด สพฐ. 

เพ่ือส่งเสริมด้าน
สุขภาพพลานามัย
ให้กับนักเรียนได้
บริโภคอาหารที่มี
คุณค่าร่างกาย 
เจริญเติบโตเหมาะสม 
กับวัยในระดับก่อน
ประถมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ที่มีคุณภาพ
ให้กับนักเรียน
โรงเรียนถ่ายโอน
ภารกิจสังกัด สพฐ.
ในเขตเทศบาลระดับ
อนุบาลและ ป.1- 
ป.6 จ านวน 260 
วัน 2 โรงเรียน คือ  
1.รร.วัดประทุมทาย 
การาม 
2.รร.บ้านบางฉาง 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ านวนเด็กที่
ได้รับอาหาร
เสริมนม 

-นักเรียนมี
ร่างกายที่
เหมาะสมกับ
วัย 
-ลดภาวะทุพ
โภชนาการของ
นักเรียน 

กองการ 
ศึกษา 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.2  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการจัดงาน 
วันเด็กแห่งชาติ 

เพ่ือให้ความส าคัญกับ
เด็กซ่ึงเป็นก าลังส าคัญ
ของชาติในอนาคต 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
มีเด็กมาร่วมงานไม่น้อย
กว่า  2,000 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน ได้
ร่วมกิจกรรม 
กล้าแสดงออก 
และรู้จักสิทธิ
ของตนเอง 

กองการ 
ศึกษา 

3 โครงการฝึกอบรม 
คุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือเป็นการปลูก
จิตส านึกให้กับเด็กและ
เยาวชน 

จัดฝึกอบรมให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาล  จ านวน  200  
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กที่เข้า
รับการฝึกอบรม 

เยาวชนมี
จิตส านึกในการ
ท าความดีตาม
แนวทาง
พระพุทธศาสนา
และสามารถ
ปฏิบัติตัวเป็น
ตัวอย่างที่ดีได้ 

กองการ 
ศึกษา 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.2  แผนงานการศึกษา 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ทักษะการใช้ภาษา 
อังกฤษให้กับเด็ก
โรงเรียนใน 
เขตเทศบาล  จ านวน  
200 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนเด็กที่เข้า
รับการฝึกอบรม 

นักเรียนมี
ความรู้ มีทักษะ
ในการใช้
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 4  โครงการ - - 3,810,000 3,810,000 3,810,000 3,810,000 - - - 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



113 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งเครื่อง
เล่นสนามบริเวณ
สนามกีฬาเทศบาล/
สวนสาธารณะพรุกง 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนา 
การทางด้านร่างกาย 
ให้กับเด็กในเขต
เทศบาล 

ติดตั้งเครื่องเล่นสนาม  
กลางแจ้ง  จ านวน 
2  ชุด 

400,000 
 

- - - จ านวนเครื่อง
เล่นสนามท่ี
ติดต้ัง 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตาม
ช่วงอายุ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงลาน
กีฬาอเนกประสงค์
บริเวณหน้า 
ที่ท าการไปรษณีย์ 
สิชล 

ก่อสร้างและปรับปรุง
ลานกีฬาอเนกประสงค์
บริเวณหน้าที่ท าการ
ไปรษณีย์สิชลให้อยู่ใน
สภาพที่ดีข้ึน 

ปรับปรุงลานคอนกรีต
เดิมเป็นโครงหลังคา
คลุมลาน คสล. ขนาด
กว้าง  30.00  เมตร 
ยาว  50.00  เมตร 

- - 2,000,000 
 

- จ านวนลานกีฬา
ที่ก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
สถานที่ส าหรับ
การออกก าลัง
กายเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัยและ
พ้ืนที่สาธารณะในเขต
เทศบาล 
(ชุมชนบ้านชายเขา) 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่
อยู่อาศัย และเพ่ือการ
ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
สาธารณะ 

ส ารวจข้อมูลพื้นที่
สาธารณะ/ข้อมูลปัญหา
ที่อยู่อาศัย ตั้ง
คณะท างาน  ก าหนด
แผนงานในการแก้ปัญหา
เบื้องต้นและระยะยาว 
โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้ประสบปัญหาและ
การช่วยเหลือจากภาคี
เครือข่าย 

10,000 - - - จ านวนผู้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

สามารถ
ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบปัญหา
เดือดร้อนเรื่องที่
อยู่อาศัย และมี
การใช้ประโยชน์
จากพ้ืนที่
สาธารณะ 

-กองช่าง 
-กองการ 
ศึกษา 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค์บริเวณ
สะพานน้ าแดง 
(ชุมชนสะพาน 
น้ าแดง) 

ก่อสร้างและปรับปรุง
ลานกีฬาอเนกประสงค์
บริเวณสะพานน้ าแดง 
 

ก่อสร้างและปรับปรุง
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ในพ้ืนที่ประมาณ   
1  ไร่ 

- - - 
 

500,000 จ านวนลานกีฬา
ที่ก่อสร้างและ
ปรับปรุง 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
สถานที่ส าหรับ
การออกก าลัง
กายเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ - - 410,000 - 2,000,000 500,000 - - - 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
ถ่ายทอดความรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนได้เกิด
จิตส านึกรักษ์ชุมชน
และสืบทอดภูมิ
ปัญญาประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมถึงการด ารงชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมให้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้  
ภูมิปัญญา  จาก
ปราชญ์ชุมชนสู่เด็ก  
เยาวชน และ
ประชาชนในเรื่อง 
ของประวัติชุมชน  
ประเพณีวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
รวมถึงการด ารงชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก  และ
เยาวชนมี
ความรู้และเกิด
จิตส านึกรัก 
ชุมนของตนเอง
มากขึ้นและ
สามารถน า 
ภูมิปัญญา น า
ความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์
ได้ 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 

จัดงานประเพณีลอย
กระทงมีประชาชนเข้า
ร่วมงานไม่น้อยกว่า 
1,000 คน 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมและรักษา
ประเพณีอันดีงามไว้ 

กองการ 
ศึกษา 

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันปีใหม่ 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 

จัดงานประเพณีวันขึ้น
ปีใหม่ มีประชาชน
มาร่วมงานไม่น้อยกว่า 
500 คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมและรักษา
ประเพณีอันดีงามไว้ 

กองการ 
ศึกษา 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์มีประชาชน
เข้าร่วมงานไม่น้อย
กว่า  200  คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วมงาน
และรักษาประเพณีอัน
ดีงามไว้ 

กองการ 
ศึกษา 

4 โครงการจัด
กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบ
สานการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา 

จัดงานวันส าคัญและ
กิจกรรมของศาสนา
ต่าง  ๆ  โดยมีเด็ก  
เยาวชน  และ
ประชาชนทุกศาสนา
เข้าร่วมกิจกรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

มีศาสนิกชนผู้นับถือ
ศาสนาต่าง  ๆ  
จ านวนมากเข้าร่วม
กิจกรรมและวันส าคัญ
ทางศาสนาสามารถ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักค า
สอนของศาสนา 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 4  โครงการ - - 380,000 380,000 380,000 380,000 - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.6  แผนงานงบกลาง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือช่วยเหลือค่า
ครองชีพผู้ป่วยเอดส์ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วย
เอดส์ที่มีฐานะยากจน
และมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบฯ ก าหนด 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
ขวัญก าลังใจ
และมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

2 จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิตาม
คุณสมบัติที่ระเบียบฯ 
ก าหนด 
 

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 จ านวนผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
และขวัญ
ก าลังใจที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.6  แผนงานงบกลาง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 จ่ายเบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

เพ่ือเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
คนพิการหรือทุพพล
ภาพที่มีสิทธิตาม
คุณสมบัติที่ระเบียบฯ
ก าหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

-คนพิการหรือ
ทุพพลภาพมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
-ผู้ดูแลคน
พิการเห็น
ความส าคัญคน
พิการมากข้ึน 

กองการ 
ศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.6  แผนงานงบกลาง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จ่ายเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาล
ต าบลสิชล 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดบริการสาธารณะ
ทั้งด้านสังคม
สงเคราะห์  และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก  สตรี  คนชรา  
และผู้ด้อยโอกาส 

ประชาชนออม  1 
ส่วน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 
ส่วน  และรัฐบาล  1  
ส่วน  สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน  คน
ละ  365  บาท/ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเงิน
ที่จ่ายสมทบ 

ประชาชนมี
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่สามารถ
ช่วยเหลือเกื้อกูล 
ผู้ที่ต้องได้รับการ
ดูแลในชุมชน 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 4  โครงการ - - 9,400,000 9,400,000 9,400,000 9,400,000 - - - 
 

แบบ ผ.01 



122 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการด าเนินการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด
เทศบาลต าบลสิชล 

เพ่ือใช้เป็นศูนย์
ประสานงานปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ 
ยาเสพติด  ป้องกัน 
ยาเสพติดให้โทษ 

ป้องกัน  บ าบัด  
ปราบปราม  ยาเสพติด  
ให้โทษในเขตพ้ืนที่ 

60,000 60,000 - - จ านวนศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้
เพ่ือเอาชนะ 
ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพ
ติดในกลุ่มเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน
ลดลง 

ส านักปลัด 

2 โครงการรักน้ า  รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

เพ่ือรณรงค์ให้มีการ
ปลูกต้นไม้ในเขต
เทศบาล 

ปลูกต้นไม้บริเวณป่า
ชายเลน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ป่าชายเลนใน
เขตเทศบาลมี
จ านวนเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 80,000 80,000 20,000 20,000 - - - 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
สุนัขและแมว 

ฉีดวัคซีนและท าหมัน
ให้สุนัขและแมว  
จ านวน 1,000 ตัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสุนัข
และแมวที่
ได้รับการฉีด
วัคซีน 

ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการจัดกิจกรรม
การให้การศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยา 
เสพติดในสถานศึกษา 

อบรมให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของโรงเรียนในเขต
เทศบาลทั้ง 2 
โรงเรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
นักเรียนที่เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

นักเรียนมี
ความรู้เรื่อง 
ยาเสพติดและ
สามารถป้องกัน
การติดยาเสพ
ติดได้ 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการอบรม 
เพ่ิมศักยภาพและ 
ทัศนศึกษาดูงาน  
อสม. เทศบาลต าบล
สิชล 

เพ่ือพัฒนา อสม.ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทการเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง
สุขภาพในชุมชน 
เพ่ิมพูน ความรู้ ทักษะ 
ทางด้านวิชาการ
สาธารณสุข เพ่ือให้  
อสม.สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติและแก้ไข
ปัญหาในชุมชนได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

อบรมให้ความรู้ 
เพ่ิมศักยภาพและ 
ทัศนศึกษาดูงานแก่ 
อสม.ทุกคนเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน อสม. 
ที่เข้ารับการ
อบรมและ 
ทัศนศึกษา 
ดูงาน 

อสม.มีโอกาสได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง  ทั้งใน
ด้านการบริหาร  
วิชาการและการ
ปฏิบัติเพื่อยกระดับ
การบริการ
ประชาชนและมี
หน้าที่ในการสร้าง
สุขภาพและบริการ
ชุมชน 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

 

แบบ ผ.01 



125 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนครัวเรือน
ที่เฝ้าระวังและ
ควบคุมป้องกัน
การเกิดโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนมีการ
ป้องกันการเกิด
โรคและลดการ
เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

5 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และ
จัดกิจกรรมต้าน 
ยาเสพติด 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
มีความรู้เรื่องยาเสพ
ติดช่วยต่อต้านยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จ านวน 
1,000 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ปัญหายาเสพติด
ในกลุ่ม เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนลดลง 

กอง 
สาธารณสุข 
ฯ 

รวม 5  โครงการ - - 270,000 270,000 270,000 270,000 - - - 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

เพ่ือจ่ายเงินเป็น
ค่าธรรมเนียมในการ
ก าจัดขยะมูลฝอย
ให้กับเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 

ก าจัดขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเงินที่จ่าย
ค่าธรรมเนียมใน
การก าจัดขยะ 
มูลฝอยในเขต
เทศบาล 

ขยะมูลฝอยถูก
ก าจัดอย่างถูก
วิธี ลดปัญหา 
มลพิษและ
สิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

2 โครงการปลูกหญ้า
แฝกตามพระราชด าริ 

เพ่ือปลูกหญ้าแฝก 
ตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จอยู่หัวฯ  
รัชการที่  9 

ในเขตเทศบาลต าบล 
สิชล 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนแหล่งที่
ปลูกหญ้าแฝก
ตามพระราชด าริ 

ดินมีคุณภาพดี 
ช่วยรักษาหน้า
ดิน สนองตาม
พระราชด าริ 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์รักษา ดูแล
สวนสาธารณะ 

เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบ
ดูแลสวนสาธารณะ 
พรุกงและสวนสมเด็จ 

จ้างเหมาบริการดูแล
สวนสาธารณะพรุกง
และสวนสมเด็จ  แห่ง
ละ 1 คน 

- - 240,000 240,000 จ านวนผู้รับเหมา สวนสาธารณะ
พรุกงและสวน
สมเด็จได้รับการ
ดูแลและ
บ ารุงรักษาให้มี
สภาพที่พร้อมใช้
งานได้
ตลอดเวลา 

กองช่าง 

4 โครงการบ้านสะอาด
เมืองน่าอยู่ 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพ่ือให้เกิดระบบการ
จัดการขยะที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงระบบการ
จัดการขยะโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

50,000 - - - จ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ลดปัญหาการ
จัดการขยะมี
ระบบการ
จัดการขยะที่ดี
ขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาฟุตบอล
บริเวณสวน 
สาธารณะพรุกง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สนามกีฬาส าหรับการ
ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงสนามกีฬาให้
ได้มาตรฐาน 

- - 1,000,000 
 
 

- จ านวนสนามกีฬา
ฟุตบอล 

สร้างแรงจูงใจ
ให้ประชาชนหัน
มาออกก าลัง
กายและ
พักผ่อน 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้ง 
เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง   
ศาลเจ้าพ่อม่วงทอง 
(ชุมชนตลาดบน) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

ติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กาย  จ านวน  10  
ชุด 

- 
 

- - 
 

300,000 จ านวนเครื่องออก
ก าลังกายที่ติดตั้ง 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 
ชุมชนและโรงเรียน 

เพ่ือจัดให้เกิด
กระบวนการ คัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง ลด
ค่าใช้จ่ายในการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

จัดอบรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยให้กับ
นักเรียนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

50,000 - - - จ านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

นักเรียนและ
ประชาชนมีความรู้
และความสามารถ 
คัดแยกขยะมูลฝอย 
ลดปริมาณขยะใน
พ้ืนที่ลง 

กอง 
สาธารณสุข 

8 โครงการปลูกต้นไม้
ชายฝั่งกันตลิ่งริม
คลองสิชล 

ป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง  
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและ
ความอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศในชุมชน
และสวนสาธารณะ 
พรุกงและคลองสิชล 

ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
จ านวน  10  ชุมชน  
สวนสาธารณะพรุกง 
และคลองสิชล 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม,
สภาพแวดล้อม
ที่สมบูรณ์
เพ่ิมข้ึน 

ลดปัญหาน้ ากัด
เซาะตลิ่ง 
สภาพแวดล้อม
สมบูรณ์ขึ้น  เพ่ิม
ปริมาณสัตว์น้ า  
ระบบนิเวศดีข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการ
อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ ให้
มีอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม สร้างพ้ืนที่
สีเขียวในชุมชนและ
สวนสาธารณะ 

ชุมชนในเขตเทศบาล
สวนสาธารณะในเขต 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนร่วมกัน
ปลูกและดูแล
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน 

กอง 
สาธารณสุข 

10 โครงการรณรงค์ 
ลดภาวะโลกร้อน 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้
และสร้างความตื่นตัว
ร่วมมือกันเพ่ือและ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน 

เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป  
จ านวน  100  คน 

  - 20,000   - - จ านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ตระหนักต่อ
ผลกระทบและ
ช่วยกันแก้ไข
ปัญหาฯ 

ส านักปลัด 

รวม 10 โครงการ - - 660,000 580,000 1,800,000 1,100,000 - - - 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.4  แผนงานการพาณิชย์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
โรงฆ่าสัตว์ 

เพ่ือซ่อมแซมโรงฆ่า
สัตว์ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีข้ึน 

อาคารโรงฆ่าสัตว์พร้อม
ให้บริการประชาชนได้
ตลอดเวลา 

100,000 - 50,000 - จ านวนครั้งที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

อาคารโรงฆ่า
สัตว์พร้อม
ให้บริการ
ประชาชนได้
ตลอดเวลา 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

รวม 1  โครงการ - - 100,000 - 50,000 - - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.5  แผนงานงบกลาง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจ่ายเงิน
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลสิชล 

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม
และป้องกันโรคให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสิชล 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลสิชล 

350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนเงิน 
ที่จ่ายสมทบ 
เข้ากองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล 
ต าบลสิชล 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ 
สมบูรณ์แข็งแรง 
ลดการเกิดโรค
ต่าง  ๆ 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

รวม 1  โครงการ - - 350,000 350,000 350,000 350,000 - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการปรับปรุง 
ชั้นล่างอาคารศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์เป็นห้อง
ประชุมอเนกประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุงชั้น 
ล่างศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์เพ่ือ 
ใช้เป็นห้องประชุม
อเนกประสงค์ 

ปรับปรุงศูนย์กีฬาอเนกประสงค์
ชั้นล่างเป็นห้องประชุม
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 
23.00 เมตร ยาว 52.00 
เมตร สูง 5.50 เมตร  โดย
ปรับปรุงพื้น คสล.ปรับปรุงฝ้า
เพดาน ปรับปรุงผนัง ปรับปรุง
เรื่องระบบเสียงให้ดีขึ้น  อาจจะ
ติดตั้งฝ้า ปรับปรุงผนังไม่ให้
สะท้อน ปูพ้ืนด้วยพรม ติดตั้ง
ระบบแสงสีเสียง จัดท าเวที
อเนกประสงค์และจัดท าห้อง
อเนกประสงค์  จ านวน 2 ห้อง 

2,000,000 - - - จ านวนสมาชิก
และผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ได้รับ
การเลือกตั้ง 

การด าเนินการ
เลือกตั้งเป็นไป
ตามกฎหมาย
ก าหนดไว้  ด้วย
ความถูกต้อง
สุจริตและเที่ยง
ธรรม รวมทั้ง
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ดับเพลิงด้านข้างเป็น
ป้อมยามและศูนย์
ปฏิบัติการควบคุม
กล้องวงจรปิด 

เพ่ือปรับปรุงด้านข้าง
อาคารดับเพลิงเป็นป้อม
ยามส าหรับ อปพร.และ
ใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมกล้องวงจรปิด 

ปรับปรุงอาคารดับเพลิง 
กว้าง 5.00  เมตร ยาว 
8.00 เมตร สูง 2.60  
เมตร 

700,000 - - - จ านวนห้อง
ที่ปรับปรุง 

มีป้อมยามและ
เจ้าหน้าที่ อปพร.
ส าหรับอ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ในการเดินทางมา
ติดต่อราชการ 
 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 
 
 

โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาและผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดย
ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้มีส่วน
ร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นตนเอง 

สมาชิกสภาและ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มา
จากการเลือกตั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสมาชิก
และผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ได้รับ
การเลือกตั้ง 

การด าเนินการ
เลือกตั้งเป็นไป
ตามกฎหมาย
ก าหนดไว้  ด้วย
ความถูกต้อง
สุจริตและเที่ยง
ธรรม รวมทั้ง
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 
 
 
 

โครงการแชลเลนจ์เดย์ 
(Challenge Day) 

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาให้
แพร่หลาย 

มีการออกก าลังกายร่วม
จ านวน 1 ครั้ง  ทุกวันที่ 
28  พฤษภาคม ของ
ทุกปี 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

พนักงานมี
สุขภาพที่
สมบูรณ์
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

5 
 
 
 

โครงการ Big 
Cleaning Day 

เพ่ือรณรงค์ท า
ความสะอาดภายใน
หน่วยงาน/ชุมชน
ในเขตเทศบาล 

ท าความสะอาดพ้ืนที่ใน
องค์กรและในเขต
เทศบาลต าบลสิชล 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
รณรงค์ท าความ 
สะอาด 

มีสภาพ 
แวดล้อมที่ดี 
สวยงาม 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 
 
 
 

โครงการปรับปรุง 
ระบบเสียงตามสาย 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
เสียงตามสายให้
สามารถแจ้งข่าวสาร
บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 
 

ขยายพ้ืนที่
ให้บริการ 
ครอบคลุมทั้ง
เทศบาล 

 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

- จ านวนจุดที่
ปรับปรุง 

สามารถให้บริการแจ้ง
ข่าวสารและบริการ
ของประชาชนในด้าน
ความรู้จากส่วน
ราชการสู่ประชาชนได้
ครอบคลุม 

ส านักปลัด 

7 
 
 
 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี
เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและรวดเร็ว 

-เพ่ิมบุคลากรเพ่ือ
ปฏิบัติงาน  จ านวน  
1  คน 
-การปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีมี
ความรวดเร็วและ
ถูกต้อง 

120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน
ลูกจ้าง 

-การรับส่งหนังสือกอง
คลังรวดเร็ว 
-การเบิกจ่ายเงิน
รวดเร็ว 
-การรายงานข้อมูลงบ
การเงินเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

กองคลัง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 
 
 
 

โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลสิชล 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติ 
การเพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนา  และ
รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
โดยมีประชาชนเข้า
ร่วมจ านวน 120  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาความ
ต้องการของ
ชุมชนและน า
ข้อมูลมาจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

9 
 
 
 

โครงการจัดงาน 
วันเทศบาล 

เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  
เนื่องในวันเทศบาล อาทิ
เช่น พิธีกรรมทางศาสนา 
การแข่งขันกีฬา เพื่อให้
เกิดความรักความ
สามัคคี 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงาน พนักงานจ้าง
และประชาชนมีความ
รักใคร่สมัครสมาน
และมีความสามัคคี 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานและ
พนักงานจ้างที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาพนักงาน 
พนักงานจ้างและ
ประชาชนมีความรัก
ใคร่สมัครสมานและ
มีความสามัคค ี

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 
 
 
 

โครงการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง
รวมทั้งประชาชนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านต่าง  ๆ เพื่อเพ่ิม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

อบรมให้กับคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงาน
จ้างและประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านต่าง  
ๆ  เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได้ 

เพ่ือจัดเก็บค่าภาษีให้
ได้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามฐานข้อมูลผู้ที่อยู่
ในข่ายต้องช าระภาษี 

จ านวนผู้เสียภาษี
เพ่ิมข้ึน จัดเก็บค่าภาษี
ได้เพ่ิมข้ึน 

120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนผู้เสีย
ภาษ ี

เทศบาลมีรายได้
จากการเก็บภาษีได้
เพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

12 โครงการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น 

เพ่ือลดการทุจริต
คอรัปชั่นให้หมดไป
จากสังคมไทย  เพ่ือ
ควบคุมตรวจสอบการ
ด าเนินงานให้เกิดความ
เป็นธรรมโปร่งใส 

จัดอบรมให้ความรู้ 
รณรงค์การมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวังตรวจสอบ
การทุจริตคอรัปชั่นใน
ทุกระดับแก่ชุมชนและ
เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการท างาน
ของท้องถิ่น 
 

20,000 
 

- - - จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีความ
รู้เท่าทันและ
สามารถเฝ้าระวัง
ไม่ใหเ้กิดการทุจริต
คอรัปชั่นได้ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการจัดงาน 
วันท้องถิ่นไทย 

เพ่ือร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณขององค์
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง  กล่าวค า
ปฏิญาณเนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้างได้
ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ส านักปลัด 

14 โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลสิชล 

เพ่ือรับทราบปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

จัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

รับทราบปัญหาและ 
ความต้องการของ
ประชาชนเพื่อน า
ข้อมูลมาจัดท า
แผนพัฒนา 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบลสิชล 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง  ๆ  ของ
เทศบาลให้ประชาชน
ทราบโดยวิธีการ 
ต่าง  ๆ  อาทิ เช่น  
ท าวีดีทัศน์  แผ่นพับ 
วารสารเสียงตามสาย  
ป้ายไวนิล  วิทยุชุมชน  
วารสารเทศบาล  ฯลฯ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ  ให้
ประชาชนทราบ 
อย่างต่อเนื่อง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 จ านวนครั้ง 
ที่ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมสภา
เทศบาล 
 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องประชุมสภาให้อยู่
ในสภาพที่สวยงาม 

ปรับปรุงห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลสิชล 
จ านวน  1  ห้อง 

- 300,000 
 

 - - จ านวนห้องท่ี
ปรับปรุง 

มีห้องประชุมสภาที่
สวยงามและคงทน
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

17 โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน
เทศบาลเป็นห้อง
ประชุม
อเนกประสงค์  
(ท่ีว่าการอ าเภอ 
สิชลหลังเก่า) 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงาน
เทศบาลเป็นห้อง
ประชุมอเนกประสงค์ 

ปรับปรุงห้องประชุม
ขนาดกว้าง  5  เมตร 
ยาว  10  เมตร  
จ านวน  1  ห้อง 

- 500,000 
 

- - จ านวนห้อง
ประชุม
อเนกประสงค์ 

มีห้องประชุม 
อเนกประสงค์ 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.01 



144 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุง
ชั้นล่างอาคาร 
อเนกประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุงชั้นล่าง
อาคารอเนกประสงค์
ให้สามารถใช้งานได้
หลากหลาย 

ก่อสร้างเวที
อเนกประสงค์ขนาด
กว้าง 5.30 เมตร ยาว 
10.60 เมตร สูง 1.20 
เมตร จ านวน 1 เวที 
และก่อสร้าง
ห้องควบคุมเสียงขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร สูง 2.80 
เมตร จ านวน  1  ห้อง  
ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 

- 500,000 - - จ านวนห้องท่ี
ปรับปรุง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการใช้อาคาร
อเนกประสงค์มาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร 

เพ่ือปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร 
 

ปรับปรุงห้องท างาน 
ให้อยู่ในสภาพที่ดี 

-  - 250,000 
 

- จ านวนห้องท่ี
ปรับปรุง 

มีห้องปฏิบัติงาน 
ที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

รวม 19  โครงการ - - 3,480,000 2,060,000 1,010,000 610,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน 

เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันฯกับ
หน่วยงานต่าง  ๆ   
ที่เก่ียวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบรมให้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติกับหน่วยงาน
ภาครัฐ  เอกชน  เด็ก  
เยาวชนและประชาชน  
จ านวน  100  คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันภัยใน
เบื้องต้น 

ส านักปลดั  

2 โครงการฝึกอบรม
ป้องกันภัยเบื้องต้น
เกี่ยวกับภัยพิบัติ 
 

เพ่ือเป็นการป้องกัน
และเตรียมความ
พร้อมเมื่อเกิดภัย
พิบัติและสามารถ
ปฏิบัติและแก้ไข
ปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที 

จัดอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ราชการ สถาน
ประกอบการเอกชน 
และประชาชนทั่วไป 

 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

หน่วยงานราชการ  
ภาคเอกชน อาสาสมัคร
และประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันภัย
พิบัติ 

ส านักปลดั   

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง 
เทศกาล 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่ใช้รถ
ใช้ถนนในช่วงเทศกาล 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

 30,000 
 

30,000 จ านวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

ส านักปลดั 

4 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 

เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
ต่าง  ๆ  ในเบื้องต้น 
 

ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 จ านวนผู้ที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับ
การช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งถังเคมี
ดับเพลิงในชุมชนและ
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

-เพ่ือความสะดวกใน
การปฏิบัติงานเมื่อ
เกิดอัคคีภัย 
-ติดตั้งถังเคมี
ดับเพลิง 

ติดตั้งถังเคมีดับเพลิง 
ในชุมชนเพ่ิมข้ึน 

50,000 
 

50,000 
 

- - จ านวนถัง
เคมีที่ติดตั้ง 

สามารถน าเครื่องมือมา
ใช้ได้ทัน  เมื่อเกิดเหตุ
กรณีไฟไหม้ในชุมชน 

ส านักปลัด 

6 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันภัยอัคคีภัย  
อุทกภัย  วาตภัย  
และดินโคลนถล่ม 

เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน
ภัยพิบัติ  อัคคีภัย  
วาตภัย  อุทกภัย  
และดินโคลนถล่มใน
เขตเทศบาลต าบล 
สิชล 

เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันภัย
ในช่วงหน้าแล้ง และเฝ้า
ระวังป้องกันภัยในช่วง
ฤดูฝน 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้ง
ในการเฝ้า
ระวังป้องกัน
ภัย 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
เมื่อเกิดอัคคีภัย  อุทกภัย  
วาตภัย  และดินโคลน
ถล่ม 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน   
(อปพร.) 

เพ่ือฝึกอบรม
อาสาสมัคร อปพร.
เพ่ิมข้ึนในเขตเทศบาล 
ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย 
 

ฝึกอบรม อปพร. 
เพ่ิมให้ได้ไม่น้อยกว่า  
2%  ของประชากร
ในเขตเทศบาล 

- 100,000 
 
 

- - จ านวน  
อปพร.ที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

มีสมาชิก อปพร.ที่มี
ทักษะในการปฏิบัติ 
งานครบตามเป้าหมาย 

ส านักปลัด   

รวม 7  โครงการ - - 280,000 380,000 230,000 230,000 - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน  
(เรื่องทางหลวง
ท้องถิ่น) 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
เรื่องห้ามใช้
ยานพาหนะที่มีน้ าหนัก  
น้ าหนักบรรทุกหรือ
น้ าหนักลงเพลาเกิน
กว่าที่ได้ก าหนดหรือ
โดยที่ยานพาหนะนั้น
อาจท าให้ทางหลวง
เสียหาย  เดินบนทาง
หลวงท้องถิ่นในเขต
ความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสิชล 

จัดประชุมประชาคม
เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
ในเขตเทศบาล  
จ านวน 1-3  ครั้ง 

20,000 - - - จ านวนครั้ง
ในการจัด
ประชุม
ประชาคม 

ประชาชนให้ความ
คิดเห็นเรื่องห้ามใช้
ยานพาหนะที่มีน้ าหนัก  
น้ าหนักบรรทุกหรือ
น้ าหนักลงเพลาเกินกว่า
ที่ได้ก าหนดหรือโดยที่
ยานพาหนะนั้นอาจท าให้
ทางหลวงเสียหาย  เดิน
บนทางหลวงท้องถิ่นใน
เขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสิชล 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง 
สถานธนานุบาล   
เทศบาลต าบลสิชล 

เพ่ือให้ประชาชนผู้มี
รายได้น้อยใช้บริการ
สถานธนานุบาล 
 

ก่อสร้างสถานธนานุบาล   
ขนาดกว้าง 10.00  
เมตร  ยาว  20.00  
เมตร  สูง  6.00  เมตร 
 
 
 
 

- - - 
 

5,000,000 
 

จ านวน
สถาน 
ธนานุบาล 

สามารถบรรเทา 
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนผู้มีรายได้
น้อยได้ 

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ - - 20,000 - - 5,000,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน
ในเขตเทศบาล 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
ครัวเรือนในชุมชนและ
น าผลการจัดเก็บไป
วางแผน แก้ไขปัญหา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขต
เทศบาลให้ดีขึ้น 

ส ารวจข้อมูลชุมชน
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลสิชล  จ านวน 
10 ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ได้จัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน 

สามารถน าข้อมูลไป
ประกอบการจัดท า
แผนชุมชน 
แผนพัฒนาเทศบาล 
ฯลฯ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดี
ขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

2 
 
 
 

โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องสิทธิ
และหน้าที่ของสตรี 

เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่อง
สิทธิและหน้าที่ของสตรี 

กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลทั้ง 10 
ชุมชน จ านวน  
50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนสตรีที่เข้า
รับการอบรม 

สตรีมีความรู้ใน
เรื่องสิทธิและหน้าที่
มากยิ่งขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม 
เพ่ิมศักยภาพและ 
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ให้คณะกรรมการ
ชุมชนเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเองและ
ชุมชนโดยใช้กระบวน 
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและจัดให้มีการ
ทัศนศึกษาดูงานเรื่องที่
จ าเป็น 
-เพ่ือสร้างประสบ 
การณ์ตรงและน าผลไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

จัดประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ทัศนศึกษา 
ดูงาน คณะกรรมการ
ชุมชนร่วมกับคณะ 
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
จ านวน  150  คน 

600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม 
ฝึกอบรมและ 
ทัศนศึกษา 
ดูงาน 

คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่
ของตนเอง
และมี
วิสัยทัศน์
กว้างไกล เกิด
กระบวนการมี
ส่วนร่วมใน
การท างาน
ให้กับท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษา 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

-เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
เด็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนเทศบาลต าบล 
สิชลให้มีคุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น 
-เพ่ือให้เด็ก คนชรา 
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
สวัสดิการและบริการ
ต่างๆที่รัฐจัดให้ 

จัดฝึกอบรม สัมมนา 
และทัศนศึกษาดูงาน
ให้กับเด็ก  ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาส 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้รับ 
การอบรม 

เด็ก  ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาล มี
ความรู้ มีขวัญ
และก าลังใจและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

แบบ ผ.01 



155 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 
 
 
 

โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนชุมชน 

เพ่ือให้ชุมชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสิชล
มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการ
จัดท าแผนชุมชน 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติ 
การการจัดท าแผน
ชุมชนให้แก่ ชุมชน 
ต่าง  ๆ  และ
ประชาชนทั่วไปใน 
เขตเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัด 
ท าแผนชุมชน 

-องค์กรชุมชนต่าง ๆ 
และประชาชนทั่วไปใน
เขตเทศบาลมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดท า
แผนชุมชน 
-ชุมชนสามารถจัดท า 
แผนชุมชนให้สอด 
คล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

กองการ 
ศึกษา 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 
 
 
 

โครงการเลือกตั้งประธาน
คณะกรรมการชุมชน 

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการเลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลสิชลให้มีผู้น าใน
ชุมชน 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานเลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการ
ชุมชนที่ครบวาระหรือ
ลาออกในเขตเทศบาล
ต าบลสิชล 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนประธาน
แลคณะกรรมการ
ที่ได้รับการ
เลือกตั้ง 

ชุมชนในเขต
เทศบาล
ต าบลสิชลมี
ส่วนร่วมใน
การเลือก
ผู้น า 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 6  โครงการ - - 715,000 715,000 715,000 715,000 - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น 

เพ่ือส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกับหน่วยงาน
อ่ืน  เช่น ท้องถิ่น
สัมพันธ์  อ าเภอ  
จังหวัด และอ่ืน ๆ 

ส่งนักกีฬาประเภท 
ต่าง  ๆ  เข้าร่วม
แข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอื่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนนักกีฬาที่
เข้าร่วมแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น 

เยาวชนได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาสามารถ 
สร้างชื่อเสียงให้กับ
เทศบาลและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

กองการ 
ศึกษา 

2 
 
 
 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ชุมชน
ในเขตเทศบาล 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ได้ร่วมกิจกรรมการเล่น
กีฬาเพ่ือสร้างความ
สามัคคีในชุมชนให้ได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

จัดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์
ชุมชน  จ านวน   
1  ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งที่ 
จัดการแข่งขัน 
กีฬา 

เด็ก เยาวชนและ 
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมการเล่น 
กีฬา  เพ่ือสร้างความ
สามัคคีในชุมชนให้ได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

กองการ 
ศึกษา 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    5.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 
 
 
 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอล
เทศบาลสิชลคัพ   

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนหันมาเล่นกีฬา
และรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

จัดการแข่งขันกีฬา 
ฟุตซอล 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งที่
จัดการแข่งขัน
กีฬา 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

กองการ 
ศึกษา 

4 
 
 
 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลและกลุ่ม
เครือข่าย 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ให้กับนักเรียนในเขต
เทศบาลและกลุ่ม
เครือข่าย 

จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลและกลุ่ม
เครือข่าย  จ านวน  
1 ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครั้งที่
จัดการแข่งขัน
กีฬา 

นักเรียนมีความ
รักความสามัคคี
ต่อกัน รู้แพ้  
รู้ชนะ รู้อภัย 

กองการ 
ศึกษา 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    5.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
เทศบาลสิชลคัพ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน หันเล่นกีฬา
และรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 

140,000 140,000 140,000 140,000 จ านวนครั้งที่
จัดการแข่งขัน
กีฬา 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 5  โครงการ - - 640,000 640,000 640,000 640,000 - - - 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.6  แผนงานงบกลาง 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการให้
ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  และ
ระดับปริญญาโท 

เพ่ือจ่ายเงินทุน 
การศึกษาให้กับผู้ 
ที่ได้รับทุนการศึกษา  
ที่อยู่ระหว่างการ
หารือของ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ผู้รับทุนการศึกษา 
จ านวน  3  คน 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

50,000 จ านวนผู้ที่
ได้รับทุน 
การศึกษา 

ท าให้บุคลากรเทศบาล  
ได้แก่  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้างเทศบาล  
ได้มีองค์ความรู้และมี
ความสามารถมากยิ่งขึ้น 
 

ส านักปลัด  

รวม 1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุนอ าเภอสิชล
โครงการการจัดงาน 
วันปิยมหาราช  

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีและ
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
ขององค์พระบาท 
สมเด็จพระ 
ปิยมหาราช 

ข้าราชการ  พ่อค้า  
ประชาชน  นักเรียน  
นักศึกษา ร่วมกัน
ถวายพวงมาลา ณ 
ลานพระรูปสมเด็จ
พระปิยมหาราช  
บริเวณหน้าที่ว่า 
การอ าเภอสิชล 

1,000 
 

 1,000 
 

 1,000 
 

1,000 จ านวนเงินที่
สนับสนุน 

ภาครัฐ  
เอกชน  
แสดงความ
จงรักภักดี
และส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ 

ส านักปลัด 
 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอสิชล 

 
 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนอ าเภอสิชล
ตามโครงการ การ 
จัดงานพระราชพิธี 
วันเฉลิมพระชนม- 
พรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีและ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อ
พระประมุขของ
ปวงชนชาวไทย 

ข้าราชการ  พ่อค้า  
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา ช่วงเช้า 
ร่วมตักบาตรแล้วร่วม
พิธีกรรมทางศาสนา 
ช่วงเย็นมีการแสดง
มหรสพ การแสดง
ของนักเรียน  
ประชาชนมีการจุด
เทียนชัยมงคล 

10,000 
 

10,000 
 

- 
 

- จ านวนเงินที่
สนับสนุน 

พสกนิกร
ชาวไทยทุก
หมู่เหล่าได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดี
และส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ
โดยพร้อม
เพรียงกัน 

ส านักปลัด 
 
 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอสิชล 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 อุดหนุนอ าเภอสิชล
ตามโครงการ  
การจัดงาน 
เฉลิมพระเกียรติ  
“12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ” 
 

เพ่ือแสดงความ 
จงรักภักดแีละส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของสมเด็จพระนาง 
เจ้าสิริกิติ์พระบรม 
ราชินีนาถที่มีต่อพสก
นิกรชาวไทย 

ข้าราชการ  พ่อค้า  
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา ช่วงเช้า 
ร่วมกันตักบาตร
แล้วร่วมพิธีกรรม 
ทางศาสนา ช่วง
เย็นมีการแสดง 
มหรสพ การแสดง
ของนักเรียน  
ประชาชนมีการ 
จุดเทียนชัยมงคล 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 จ านวนเงิน
ที่สนับสนุน 

พสกนิกรชาว
ไทยทุกหมู่ 
เหล่าได้แสดง 
ถึงความ
จงรักภักดีและ
ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
โดยพร้อม
เพรียงกัน 

ส านักปลัด 
 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอสิชล 

รวม 3  โครงการ - - 21,000 21,000 11,000 11,000 - - - - 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียน
ถ่ายโอนภารกจิ 

เพื่อส่งเสริมด้าน
สุขภาพพลานามัย
ให้กับนักเรียนได้
บริโภคอาหารที่มี
คุณค่า ร่างกาย
เจริญเติบโต
เหมาะสมกับวัย 
ในระดับก่อน
ประถมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน  100% 
ส าหรับโรงเรียนถ่ายโอน
ภารกิจสังกัด สพฐ.ใน
เขตเทศบาลระดับเด็ก
อนุบาลและระดับเด็ก 
ป.1-ป.6  จ านวน  
200  วัน จ านวน  
2 โรงคือ  
1. รร.วดัประทุมทาย 
การาม   
2. รร.บ้านบางฉาง  

7,480,000 
 

7,480,000 
 

7,480,000 
 

7,480,000 จ านวนเด็กท่ี
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

-นักเรียนมี
ร่างกาย 
ทีเ่หมาะสม 
กับวัย 
-ลดภาวะ
ทุพ
โภชนาการ
ของนักเรียน 
 

กองการ 
ศึกษา 

-รร.วัดประทุม
ทายการาม 
-บ้านบางฉาง 

รวม 1  โครงการ - - 7,480,000 
 

7,480,000 
 

7,480,000 
 

7,480,000 - - - - 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลสิชล  ตาม
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาผู้สูงอายุใน
การรวมกลุ่มท า
กิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพในด้าน
ต่าง  ๆ 
 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลสิชล  
จ านวน  100  คน 
 

25,000 
 

25,000 25,000 25,000 จ านวน
ผู้สูงอายุที่ 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ  
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัยของ
ตนเอง ทั้งด้าน
โภชนาการ การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจ  
  

กองการ 
ศึกษา 

ชมรม
ผู้สูงอายุ 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลสิชล 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนสภาองค์กร
ชุมชนเทศบาล
ต าบลสิชล  ตาม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดการ
ตนเองโดยชุมชน
เพ่ือชุมชน   

เพ่ือส่งเสริม
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ตัวแทนชุมชน 
ต่าง  ๆ  ในเขต
เทศบาล  จ านวน  
60  คน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 จ านวนสมาชิก
องค์กรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

สมาชิกสภา
องค์กรชุมชนมี
การพบปะ
แลกเปลี่ยนและ 
มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนวทาง
แก้ปัญหา 
ต่าง  ๆ  เพ่ือ 
การพัฒนาของ
ท้องถิ่นต่อไป 

กองการ 
ศึกษา 

สภาองค์กร
ชุมชน 

รวม 2  โครงการ - - 45,000 45,000 45,000 45,000 - - - - 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนอ าเภอสิชล 
ตามโครงการจัด
งานประเพณี
มาฆบูชา 
แห่ผ้าขึ้นธาตุ 

เพ่ือท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้
เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

จัดขบวนแห่ผ้าขึ้น
ธาตุจากสนามหน้า
เมืองถึงวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร 

3,000 
 

3,000 
 

 3,000 
 

3,000 จ านวน
เงินที่
สนับสนุน 

พุทธศาสนิกชน 
ชาวอ าเภอสิชล
ได้ท าบุญร่วมกัน
และได้แสดง
ความกตัญญู
กตเวทีและ
ร าลึกพระคุณ
ขององค์พระ
สัมมา 
สัมพุทธเจ้า 

กองการ 
ศึกษา 

อ าเภอสิชล 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนอ าเภอสิชล 
ตามโครงการจัดงาน
สืบงานประเพณี  
“แห่หมฺรับเดือนสิบ” 

เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณี
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ให้คงอยู่สืบไป 

จัดขบวนแห่ผ้า  
ประกอบ 
ด้วยรถหมฺรับ  ขบวน
แห่จากสนามหน้า
เมืองถึงวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร 
 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 จ านวนเงินที่
สนับสนุน 

เป็นการสืบ
สานงาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
อันดีงามของ
ท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษา 

อ าเภอสิชล 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 อุดหนุนอ าเภอสิชล 
ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ
อ าเภอสิชล 

เพ่ือฟ้ืนฟู  
ส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น
อันดีงามของ 
อ าเภอสิชลให้คง
อยู่สืบไป 

จัดพิธีสมโภชเรือ
พนมพระ  การ
ประกวดเรือพนมพระ  
ขบวนแห่  การ
ประกวดอาหาร
พ้ืนบ้าน  การแข่งขัน
กีฬาพ้ืนบ้าน ฯลฯ 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 จ านวนเงินที่
สนับสนุน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 
ภาคเอกชน
และ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่นอันดี
งามให้คงอยู่
สืบไป 

กองการ 
ศึกษา 

อ าเภอสิชล 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 อุดหนุนวัดประทุม
ทายการามตาม
โครงการสืบสานงาน
ประเพณีชักพระ 

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดส่งเรือพระเข้า
ร่วมงานประเพณี
ชักพระอ าเภอสิชล 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 จ านวนเงินที่
สนับสนุน 

ภาครัฐ  
เอกชน และ
ประชาชนมี
ส่วนในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่นอันดี
งามให้คงอยู่
สืบไป 

กองการ 
ศึกษา 

วัดประทุม
ทายการาม 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 อุดหนุนวัดวิเวก 
รัตนธัชมุนีตาม
โครงการสืบสาน
ประเพณีชักพระ 

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดส่งเรือพระเข้า
ร่วมงานประเพณีชัก
พระอ าเภอสิชล 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 จ านวนเงินที่
สนับสนุน 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษา 

วัดวิเวก 
รัตนธัชมุนี 

รวม 5  โครงการ - - 173,000 173,000 173,000 173,000 - - - - 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุน อสม.ตาม
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาล 
 

-เพ่ือให้อสม.มี
ฐานข้อมูลในการ 
ปฏิบัติงานดูแล
สุขภาพสมาชิกใน
ชุมชน 
-เพ่ือป้องกัน
แก้ปัญหา
ประชาชนขาด
สารไอโอดีน 

จัดสรรงบประมาณ
การด าเนินงานของ 
อสม.ชุมชนละ 
7,500 บาท 
 

75,000 75,000 75,000 75,000 จ านวนเงิน 
ที่ให้การ
อุดหนุน 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีข้ึน 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

ประธาน 
อสม.ในเขต
เทศบาลทั้ง 
10 ชุมชน 
 

รวม 1  โครงการ - - 75,000 75,000 75,000 75,000 - - - - 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุน อบต.ทุ่งปรัง
ตามโครงการบริหาร
จัดการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอสิชล 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร 

สนับสนุน
งบประมาณในการ
ปรับปรุงศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างระดับ
อ าเภอ 

35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนเงิน 
ที่ให้การ
อุดหนุน 

การด าเนินการ
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ระดับอ าเภอมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง อบต.ทุ่งปรัง 

รวม 1  โครงการ - - 35,000 35,000 35,000 35,000 - - - - 
 
 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  5  การเสริมสร้างธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโรงเรียน 
วัดประทุมทาย 
การามตามโครงการ
จัดการแข่งขัน 
กรีฑานักเรียน  และ
ประชาชนของ
เทศบาลต าบลสิชล   

เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียน  
นักศึกษาและ
ประชาชนเข้าร่วม
การแข่งขัน  พัฒนา
ทักษะทางด้านกีฬา
และความสามารถ
ทางด้านกีฬา 

นักเรียนและ
ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 
1,200 คน ได้
เข้าร่วมกิจกรรม   

170,000 
 

170,000 170,000 170,000 จ านวนเงิน
ที่อุดหนุน 

นักเรียนและ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบล 
สิชลได้เข้า
ร่วมการ
แข่งขัน
กรีฑาใน
ระดับอ าเภอ 
 

กองการ 
ศึกษา 

รร.วัดประทุม
ทายการาม 

 
 

 

แบบ ผ.02 



176 
 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลสิชล 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนอ าเภอสิชล 
ตามโครงการพัฒนา
กีฬาอ าเภอสิชล   
จ.นครศรีธรรมราช 
 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน  
ประชาชนทุกเพศ  ทุก
วัย  ทุกหมู่เหล่าได้เล่น
กีฬาและออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนทุกกลุ่มมี
สุขภาพ พลานามัย 
สมบูรณ์แข็งแรง
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 จ านวนเงิน
ที่อุดหนุน 

นักกีฬาของ
อ าเภอสิชลได้
เข้าร่วมการ
แข่งขันใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

อ าเภอสิชล 

รวม 2  โครงการ - - 190,000 190,000 190,000 190,000 - - - - 
 

แบบ ผ.02 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

เทศบาลต าบลสิชล 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561  

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการเก็บ
เอกสาร 

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร  ชนิด
บานทึบ  จ านวน  
3  ตู้  ๆละ  
6,000 บาท 

12,000 6,000 - - ส านักปลัด 

    เพ่ือใช้ในการ
ระบายอากาศใน
ห้องท างาน 

พัดลมระบาย
อากาศ  ขนาด   
8  นิ้ว  จ านวน  
2  ตัว 

8,000 - - - ส านักปลัด 

    เพ่ือใช้ในการ
ติดตั้งในอาคาร 

เครื่องปรับอากาศ 
ชนิดชนิดตั้งพ้ืน
หรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 
40,000  บีทียู  
จ านวน  1 เครื่อง 

50,000 - - - ส านักปลัด 

    เพ่ือใช้ในการเก็บ
เอกสาร 

ตู้เหล็ก 15 
ลิ้นชัก  จ านวน  
2  ตู้ 

- 16,000 - - ส านักปลัด 

 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

เทศบาลต าบลสิชล 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและ
รวดเร็วในการ
เดินทางไป
ราชการ 

รถยนต์ตรวจการณ์ 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,000-
3,000  ซีซี 
เครื่องยนต์ดีเซล 
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ  
จ านวน  1  คัน 

1,500,000 - - - ส านักปลัด 

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใน
การจัดประชุม
ต่าง  ๆ 

เครื่องขยายเสียง
พร้อมล าโพง  
จ านวน 1 ชุด 

150,000 - - - ส านักปลัด 

   ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
ที่มารอรับ
บริการ 

โทรทัศน์แอลอีดี 
(LED TV) ขนาด  
40  นิ้ว  จ านวน   
1  เครื่อง 

- - 16,000 - ส านักปลัด 
(งานทะเบียน
ราษฎร) 

 
 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

เทศบาลต าบลสิชล 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   ครุภณัฑ์งาน 
บ้านงานครัว 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีมารอ
รับบริการ 

เครื่องท าน้ าเย็น   
แบบท่อต่อ  ขนาด  
1 ก๊อก  จ านวน   
1  เครื่อง 

- 14,000 - - ส านักปลดั 
 

   ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
และการบริการ
ประชาชน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว)  จ านวน  
4  เครื่อง 

90,000 - - 30,000 ส านักปลดั 
กองคลัง 

    เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด 
LED ขาวด า (30 หน้า/
นาที)  จ านวน 3 เครื่อง 

12,000 - - 6,000 ส านักปลดั 
กองคลัง 
 

    เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด 
LED สี  
จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 - - - กองคลัง 
 
 

    เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800VA จ านวน 4 
เครื่อง 

9,600 - - 3,200 ส านักปลดั 
กองคลัง 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

เทศบาลต าบลสิชล 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน  
1  เครื่อง 

- - 21,000 - ส านักปลัด 

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือไว้ส าหรับ
ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย 
ต่าง ๆ 

เรืออลูมิเนียม
ท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต์ติดท้าย  
จ านวน 1 ล า 

300,000 - - - ส านักปลัด 
 

    เพ่ือไว้ส าหรับ
ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย 
ต่าง ๆ 

เครื่องยนต์ชนิดติด
ท้ายเรือ ขนาดไม่
น้อยกว่า 30 HP 
เป็นเครื่องยนต์ 2  
จังหวะ  จ านวน 1 
เครื่อง 

80,000 - - - ส านักปลัด 
 

 
 
 

  ครุภัณฑ์ 
วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ 

เพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
และการบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อเครื่องช่วย
หายใจแบบอัด
อากาศ (SCBA) 
จ านวน 2 ชุด 

- 130,000 - 130,000 ส านักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

เทศบาลต าบลสิชล 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   ครุภัณฑ์ 
เครื่องดับเพลิง 

เพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

จัดซื้อชุดดับเพลิง
ประกอบด้วยเสื้อ,
กางเกง,  หมวก, 
ถุงมือ,รองเท้า 
(ภายนอกอาคาร 
จ านวน 4 ชุด) 

50,000 - - - ส านักปลัด 
 

    เพ่ือไว้ส าหรับ
ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย 
ต่าง ๆ 

รถดับเพลิง 
จ านวน 1 คัน 
 

- 5,000,000 - - ส านักปลัด 
 

    เพ่ือไว้ส าหรับ
ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย 
ต่าง ๆ 

รถบรรทุกน้ าดับเพลิง 
จ านวน 1 คัน 
 

- - - 3,000,000 ส านักปลัด 
 

   ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
ส าหรับประมวลผล  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) จ านวน 
1 เครื่อง 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

30,000 
 
 
 

- 
 
 
 

ส านักปลดั 
 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

เทศบาลต าบลสิชล 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED ส ี 
จ านวน  1  เครื่อง 

- - 17,000 - ส านักปลัด 

 
 

   เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800VA 
จ านวน  1  เครื่อง 

- - 3,200 - ส านักปลัด 
กองคลัง 

3 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
และการบริการ
ประชาชน 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
ส าหรับประมวลผล 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) จ านวน 
1 เครื่อง 

- 
 
 
 

30,000 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

กองการศึกษา 

    เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800VA 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 3,200 - - กองการศึกษา 

4 
 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เพ่ือให้บริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

เก้าอ้ีพักคอย 
จ านวน  2 ชุด 

 

30,000 - - - กอง 
สาธารณสุขฯ 
 

แบบ ผ.08 



184 

 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

เทศบาลต าบลสิชล 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือใช้บรรทุก
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆใน
การปฏิบัติงาน 

พ่วงข้าง
รถจักรยานยนต์
พร้อมอุปกรณ์เสริม 
จ านวน 1 ชุด 

15,000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

   ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอร์ (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) 
จ านวน  1 เครื่อง 

30,000 - - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

    เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ชนิด LED ขาวด า 
(30 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เครื่อง 

8,000 - - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

    เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองไฟ 
ขนาด  800 VA 
จ านวน  3  เครื่อง 

6,400 3,200 - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 
เทศบาลต าบลสิชล 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพ่ือใช้บรรทุก
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

พ่วงข้าง
รถจักรยานยนต์
พร้อมอุปกรณ์เสริม 
จ านวน  1  ชุด 

15,000 - - - กองช่าง 

   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ซ่อม 
บ ารุงถนน 
แอสฟัลท์  
ถนนหินคลุก 

เครื่องตบดินแรงอัด
ในการตบดินไม่น้อย
กว่า  7  ตัน  
1  เครื่อง 

- 90,000 - - กองช่าง 
 
 

   ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือส ารวจวัด
ระยะพื้นที่และ
วัดมุม 

กล้องส ารวจ 
ประมวลผลรวม 
จ านวน  1  ชุด 

- - 150,000 - กองช่าง 

รวม 2,383,000 5,292,400 237,200 3,169,200 - 
  

แบบ ผ.08 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๕๕  
การติดตามและประเมินผล 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗      ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม

และประเมินผลโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลต าบลสิชลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เทศบาลต าบลสิชลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน       
ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน 
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ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้

มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. การพัฒนาที่ล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนในการจัดท า เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. ความยุ่งยากในการจัดท าแผนตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
  
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๒)  เทศบาลต าบลสิชลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

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

 

http://www.dla.go.th/
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            แบบที่ ๑ 

แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
  

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ๒๐ 
๒. การวเิคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
     ๓.๑ ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (๑๐) 
     ๓.๒ ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั (๑๐) 
     ๓.๓ ยุทธศาสตร์จงัหวัด (๑๐) 
     ๓.๔ วิสัยทัศน ์ (๕) 
     ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗ จดุยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘ แผนงาน (๕) 
     ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
     ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน 
100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒0 
(๓) 
 
 
 

 

  (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และ ช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

 (๓) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๒)  

 (๔) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

 (๕) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายผู้บริหาร 

25 
๓ 
 
 
 

 

 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

๒  

 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

๔  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ 
ศักยภาพ 

 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

 ๔  

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
สภาพทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

๔  

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)  
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ  
T-Threat (อุปสรรค) 

๔ 
 

 

 (๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
วิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไข
ปัญหา 

๔  

3. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖๕ 
๑๐ 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

๑๐  

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 

๑๐  

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๕  

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓.๕ พันธกิจ พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ

๕  
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วิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นพันธกิจ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน 

๕  

๓.๗ ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ (ตัวชี้วัด
รวม) 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได้ท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็น
ตัวก าหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๕  

๓.๘ จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต 
(แนวทางการพัฒนา) 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการ
พัฒนาที่เกิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี 

๕  

๓.๙ ตัวช้ีวัดระแนว
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของแนวทางการพัฒนา เป็นตัวก าหนดว่า
ผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะ
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสาม
ปี  

๕  

๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาสามปี  

5  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
  
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลสิชล 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564) 

--------------------- 
  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลสิชล  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564)  ของเทศบาลต าบลสิชล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2559  เมื่อ
คราวการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลสิชล  ครั้งที่  4/2559  เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2559  
และนายกเทศมนตรีต าบลสิชล  ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564)  เมื่อวันที่  30  
ธันวาคม  2559  เรียบร้อยแล้ว 
  อาศัยอ านาจตามข้อ  17  (4)  และข้อ  24  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2559 
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564)  เทศบาลต าบลสิชลต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 
 
 
 
     (นายชาญวัฒนา  อิสระวัฒนา) 
       นายกเทศมนตรีต าบลสิชล 


