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1. ดานกายภาพ 
 

  1.1ทีต่ั้ง/ขนาด/อาณาเขต 
 

 องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  ไดรับการยกฐานะมาจากสภา
ตำบลเปนองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง จัดตั้งองคการ
บริหารสวนตำบล ประกาศลงวันที่ 16 ธันวาคม  2539  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  เลม 113 ตอน
พิเศษ 52ง  วันท่ี 25 ธันวาคม  2539เปนองคการบริหารสวนตำบลขนาดเล็ก โดยไดปรับขนาดเปนองคการ
บริหารสวนตำบลขนาดกลางเม่ือวันท่ี  21 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2551 

ท่ีตั้ง 
 องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย ตั้งอยูเลขที่  2/2  หมูที่ 6  ตำบลน้ำจืดนอย  อำเภอกระบุรี  
จังหวัดระนอง  ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  ประมาณ 250  เมตร  หางจากจังหวัด
ระนองประมาณ  60  กิโลเมตร 

พ้ืนท่ี 
 มีพ้ืนท่ีรวมท้ังตำบลประมาณ  13,400 ไร  หรือประมาณ  21.44  ตารางกิโลเมตร 

อาณาเขต 

ลักษณะพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของตำบลน้ำจืดนอย เปนท่ีลุมทุงนาสลับเนินเขา มีอาณาเขตติดกับประเทศ
สหภาพเมียนมาร โดยมีแมน้ำกระบุรีไหลผาน  หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 หมูท่ี 3 และหมูท่ี 5 โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี และแมน้ำกระบุรี 
ทิศใต  ติดกับ เทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี 
ทิศตะวันออก   ติดกับ ตำบลมะมุและตำบลน้ำจืดอำเภอกระบุรี 
ทิศตะวันตก   ติดกับ ท่ีวาการอำเภอกระบุรี  และแมน้ำกระบุรี 

 

 

1.ดานกายภาพ 
 

สวนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
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สภาพภูมิประเทศ  

 ตำบลน้ำจืดนอย มีลักษณะพ้ืนท่ี เปนท่ีราบคอนขางสูง บริเวณเชิงเขา ซ่ึงอยูทางทิศตะวันออก
ของตำบล สวนทางตอนลางติดริมแมน้ำกระบุรี ลักษณะดินจะเปนดินเค็มชายฝง เพราะมีน้ำทะเลทวมถึง 
เกษตรกรจะใชพ้ืนท่ีสวนนี้ทำนา และปลูกตนจาก 

พ้ืนท่ีปาไม  
 พ้ืนท่ีปาไมท้ังหมด 2,634 ไร จำแนกเปนปาชายเลน ปาเบญจพรรณ หรือปาบก ปาสงวนหรือ
อุทยานแหงชาติ  ไมมี 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศท่ัวไป โดยรวมท้ังป มีฝนตกชุก 
 ฤดูหนาว – 
 ฤดูรอน  ตั้งแตกลางเดือน พฤศจิกายน –เมษายน ประมาณ 150 วัน 
 ฤดูฝน ตั้งแตเดือน พฤษภาคม – กันยายน ประมาณ 215 วัน 
แหลงน้ำธรรมชาติ 

1. แมน้ำ     - แมน้ำกระบุรี 
2. คลอง   - คลองตานะ - คลองน้ำแดง (คลองขอ) 
3. หวย   - หวยตารุง - หวยจันทรหอม - หวยตาหวัน 
4. ระดับน้ำใตดิน  - ระดับน้ำซับเฉลี่ย  50 เซนติเมตร  

     -ระดับน้ำใตดิน เฉลี่ย 6 เมตร 

จำนวนหมูบาน   

 ตำบลน้ำจืดนอยแบงพื้นที่การปกครองออกเปน6 หมูบาน (ประชากร 1,288 ครัวเรือน) จำนวน
ประชากรรวมจำนวน3,020คน แยกเปนประชากรชาย จำนวน 1,497 คน และประชากรหญิง จำนวน 
1,523 คน จำนวนหมูบานท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย จำนวน6 หมูบาน 
 

หมูท่ี ชื่อบาน จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวนประชากร กำนัน/ผูใหญบาน 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

๑ บานน้ำจืดนอย๑ 317 288 331 619 นายธนเดช เพชรพงศกุล 

๒ บานน้ำจืดนอย๒ 160 231 249 480 นางจันทรเพ็ญ ทันพิสิทธิ ์

๓ บานน้ำจืดนอย ๓ 96 115 128 243 นางลิดา ขุนฤทธิ์   

๔ บานตรอกปรือ 187 246 233 479 พ.จ.อ.สุนันท คลี่ขยาย 

๕ บานน้ำแดงนอก 242 306 294 600 นายสาโรจน ธนบัตร 

      (กำนนัตำบลน้ำจืดนอย) 

๖ บานน้ำแดงใน 286 311 288 599 นายสุวัต   พิทักษ 

รวม 1,288 1,497 1,523 3,020  
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ขอมูล: สถิติประชากร จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  กันยายน  2564 

ขอมูลประชากรในพ้ืนท่ี 
 

รายการ ปปจจุบัน (2563) ปท่ีแลว (2562) 2 ปท่ีแลว (2561) 
ประชากรชาย (คน) 1,497 1,538 1,541 
ประชากรหญิง (คน) 1,523 1,570 1,569 
รวมประชากร (คน) 3,020 3,108 3,110 
บาน (ครัวเรือน) 1,288 1,254 1,237 

ขอมูลจาก : สำนักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง  กันยายน  2564 
 

  
 

ชวงอายุและจำนวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย  (ป พ.ศ. 2563) 

ประชากร หญิง ชาย ชวงอายุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 294 299 อายุต่ำกวา  18ป 

จำนวนประชากร 952 961 อายุ  18-60ป 

จำนวนประชากรผูสงูอายุ 309 256 อายุมากกวา 60ป 

รวม 1,555 1,516 3,071  คน 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอกระบุรี ณ เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
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การประกอบอาชีพ 

ประชากรในตำบลน้ำจืดนอยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร   เชน ทำสวนยาง ทำสวนปาลม 
ทำนา ฯลฯอาชีพรองลงมาประกอบอาชีพรับจาง คาขาย  การประมง มีการอพยพแรงงานหรือยายถ่ิน
เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไมสามารถทำไดตลอดป   

 
หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

 
การพาณิช ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

1. สถานท่ีจำหนวยน้ำมัน - - - - - 2 2 
2. ตลาดกลางเพ่ือการเกษตร - - - - - 1 1 
3. โกดังเก็บพืชผลทางการเกษตร 1 - 1 - - - 2 
4. โกดังรับซ้ือยางแผน,ปาลมน้ำมันและกาแฟ 1 - 1 - - 1 3 
5. ลานรับซ้ือของเกา - - 1 1 - 1 3 
6. โรงงานผสมปูนสำเร็จ - - 1 - - - 1 
7. โรงงานอิฐบลอก - - 1 - - - 1 
8. อูซอมมอเตอรไซต 1 - - - - 1 2 
9. อูซอมรถยนต 1 - - - 1 1 3 
10. รานตั้งศูนยถวงลอ - - - - 1 - 1 
11. รานจำหนายทอไอเสีย - 1 - - - - 1 
12. สถานตรวจสภาพรถเอกชน - - 1 - - - 1 
13. รีสอรท,เกสเฮาส 2 1 - - - - 3 
14. บานเชา 4 - 1 1 2 6 14 
15. บานรังนก 1 1 1 - - - 3 
16.รานเสริมสวย 1 - - - 1 1 3 
17.รานขายของชำ 3 4 3 3 3 7 23 
18.รานอินเทอรเน็ตและเกมสออนไลน - - - - - 1 1 

ท่ีมา: ขอมูลการสำรวจพ้ืนฐานของหมูบาน ตำบลน้ำจืดนอย ณ เดือน พฤษภาคม 2562 
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2.สภาพทางสังคม 
 

สภาพการปกครอง 
 ในชุมชนพ้ืนท่ีท้ังหมดอยูนอกเขตเทศบาล  เปนพ้ืนท่ีชนบทอยูในเขตรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

สถานศึกษา 
 ในเขตองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย  มีสถานศึกษา จำนวน 2แหง ประกอบดวย 

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  1โรง  ไดแก 
(1) โรงเรียนบานน้ำจืดนอย 

- โรงเรียนอาชีวศึกษา  คือ 
(1) วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 

 ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยมีการศึกษานอกระบบ  คือ 
  (1)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    1  แหง 
  (2)  ท่ีอานหนังสือพิมพประจำหมูบาน  6  แหง 
  (3)  ศูนยการเรียนรูประจำตำบล   1  แหง 

ศาสนา 
 ในเขตองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย  มีสถาบันและองคกรทางศาสนา จำนวน 1 แหง คือ  

วัดตรอกปรือ 
หนวยงานดานสาธารณสุข 

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตำบลน้ำจืดนอย  1   แหง 
- หนวยควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง    1   แหง 
- อัตราการใชสวมราดน้ำ    99 % 
ปญหาดานสาธารณสุขท่ีพบบอยไดแก  โรคไขเลือดออกโรคไขมาลาเรีย 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ปอมตำรวจรักษาการณ     1  แหง 
 ปอมยามประจำหมูบาน     5 แหง 
 

การบริการพ้ืนฐาน 
 

การคมนาคม 
 มีทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)  ตัดผานท้ังตำบล ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน

ตำบลน้ำจืดนอย   
 มีถนนลาดยาง        5 สาย 
 มีถนนคอนกรีต      54สาย 

2. สภาพทางสังคม 
 

3. การบริการพ้ืนฐาน 
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 มีถนนลูกรัง      2 สาย 
 ถนนหินคลุก      11 สาย 
 มีถนนดิน      8  สาย 
การไฟฟา 
 ราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยมีไฟฟาใชไมครบทุกครัวเรือน   
แหลงน้ำธรรมชาติ 

- สระน้ำ        4แหง 
- หวย         1แหง 

แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 
- ฝาย       1  แหง 
- บอน้ำตื้น       22  แหง 
- สระน้ำ       3แหง 
- บอบาดาล      8แหง 
- ประปาหมูบาน(ขนาดใหญ)    2  แหง 

- ประปาน้ำดิบ      7  แหง 

ขอมูลอ่ืน ๆ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
 ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยมีปาตนน้ำ และปาชุมชนใชประโยชนรวมกัน  
กลุมมวลชนจัดตั้ง 
 - ลูกเสือชาวบาน      -รุน 
 - กนช.       1  รุน 
 - อพป.       6  กลุม 
 - อปพร.       2  รุน 
 -   ชรบ.       6 กลุม 

ศักยภาพทองถิ่น 

ประเภท 
การศึกษา 

รวม วาง มัธยม/อาชีวะ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ขาราชการ - - - - 3 1 2 - 6 7 
พนักงานจางภารกิจ - - 4 3 - 3 - - 10 - 
พนักงานจางท่ัวไป 1 1 0 - - - - - 2 1 

รวม 1 1 4 3 3 4 2 - 20 8 
ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  2564 
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ขอมูลสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
 ๑.คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
๑.๑นายสุนัย คลี่ขยาย นายกองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
๑.๒นายสุภาพ ทันพิสิทธิ์ รองนายกองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
๑.๓นายมนูญ บัวศร ี รองนายกองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
๑.๔นายสุทัน บรรเทิง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

๒.  สภาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
๒.๑ นางจรีพร อนุญาติ ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
๒.๒ นายวีระชัย ภูริปาณิก รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

๒.๓ น.ส.ขวัญใจ มาศทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
๒.๔ นายอุรารัก สุภักดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
๒.๕ นางสุชิดา จันทรนวล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
๒.๖ นายจริน ชมสิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
๒.๗ นายสุคนธ รักไทย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
๒.๘ นายดอน หิรัญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
๒.๙ นายประสาท อินทเจียด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
๒.๑๐ นายศราวุธ ธนบัตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
๒.๑๑  นายวิสาร พิทักษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
๒.๑๒นายสพุจน เต็มพรอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

โครงสรางการบริหารงาน 
 องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย  แบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 4สวนคือ 

1.   สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
  ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนตำบลและ
ราชการที่มิไดกำหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตำบล 

2. กองคลัง 
  ใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนำสงเงินการเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบำเหน็จ
บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ  การควบคุมการเบิกจาย งานทำงบทดรอง
ประจำเดือน ประจำป งานเก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตำบลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ี
ไดรับมอบหมาย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
 
 

3. กองชาง 
  ใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ การจัดทำขอมูลทางดานวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพของวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติ งานกอสรางและซอมบำรุงงานแผนงานดาน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การ
บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจายวัสดุอุปกรณ 
อะไหล น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

4.   หนวยตรวจสอบภายใน 
  ใหมีหนาท่ี 

 

ขอมูลพนักงานสวนตำบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล 
 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
1. นายกรกช ชีวโรรส ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 
ขาราชการ 

 สำนักปลัด    
2. นายธนากร สุนสนาม หัวหนาสำนักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
ขาราชการ 

3. วาง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ ขาราชการ 
4. วาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ขาราชการ 
5. จ.อ.พงษศักดิ ์ อนุญาต นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ขาราชการ 
6. พ.จ.อ.จำรูญ วรรณา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยชำนาญงาน 
ขาราชการ 

7. น.ส.ยุพา เนตรกลัด เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ ขาราชการ 
8. น.ส.เสาวนีย เจนดง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พนักงานจาง 
9. นางอรษา จบสุบิน ผูชวยครูผูดูแลเด็ก พนักงานจาง 
10. นายเสริมพงษ คลี่ขยาย พนักงานขับรถยนต พนักงานจาง 
11. นายพุทธิพงษ มณีแดง พนักงานขับรถยนต พนักงานจาง 
12. นายสมพล   ยินดีหา คนงานท่ัวไป พนักงานจาง 
13. นายสาโรจน บุญชด คนงานท่ัวไป พนักงานจาง 
14. น.ส.สุทธินี ธนบัตร ผูดูแลเด็ก (ปฏิบัติหนาท่ีดูแลเด็กเล็ก) พนักงานจาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
 
 

ขอมูลพนักงานสวนตำบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล 

 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
 กองคลัง   

15. -วาง หัวหนาสวนการคลัง  
(นักบริหารงานคลัง ระดับตน) 

ขาราชการ 

16. -วาง- นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ขาราชการ 
17. -วาง- เจาพนักงานพัสดุ ขาราชการ 
18. น.ส.พัชราภรณ  ภูริปาณิก ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได พนักงานจาง 
19. น.ส.อรอุมา  จันทรนวล ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจาง 
20. น.ส.นัยญนา  ตะบองเพชร ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ พนักงานจาง 

    
 กองชาง    

21. นายสวนะ   มากศรี ผูอำนวยการกองชาง  
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

ขาราชการ 
 

22.   -วาง- นายชางโยธา  ขาราชการ 
23. 
24.             

นายสราวุธ 
นางเกษรินทร 

ชัมพูทนะ 
ชนะเกาะ 

ผูชวยนายชางโยธา 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

พนักงานจาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
 
 

สวนท่ี 2 
 
 
 

 
 
 

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

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
 
 

 เแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไดนอมนำหลัก 
"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙'-๑๑ โดยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
๑๒ ครั้งนี้ สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ไดจัดทำบนพื้นฐานของกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู
ประเทศไทย ๔.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เพื่อรวมกันกำหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทำ
รายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู "ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน" 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไวทั้งหมด10 ยุทธศาสตร 

โดยมียุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒0 ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

 ๑. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ๒. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 ๓. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

 ๔. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ๕. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 

 ๖. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

 ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

 ๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 ๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

 10.ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไดนอมนำหลัก 
"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๙-๑๑ โดยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
๑๒ ครั้งนี้ สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ไดจัดทำบนพื้นฐานของ
กรอบยุทธศาสตรชาติ 60 ป 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.
0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
ทุกภาคสวน เพื่อรวมกันกำหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทำรายละเอียด
ยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู "ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน" 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไวท้ังหมด ๑0 ยุทธศาสตร 

โดยมียุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

๑. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาใน ดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็ก
วัยเรียนคอนขางต่ำ การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจำนวนไม
นอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนา
คนใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ไดรับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวง
วัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน แนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ ประกอบดวย 

 (๑) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 

 (2)พัฒนาศักยภาพ คนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถทรงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ 
สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะ
การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

 (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจำนวนปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนให
เปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค 

 (4) ลดปจจัยเสี ่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคำนึงถึงผลกระทบตอสเสริมใหมี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตทางกฎหมายและ ภาษีในการควบคุม
ผลิตภัณฑท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ 
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 (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการ
คลังดานสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ีสุขภาพ 

 (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัยอาทิ ผลักดัน
ใหมีกฎหมายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว และ 

 (๗) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวน รวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิกำหนด
มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และสงเสริม สถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการ
ท่ีทุกคนเขาถึงได 
 

๒. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
การพัฒนา ในชวงที่ผานมาทำใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความ

เหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรมในสังคมไทยมีความคืบหนาชา ทั้งเรื่องความแตกตางของรายไดระหวาง
กลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐรวมทั้งขอจำกัดในการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุมผูดอยโอกาสและกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป 
จึงจำเปนตองมุงลดปญหาความเหลือมล้ำดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน 
แกไขปญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพ่ิมศักยภาทชุม
ชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย 

(๑) การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมาย ประชากรรอยละ ๔0ที่มีรายต่ำสุดสามารถเขาถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและ
เยาวชนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหการดูแลนักเรียนท่ีครอบคลุมตั้งแตการสรางรายได
ของครัวเรือน สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา ใหทุนการศึกษา 

(2)การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ
ให ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณะสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
ผานการ พัฒนาระบบสงตอผูปวยท้ังในระดับจังหวัด ภาคและระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ 

(3) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิภาพในการจัดการ
ทุนท่ีดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชน
และครัวเรือน การปรับ องคการเงินของชุมชนใหทำหนาที่เปนสถาบันการเงินในระดับหมูบาน/ตำบลที่ทำ
หนาที่ทั้งการใหกูยืมและ การออม และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย 

3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกวาศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบ
เซา และขอจำกัดภายในประเทศเองท่ีเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 
รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา การพัฒนา ๕ ปตอจากนี้ไป จึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตได
ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว
อยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากข้ึน และ
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ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน ทางเศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามี
การเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเที่ยวสามารถ ทำรายไดและแขงขันไดมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากขึ้นภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนา
ท่ีสำคัญ ประกอบดวย 

(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ทั้งในดานการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบุประมาณ และดาน
การเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให
สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ 
 (๒) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในกรแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการคาการ
ลงทุน เพ่ือยกระดับ ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสู
ระบบมาตรฐาน ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรมท่ี
ใชเทคโนโลยีข้ันสูงวางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสงเสริมการคาที่เปนธรรมและอำนวย
ความสะดวกดานการคาการลงทุน 

๔. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ปจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกำลังเปนจุดออนสำคัญตอการรักษาฐาน

การผลิตและการใหบริการ รวมท้ัง การดำรงชีวิตของคนไทย ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากกรลดลงของพ้ืนท่ีปา
ไม ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากร
น้ำในอนาคต ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และขอตกลงระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเขมขน ซึ่งจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสราง
ความม่ันคงดานน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพ สิ่งแวดลอมท่ีดี 
ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนแลระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ ลดกาซเรือน
กระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิดจากสา
ธารณภัย แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย 

(๑) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม 

(๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำเพ่ือใหเกิดความม่ันคงสมดุลและยั่งยืน 
(๓) การแกไขปญหาวิกฤตสิ ่งแวดลอมสงเสริมการผลิตและการบริโภคที ่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
(๕) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
(๗) การพ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการและกลไกแก  ไขป ญหาความข ัดแย งด าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม และ 
(๘) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

๕.ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู 
ความมั ่งคั ่งและยั่งยืนกระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มี

แนวโนมสงผลกระทบตอความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอกใน
เรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคตางๆของโลกอาชญากรรม
ขามชาติและการกอการรายและภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแกความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณ
ของคนในชาติ การสรางสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดย
อาชญากรรมคอมพิวเตอร ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงเนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไข
ปญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดาน
ความมั่นคงกับนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆควบคูไปกับการรักษาผลประโยชน
ของชาติ มีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานดาน
ความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย 

(๑) การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธำรงไวซ่ึงสถาบันหลักของ
ชาติ 

(๒) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัย
คุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

(๓) การสงเสริมความรวมมือกับ ตางประเทศดานความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรวมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 

(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อคงไวซึ่งอำนาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และการบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิด ความสอดคลองกัน
ระหวางแผนงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 
 
๖. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ 

ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทยระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคท่ี
สำคัญตอ 
การพัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่อง ทั้งการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใช
กฎหมายท่ีขาด ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถ่ินขาดความโปรงใส ระบบและ
กระบวนการยุติธรรมไมสามารถอำนวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมทั้งการทุจริต
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ประพฤติมิชอบใน สังคมไทย การพัฒนาระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยาง จริงจัง โดยมุงเนนในเรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ การใหบริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิม
กาพการบริหาร จัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปรับคะการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับท่ีดี
ข้ึน และ การลดจำนวนการดำเนินคดีกับผูมิไดกระทำความผิด แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย 

(๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความ
โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 

(2)ปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให การจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ 

(๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได มาตรฐานสากลเพื ่อให
ประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความ
ตองการ 

(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

(๕) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมี 
วินัย โปรงใส และยุติธรรม และ 

(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความ ทันสมัย เปนธรรม และ 
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ที่ผานมาการพัฒนา โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดาน

ความตอเนื่องในการดำเนินการ และ ปญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานสากล ทำใหมี ขอจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขมของการใชพลังงานและลด ตนทุนโลจิสติกสของ
ประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ำ เพิ่มปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะใน
เขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานใน กรุงเทพมหานครและ
ทาอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแขงขันตานโลจิสติกสและการอำนวยความสะดวก
ทางการคา การพัฒนาดานพลังงานเพื่อเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ัน
สุดทาย และลดการพ่ึงพากาชธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล และการพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ำประปา) แนวทางการพัฒนาสำคัญประกอบดวย 

(๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักใน
การเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนา ระบบขนสงทางอากาศ และพัฒนาระบบ
ขนสงทางน้ำ 

(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง อาทิ การ พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากการ
ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง 
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(๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิ
สติกสและโซอุปทานใหไดมาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทาง
การคา 

(4)พัฒนาดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั ่นคงในการผลิต
พลงังาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร จัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชเทคโนโลยี ดิจิทัลในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ 
และ 

(๖) พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให ครอบคลุมและทั่วถึงและการ
บริหารจัดการการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม 

๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงระยะเวลาท่ีผานมา อาศัยการเพ่ิมะสิทธิภาพจาก

ปจจัยความไดเปรียบดาน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากตางประเทศมากกวา
การสะสมองคความรู เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซึ่งมี
มูลคาเพิ่มสูงตกอยูกับประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนายังไมเพียง
พอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู สังคมนวัตกรรมได การพัฒนาจึงเนนในเรื ่องการเพิ ่มความเขมแข็งดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพิ ่มความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย 

(๑) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิง
สังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาไดเอง และกลุมเทคโนโลยี
ที่นำสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๒) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูประกอบการให
มีบทบาทหลักดานนวัตกรรม เทคโนโลยีและรวมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สงเสริมการสรางสรรค
นว ัตกรรมดานการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที ่ผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุม
ผูประกอบการธุรกิจของไทย และ 

(๓) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดาน
บุคลากรวิจัย อาทิ การเรงการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั ้งความรูและความเขาใจใน
เทคโนโลย ี

๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยตองใชประโยชนจากศักยภูมิสังคมเฉพาะของ

พื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อ เสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิต
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และบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความ
เจริญและยกระดับรายไดของ 
ประชาชนโดยการพัฒนา เมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมทั้งลด
แรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้การเปนสวน
หนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยง
การคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบานอีกดวยดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลด
ชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจาย รายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน การเพ่ิมจำนวนเมืองศูนยกลางของ
จังหวัดเปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการเพิ่มมูลคาการ ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนแนว
ทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย 

(๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึงพัฒนาภาคเหนือให
เปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนสู
เปาหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนำพัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดท่ี
หลากหลาย 

(๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอม เมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 
สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวนทองถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง และ 

(๓) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐาน
การผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุลมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของ
พื้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานให
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน และเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 

10.ยุทธศาสตรความรวมมีอระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
การพัฒนาความรวมมือ ระหวางประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ยึดหลักคิดเสรี เปดเสรี 
และเปดโอกาส โดยมุงเนนการ พัฒนาและขยายความรวมมือท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และอ่ืนๆ 
กับมิตรประเทศ และเปนการขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดำเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดย
กำหนดเปนแนวทางการดำเนินนโยบายการคาและการลงทุนที ่เสรี เปดกวาง และเปนธรรม ดำเนิน
ยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหาลาดใหมๆ สงเสริมใหผู ประกอบการไทยไปลทุนในตางประเทศ และ
สงเสริมควเพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การจึง
มุงเนนในเรื ่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่และมีการใชประโยชนไดเต็ม
ศักยภาพ การเพิ่มระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ
การคาและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจาก
แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต และ
ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสำคัญท้ังในทุกระดับแนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย 

(๑) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม
สำหรับสินคาและบริการของไทย 
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(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความ
รวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และJDS และภูมิภาคอาเชียนเพ่ือ
อำนวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส 

(๓) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และ 
การลงทุนท่ีโดดเดนในภูมิภาค 

(4) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย 
(๕) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือ กับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
(๖) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
(๗) เขารวมเปน ภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค 
(๘) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคงในทุกดานท่ีเก่ียวกับ

เรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน 
(๙) บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศและ 
(๑๐) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสำคัญ 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
วิเคราะหสภาวการณกลุมจังหวัดวิเคราะหสภาวแวดลอมกลุมจังหวัด โดยเครื่องมือ SWOT 

Analysis กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและประชาสังคม
การจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
ทั ้งนี ้ไดเชิญหนวยงานบูรณาการที ่เกี ่ยวของรวมอภิปราย ประกอบดวย กระทรวงมหาดไทย สำนัก
งบประมาณและ สศช. ภาคใต เพ่ือชี้แจงกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัดและการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดการบูรณาการทุกภาคสวนในกลุมจังหวัด
ภาคใตฝงอันดามัน มีจุดประสงคเพ่ือใหไดแผนพัฒนากลุมจังหวัดท่ีเปนการพัฒนาและแกไขปญหาของพ้ืนท่ี
อยางแทจริง กำหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ กำหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และกำหนดกลยุทธใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ทั้งนี้ ทุกภาคสวนได
รวมกันวิเคราะหและทบทวนศักยภาพของกลุมจังหวัด โอกาสในการพัฒนากลุมจังหวัดและภัยคุกคามท่ีตอง
เตรียมพรอมในการบริหารจัดการ ไดผลสรุปดังนี้ 

• จุดแข็ง (Strengths)  
1. ทำเลท่ีตั้งทางยุทธศาสตร (Strategic Location) ท่ีสามารถเชื่อมโยงไดท้ังฝงอาวไทย ทะเล

อันดามันและประเทศเพ่ือนบานในกลุมประเทศ IMT-GT และประเทศในเอเชียใต 
2. มีสนามบินนานาชาติ 2 แหง ท่ีจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ และสนามบินภายในประเทศ

อีก 2 แหงท่ีจังหวัดตรังและจังหวัดระนอง พรอมรองรับนักทองเท่ียวไดจำนวนมาก 
3. มีแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีชื ่อเสียงเปนที่รู จักระดับโลก แหลงน้ำแร

สุขภาพที่ระนองทองเที่ยวเชงินิเวศที่หลากหลายในอาวพังงา หมูเกาะสุรินทร สิมิลัน ความหลากหลายของ
กิจกรรมการทองเที่ยวนานาชาติที่ภูเก็ต แหลงอารยธรรมโบราณที่กระบี่ ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
ทางทะเลท่ีสวยงามในทะเลอันดามัน รวมท้ังชายหาดตาง ๆ ท่ีเปนท่ีชื่นชอบของนักทองเท่ียว 
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4. เปนพ้ืนที่ประวัติศาสตรมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณของ
อันดามันสืบสานมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน อาทิเชน วิถีชีวิตชาวเล อารยธรรมเพอรานากันท่ีเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 

5. เปนแหลงผลิต ยางพารา ปาลมน ามัน อันเปนพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 
6. แนวชายฝงทะเลยาว 878 กิโลเมตร มีหาดทรายสวยงาม มีเวิ้งอาว เกาะแกง มากมาย 

และ เหมาะสมกับการทำประมงชายฝงและประมงน้ำลึก 
7. มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแตภูผา ปา ถ้ำ น้ำตก พ้ืนท่ีชุมน้ำปากแมน้ำ

กระบี่ อาวพังงาท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการทองเท่ียวเรียนรูเชิงนิเวศ 
8. คงความเปนอัตลักษณวิถีชีวิตของประชาชนดานการเกษตร สามารถพัฒนาแหลงทองเท่ียว

เชื่อมโยงเกษตร 

  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 
การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน พ.ศ.2561-2564 ยึดแนวคิดการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล มีการสรางรายไดและการกระจายรายไดที่ทั่วถึงและเปนธรรมและ
ภูมิคุมกันตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับแนวคิด การ
พัฒนาแบบองครวมท่ียึดคน และผลประโยชนของประชาชนเปนตัวตั้ง เปนการพัฒนามิติเศรษฐกิจ  ภายใต
กระบวนการพัฒนาของทุกฝายท่ีเชื่อมโยงสนับสนุนกัน 

ในการทำแผนพัฒนาฯ ยังใหความสำคัญกับแนวทางยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง 
พัฒนาและการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกตใชในการพัฒนาใหสอดคลองตามหลักภูมิ
สังคมที่มีวิถีชีวิต อัตลักษณ และคุณคาที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางธรรมชาติ
แวดลอมของแตละจังหวัดและทองถ่ิน 

กลุมภาคใตฝงอันดามันกำหนดแนวคิดในการพัฒนาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจของกลุม

จังหวัดรวมกัน คือ รวมกัน เกื้อหนุน และเชื่อมโยงเพื่อนำไปสูเปาหมาย “การทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับ

โลก บนฐานความเขมแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอยางย่ังยืน”  

1. การทองเท่ียวทางบกและทางทะเลท่ีมีคุณภาพอยางยั่งยืน 
2. การสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร ประมง และปศุสัตวท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ี เพ่ือใหชุมชน
เกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการบริการดาน
การทองเท่ียว และภาคการเกษตร 
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ทิศทางการพัฒนา 
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การกำหนดกรอบยุทธศาสตรในการดำเนินการ รวมทั้งการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ และ
การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ และมาตรฐานรับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ดังนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียวใหมีมาตรฐาน อยางย่ังยืน 
เปนการพัฒนาและรักษารากฐานการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน โดยเนน

การสรางรายไดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยมีกลยุทธการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และสงเสริมการจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวใหสอดคลองกับอัตลักษณ เชื่อมโยงวิธีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น โดย
คำนึงถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว (Carrying 
Capacity) เพื่อใหการทองเที่ยวเปนการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพมากกวาการเนนในเชิงปริมาณ พรอมกัน
นั้นยังสงเสริมใหชุมชนไดเขามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการการทองเที่ยว และมีความเปนเจาของ
การทองเที่ยวในพื้นที่ ควบคูไปกับการสรางความมั่นคงและปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว
และประชากรท่ีอาศัยในกลุมจังหวัดอันดามัน 

2. การพัฒนาระบบและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาภาคเกษตรประมง และปศุสัตว ที่มี
ศักยภาพในพ้ืนท่ี เพ่ือใหชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางย่ังยืน 

สงเสริมการรวมกลุมและใหองคความรูแกเกษตรกร เพ่ือสรางความเข็มแข็งใหสถาบัน
เกษตรกรและนำนวัตกรรมมาตอยอดดานการแปรรูปและเพิ่มผลผลิต โดยเนนที่พืชเศรษฐกิจของกลุม
จังหวัด ไดแก ปาลมน้ำมัน ยางพารา และเพ่ิมมูลคาผลิตทางดานการประมง และปศุสัตว และลดตนทุนการ
ผลิต เพื่อสรางรายไดใหเกษตรกร และเพิ่มกลุมเกษตรกรรายใหมที่มีคุณภาพและมีความพรอมตอการ
พัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันเพื่อสรางฐานการเปนครัวของโลก และสงเสริมพัฒนาผูประกอบการ
ดานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปผลผลิตเพ่ือสรางฐานความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ 

3. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพตนทุนมนุษยเพ่ือนำไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
การพัฒนาบุคลากรในภาคการทองเที่ยวและภาคเกษตรนั้น เปนสิ่งที่จำเปนอยางยิ่ง 

เนื่องจากในปจจุบันพื้นที่กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะภาคการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระนอง 

จากการที่จังหวัดระนอง  เปนดินแดนที่มีธรรมชาติสวยงามมีทรัพยากรทางบก  ทางน้ำ  อุดม
สมบูรณ  มีน้ำแรธรรมชาติท่ีมีชื่อเสียง มีท่ีตั้งเหมาะสมกับการขนสงสินคาไปตางประเทศ  และมีสังคมท่ีสงบ
สุข  จังหวัดระนอง จึงกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือดึงศักยภาพเหลานี้  ออกมาใชใหเกิดประโยชนตอ
การสรางความเจริญและความผาสุกของประชาชน  จึงไดกำหนดวิสัยทัศน :“ เปนศูนยกลางการขนสง
สินคาระหวางประเทศฝงอันดามัน  ท่ีดำรงไวซ่ึงการเปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพและส่ิงแวดลอมท่ีนา
อยู ” 
ซ่ึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระนองเปน  3  ประเด็นดังนี้ 
 1.  เมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 2.  เมืองนาอยู 
 3.  ศูนยกลางการขนสงสินคาทางทะเลฝงอันดามัน 

โดยมีเหตุผลและความคาดหวังแตละยุทธศาสตร  ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตรเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 การที ่จังหวัดระนองมีน้ำแรคุณภาพดี  มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ   สิ ่งแวดลอมสะอาด  
สวยงาม  แหลงอาหารสมบูรณ    ประกอบกับกระแสธรรมชาติบำบัดและนโยบายดานการสุขภาพของ
รัฐบาล  จังหวัดระนอง  จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร  “ เมืองทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ”   โดยใชน้ำแรเปน
สินคาหลักใชการแพทยแผนไทย  การสันทนาการและการดูแล  ดานอาหาร      เปนสวนเสริม  กำหนด
พันธกิจ  “ คนมาระนองไดสัมผัสกิจกรรมสุขภาพดวยความประทับใจ ”  มีกลยุทธการพัฒนา  ดังนี้ 
 

 
 
 1.  สงเสริมการใชประโยชนจากน้ำแรและการแพทยทางเลือก 
จัดใหมีการใชประโยชนจากน้ำแรอยางมีคุณภาพสูงสุด เปนไปอยางทั่วถึงเปนธรรมชาติและยั่งยืน  โดยจัด
ใหมีการใชประโยชนรวมกับการแพทยทางเลือก  เชน  การใชสมุนไพร  อาหาร  และโภชนาการ  การนวด
แผนไทย  การอบสมุนไพร  เปนตน 
 2.เสริมสรางความเขมแข็งภาคประชาชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และเอกชนในการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร  เสริมสรางใหองคกรตาง ๆ  และกลุมผูใหบริการมีบทบาทและศักยภาพใน
การบริหารจัดการ  สรางระบบเครือขาย  มีความเชื่อมโยงครบวงจร  สอดคลองกับความตองการของตลาด 
 3.พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสิ่งอำนวยความสะดวก  ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหได
มาตรฐาน  มีการสรางสรรค  สรางเอกลักษณ  และไมทำลายธรรมชาติ  หรือคุณคาเดิมของแหลงทองเท่ียว 
 4.อาหารปลอดภัย  สงเสริมการบริโภคอาหารที่มีความสด  สะอาด  ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ  
โดยพิจารณาตั้งแตการผลิต  การจำหนาย  และประกอบอาหาร  ท้ังผัก  เนื้อสัตวตาง ๆ  รวมท้ังอาหารแปร
รูป 
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ประเด็นยุทธศาสตรเมืองนาอยู 
 จากการที่จังหวัดระนองเปนจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ  มีภูมิประเทศสวยงาม  มี
อากาศดี  มีความปลอดภัย  มีเศรษฐกิจดี  สังคมเอื้ออาทร  ชุมชนเขมแข็งจึงมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาให
เปนเมืองนาอยู  โดยการสราง  และพัฒนาสิ่งที่มีอยูใหเสริมซึ่งกันและกัน  ใหเปนเมืองที่มีความสวยงาม  
สงบสุข  เอื ้ออาทร  ปลอดภัย  และมีความ  มั่งคั ่ง  เปนเมืองที่มีทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมท่ี
เขมแข็งโดยมีกลยุทธการพัฒนาดังนี้ 
 (1)  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    โดยจัดการดูแลและฟนฟูทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ   ท้ังปาบก   ปาชายเลน    และทรัพยากรน้ำ    รวมท้ังการใชประโยชนในทางสรางสรรคอยาง
คุมคา  เปนธรรม 
 (2)การคาชายแดนและการคาระหวางประเทศ  สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวาง
ประเทศเพ่ือนบาน  เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 (3) การสงเสริมอาชีพและการมีงานทำ  รวมทั้งการเขาถึงแหลงเงินทุน  เพื่อสรางอาชีพและ
ผูประกอบการใหม  โดยการเสริมสรางศักยภาพและบริหารจัดการสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑสูสากล  
การสงเสริมการสงออก  และการฟนฟูทรัพยากรประมง 
 (4)  การจัดการแรงงานตางดาว  การดูแลแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายทั้งดานสุขภาพและการใช
แรงงานเพื่อใหมีแรงงานตางดาวที่ดี  มีคุณภาพ  เพียงพอตอการประกอบการและไมสรางปญหาสังคมใน
พ้ืนท่ี  เชน  การสรางเครือขายการขาวเพ่ือความม่ันคง  การจัดระบบปองกันและการสื่อสารเพ่ือจัดระเบียบ
พื้นที่ชายแดน  การจัดตั้งศูนยบริการการคาและการทองเที่ยวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จ  การจัดตั้งระบบการ
ปองกันและรักษาความปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระนอง 
 ในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นในเขตจังหวัดระนอง ผู บริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงไดรวมกันกำหนดแนวทางในการประสานงาน และบูรณาการโครงการพัฒนา
ทองถิ่นใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตร
และนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงาภูเก็ต กระบี่ ตรัง) ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดจังหวัดระนอง และภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดระนอง 

 1.ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 2. ยุทธศาสตรที ่ 2 การพัฒนาการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและ

ทองเท่ียว 
 3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคม และสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 4. ยุทธศาสตรที ่ 4 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบรอย 
 5. ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 6. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ศาสนา และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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 นโยบายการพัฒนาอำเภอ 
 อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนองเปนอำเภอที่อยูทางทิศเหนือของจังหวัดระนอง  เชื ่อมติดตอกับ
อำเภอละอุน  จังหวัดระนอง  และจังหวัดชุมพร  มีแมน้ำกระบุรีเปนเสนก้ันพรมแดนไทย-พมา  นอกจากนี้
ยังเปนอำเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ  ทั้งปาไม  สัตวน้ำ  มีภูมิประเทศสวยงามประกอบดวย
ภูเขาสลับซับซอน  มีแมน้ำเปนแนวยาวที่ยังคงสภาพธรรมชาติ  มีฝนตกชุก  มีพืชผลที่เปนเอกลักษณของ
อำเภอกระบุรี  ไดแก  มังคุดและผลไมอ่ืน ๆ  มีกลุมอาชีพตาง ๆ  มีวิถีชีวิตท่ีเหมาะสม  กลมกลืนเอ้ืออาทร  
สังคมโดยท่ัวไปมีความสงบเรียบรอย  ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองสูง  และชายแดนติดตอกับประเทศพมา
จึงมีแรงงานตางดาวหลั่งไหลเขามามาก 
 อยางไรก็ตาม  การพัฒนาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน  อำเภอกระบุรียังคงประสบปญหาหลายดานท่ี
สำคัญ  คือ  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทำลาย  ปญหาแรงงานตางดาวและแรงงานตางถ่ิน  ปญหาการ
ประมงและทรัพยากรประมง  ปญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ  ปญหาเสนทางคมนาคม  ปญหายาเสพติด  
ปญหาโรคเอดส  ปญหาการพนัน  ปญหาคุณภาพทางการศึกษา  ปญหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค  และ
เพ่ือการเกษตรในฤดูแลง  และปญหาการวางงาน 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการพัฒนาอำเภอกระบุรีเปนไปเพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาอำเภอ กระบุรีใหเต็ม
ศักยภาพ  จึงไดมีการระดมความคิดเห็นจากทุกฝายหลากหลายอาชีพ  กำหนดเปาหมายการพัฒนาอำเภอ
กระบุรีตามลำดับความสำคัญ  ดังนี้ 
 1.  เปนเมืองทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 2.  มีโครงสรางพ้ืนฐานสมบูรณแบบสามารถเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวอยางครบวงจร 
 3.  เปนเมืองบริการทางดานอาหารแกนักทองเท่ียว 
 4.  เปนเมืองอุตสาหกรรมทางการเกษตร 
 การพัฒนาอำเภอกระบุรีใหเปนไปตามเปาหมายขางตน  จึงไดกำหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการ
พัฒนาอำเภอกระบุรีใหมีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาทุกพ้ืนท่ีของอำเภอโดยแบงประเด็นการพัฒนา 
ประกอบดวย 
 1.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2.  ดานบริการพ้ืนฐานสาธารณะ 
 3.  ดานปจจัยโอกาสทางเศรษฐกิจ 
 4.  ดานสาธารณสุขและบริการสาธารณสุข 
 5.ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยสิน  และความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม3 
 
 1.4  ไทยแลนด 4.0 (THAILAND 4.0) 
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินตองมีความสัมพันธกับไทยแลนด 4.0  โดยใหความสำคัญกับ
การพัฒนาดานเทคโนโลยีกลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย กลุ มเครื ่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื ่องกลที ่ใชระบบ
อิเล ็กทรอนิกสควบคุม  กลุ มดิจ ิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที ่ เช ื ่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ 
ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคา
สูง โดยรายละเอียดไทยแลนด 4.0 มีดังนี้ 
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ประเทศไทย4.0ถือเปนการพัฒนา เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New 

Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู 2ดาน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวฒันธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดย
การเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีการวิจัยและพัฒนา แลว
ตอยอดความไดเปรียบเชงิเปรียบเทียบเปน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 

1. กล ุ มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลย ีช ีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) 
อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 

4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลย ีสมองกลฝ งต ัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณเชื ่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา 
(Edtech) อี-มารเก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการทองเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 
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3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แผนพัฒนาทองถิ่นตำบลน้ำจืดนอย 

แนวทางการพัฒนาและกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
     ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย เปนการกำหนด

วาอนาคตองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยจะเปนไปในทิศทางใดและเปนเครื่องมือกำหนดแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

“พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บริหารจัดการดวยความโปรงใส 
ภูมิปญญากาวไกล  ใสใจคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม” 

 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลไดใช
การวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

พันธกิจการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
พันธกิจท่ี 1 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถรองรับความตองการของประชาชนควบคูกับ

การวางผังเมืองท่ีดี 
พันธกิจที่ 2  สงเสริมการสรางสุขภาพ การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห 

การปองกันบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงสงเสริมการเลนกีฬาแกไขปญหายาเสพติด          
พันธกิจที่ 3  สงเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน อนุรักษ ฟนฟูมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี

ภูมิปญญาทองถ่ินและสรางจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติใหอยูคูทองถ่ิน 
พันธกิจที่ 4  สรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งยั่งยืน โดยเนนดานการเกษตรกรรมใหเปนตลาด

ผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
พันธกิจท่ี 5 สรางจิตสำนึกในการอนุรักษ ฟนฟูและควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางคุมคา   
พันธกิจที่ 6 พัฒนาและสงเสริมความรูและความเขาใจในดานการบริหาร และการปกครองใหกับ

ประชาชน สนับสนุนการมีสวนรวมในการดำเนินการระหวางภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ และ
สรางระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีใน อบต. 
 
 1.ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

 

การวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
  จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเดน ขอดีภายในของตำบลน้ำจืดนอย 
  จุดออน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดดอย ขอเสียภายในตำบลน้ำจืดนอย 
  โอกาส (O : Opportunities) คือ ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสในการพัฒนาตำบลน้ำจืด
นอย 
  อุปสรรค (T : Treats) คือ ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรคในการพัฒนาตำบลน้ำจืดนอย 

ผลการวิเคราะหศักยภาพภายในชุมชนเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต ดวยเทคนิค SWOT Analysis ซ่ึงพิจารณาจากสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร ไดแก สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมืองการปกครอง และดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลปรากฏดังนี้ 

• จุดแข็ง (Strength) 
1.เปนองคการบริหารสวนตำบลท่ีมีความพรอมทางดานบริการโครงสรางพ้ืนฐานและมีขีด

ความสามารถในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
2.ภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยเปนท่ีตั้งของธุรกิจการคาและดานการ

ใหบริการ 
3. มีวัฒนธรรมท่ีเปนอัตลักษณของทองถ่ิน โดยเฉพาะมีความเครงในศาสนาและหลักการ

ปฏิบัติ  
4. ประชาชน ชุมชน องคกรเอกชนใหการสนับสนุนสงเสริมตรวจสอบ ติดตามการ

ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล 
5.องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยมีภูมินิเวศนท่ีเหมาะสมท่ีจะเปนทองถ่ินนาอยูและ

นาอาศัย 
6. องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป 
7. ประชาชนใหความรวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
8. คนตำบลน้ำจืดนอยมีความภูมิใจในความเปนคนน้ำจืดนอย 

• จุดออน (weakness) 
1. เยาวชนในพ้ืนท่ีไมไดรับการศึกษาอยางเหมาะสม    
2. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกอบอาชีพ  
3. ความรวมมือของประชาชนในทองถ่ินมีนอย  
4. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมวัยรุน 
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5. เหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ีเกิดข้ึนอยูเสมอ 
6. ประชาชนขาดความกระตือรือรนในการชวยเหลือตนเอง 
7. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยูในเกณฑท่ีต่ำกวามาตรฐาน 

  8. ระบบประปายังไมสมบูรณประชาชนใหขอมูลแกภาครัฐท่ีไมตรงกับความจริง 
  9. ปญหาการคมนาคมขนสงท่ีจะรองรับการเดินทาง ของประชาชนระหวางหมูบาน 
  10.ปญหาการทำนา เนื่องจากขาดระบบชลประทานท่ีดี ทำใหขาดน้ำจนไมสามารถทำนา
ได 
  11.ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดลอมเขตเพ่ิมมากข้ึนสงผลให
ปริมาณขยะ ปญหาน้ำเสีย และปญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนอันจะเปนสาเหตุการทำลาย
ภาพพจนของทองถ่ิน และสงผลตอสุขภาพของประชาชนในทองถ่ินองคการบริหารสวนตำบลขาดการ
สนับสนนุงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ 
  12.องคการบริหารสวนตำบลขาดการจัดระเบียบของทองถ่ินและขาดการบังคับใชอยาง
เครงครัด 

• โอกาส (Opportunity) 
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕6๐  ใหการสนับสนุนการดำเนินงานของ

ทองถ่ินไมวาจะเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เปนตน 
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินพ.ศ.๒๕๔๒กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

3.รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษฟนฟูเผยแพร และถายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินมากข้ึน 

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาท่ี
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางเทาเทียมกันและท่ัวถึง 

5. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาตางๆ เปนจำนวนมากเพ่ือแกปญหาความยากจน  
6. เปนตำบลท่ีอยูใกลตัวอำเภอเมืองปตตานีเหมาะแกการประกอบธุรกิจและทำการคา  
7. รัฐบาลใหการสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแตระดับกอนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี  
8. ภาครัฐสนับสนุนใหทุกหนวยงานราชการมีคนในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
9. มีสภาพพ้ืนท่ี ท่ีเอ้ือตอการพัฒนา 

• อุปสรรค (Threat) 

1. สภาวการณทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 
2.การขยายตัวของชุมชนและการเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากรในเขตตำบลสงผลให

ประชาชนมีระดับความตองการในการบริการสาธารณะตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยาง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติทำใหประชาชนในทองถ่ินลืมรากฐานทาง
วัฒนธรรมท่ีมีอยู และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
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4. โครงสรางของประชาชนในภาพรวมของเขตตำบลน้ำจืดนอยไมเอ้ือตอการพัฒนา 
5. ประชาชนไมเชื่อม่ันในระบบราชการ 
6. ความยากจนจึงทำใหเด็กไมไดรับการศึกษา 
7. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน  
8.คาตอบแทนในพ้ืนท่ีต่ำจึงสงผลใหคนในพ้ืนท่ีออกทำงานนอกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะประเทศ

มาเลเซีย 
9. ปญหาการลักเล็กขโมยนอยในชุมชน 
10.ขาดความปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากมีความไมสงบในพ้ืนท่ี 
11.ประชาชนไมม่ันใจในนโยบายของรัฐบาลและผูบริหาร 
12.ประชาชนขาดความรูเก่ียวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร 
13.ประชาชนไมใหความสำคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

ดานเศรษฐกิจ 
องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย จะสงเสริมสนับสนุน และผลักดันใหมีกระบวนการ

สรางอาชีพ สรางรายไดลดรายจายใหกับประชาชนทุกระดับโดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตาม
ศักยภาพของชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้  

1. สนับสนนุสงเสริมการลงทุน ดานพาณิชยกรรมและเกษตรกรรม โดยสรางระบบ
เศรษฐกิจท่ีดี และม่ังคง  

2. สนับสนุนสงเสริมการคา จัดใหมีศูนยกลางจำหนายสินคา ผลิตภัณฑพ้ืนบาน 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดยอม 

3. สนับสนุนสงเสริมอาชีพ และพัฒนาฝมือแรงงานใหประชาชนในตำบล ท้ังอาชีพ
พ้ืนฐาน และอาชีพเสริม 

4. จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑตำบล (OTOP) 
5. สนับสนุนสงเสริมความแข็งแรงของกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเด็ก และกลุมเยาวชน 
6. สนับสนุนสงเสริม มุงเนนการเรียนรู และถายทอดเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพ่ือ

ยกระดับความรู และภูมิปญญาทองถ่ิน ใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ 
7. สนับสนุนการทำเกษตรกรรมโดยนำกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมมา

ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในตำบล 
8. สนับสนุนสงเสริม ใหมีระบบสหกรณประจำตำบล 
9. จัดตั้งกองทุนกูยืม เพ่ือการประกอบอาชีพ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน

เปนการแกปญหาเบื้องตน ในการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพใหแกประชาชนในตำบล 

ดานสังคมองคการบริหารสวนตำบลจะสงเสริมและสนับสนุนใหตำบลน้ำจืดนอยเปน
ชุมชนท่ีปลอดภัยนาอยูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน
และสรางโอกาสใหทุกคนไดรับการบริการอยางเทาเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้ 
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1. สงเสริมคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาสทางสังคม เด็กกำพรา คนพิการ ผูสูงอายุ เด็กและ
สตรี ใหมีโอกาสและสวัสดิการทางสังคมและจัดระบบเบี้ยยังชีพใหเปนธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. สงเสริมการสรางชุมชนนาอยู การสรางความเขมแข็ง และความสามัคคีของชุมชน 
3. สงเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมในการปองกันและบำบัดยาเสพติด 
4. สนับสนุนกิจกรรมสรางระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
5. สนับสนุนปรับปรุงท่ีอยูอาศัยสำหรับผูดอยโอกาส และผูยากไร 
6. สงเสริม และเพ่ิมคุณคาของผูสูงอายุโดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม ใหมีรายได 

 
ดานการเมือง การบริหาร 
องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยจะสงเสริมคนดีเขามาบริหาร ปกครองบานเมืองและ

บริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยมีแนวทางดังนี้ 
1. สงเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุงเนนใหประชาชนมีสวน

รวมในทุก ๆ ดานโดยการ “รวมคิด รวมแกไข รวมทำ รวมรับผลประโยชน เพ่ือประชาชนชาวตำบลน้ำ
จืดนอย ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนปกปอง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” 

2.การบริหารราชการโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการ
บานเมือง โดยใหประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

3.สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมการบริหารตำบลระหวางฝายบริหารของตำบลและ
ฝายปกครองของตำบลเพื่อชวยแกไขปญหาตางๆ ภายในตำบลเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
ตำบลน้ำจืดนอย 

4. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตลอดจนประสานงาน ระหวางหนวยงานตางๆ 
ทุกภาคสวน ท้ังภาคราชการ และภาคประชาชน ใหเกิดความรัก ความสามัคคี และรวมกันพัฒนาตำบลน้ำ
จืดนอย 

5. จัดการ สำรวจ วิจัย ความตองการและปญหาในดานตาง ๆ ของประชาชน เพ่ือนำ
ขอมูล จากการวิจัย มาวิเคราะห และนำขอมูลท่ีไดมากำหนดเปนแนวทาง และวางแผนการพัฒนา เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเกิดประโยชนตอ
ประชาชนตำบลน้ำจืดนอย 

6. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการบุคลากร และวิธีการทำงานภายในองคกร เพ่ือ
มุงเนนการทำงานที่มีประสิทธิผลและการบริการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

7. ปรับปรุงการบริหารการคลัง อยางมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษา
วินัยทางการคลัง โดยยึดถือผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

8. สงเสริมมุงเนนการพัฒนาฝกอบรม ใหแก ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลผูนำชุมน พนักงานตำบล ตลอดจนพนักงานจาง เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ และประสบการณในการ
ทำงาน เพ่ิมแนวคิดในการพัฒนาตำบล และรองรับการใหบริการในแตละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน 
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9. สรางแรงจูงใจ และเพ่ิมพูนกำลังใจใหขาราชการและผูปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตำบลน้ำจืดนอย ท่ีปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละผลการปฏิบัติงานดีเดน และเปนท่ียอมรับ 

10. สงเสริมสนับสนุนอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.) ดานบุคลากร 
งบประมาณวัสดุอุปกรณ และความรู ความสามารถในการปองกันสาธารณภัย 

11. สงเสริมการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร เอกสาร วารสารเผยแพร กิจกรรมให
ประชาชนไดรับทราบ 

12. จัดสถานท่ี และกอสรางอาคารท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบล และปรับปรุง 
ซอมแซมตอเติม รวมท้ังปรับปรุงภูมิทัศน ในเขตองคการบริหารสวนตำบล ใหมีความนาอยู สะดวกปลอดภัย
สำหรับผูมาติดตอราชการ และรับรองแขกบานแขกเมือง และการจัดกิจกรรมตางๆ ของตำบล 

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนไดรับโอกาส เทา

เทียมกันท่ีจะเรียนรู และฝกอบรม เพ่ือใหเกิดปญญา เปนทุนในการสรางงาน สรางรายได เปนพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ มีคุณธรรม โดยมีแนวทางดังนี้ 
 

1. สนับสนุนสงเสริมการศึกษา แกเด็กนักเรียนท่ียากจน และดอยโอกาส และประชาชน
ท่ัวไปไดมีโอกาส 

2. สนับสนุนสงเสริมการศึกษาของภาครัฐ และการศึกษาดานศาสนา (โรงเรียนน้ำจืด
นอย) ทางการศึกษา  

3. สงเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือใชในการสืบคน
ขอมูล และเขาถึงเครือขายตาง ๆ ในการเรียนรู เพ่ือประโยชนตอการศึกษาหาความรู เพ่ือเตรียมตัวกาวสู
ประชาคมอาเซียน ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในตำบลน้ำจืดนอย 

4. สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็ก ๆ ใน
ศูนยมีสุขภาวะท่ีดี สงเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดาน
สติปญญา 

5. สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ดานวัฒนธรรมและประเพณี ของประชาชนใน
ตำบลน้ำจืดนอย 

6. สนับสนุนการแขงขันกีฬา ท้ังในเขตพ้ืนท่ีและนอกเขตพ้ืนท่ีทุกระดับ เพ่ือ
ประชาสัมพันธภาพลักษณของตำบลน้ำจืดนอย 

7. สนับสนุนใหมีสถานท่ีเลนกีฬาและออกกำลังกาย ภายในตำบลใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจืดนอย 

ดานโครงสรางพ้ืนฐานและผังเมือง 
องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย มุงม่ันท่ีจะพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

เพ่ือสนับสนุนการคา การลงทุน และเกษตรกรรม เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัย และสอดคลองกับแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล 
โดยมีแนวทางดังนี้ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
 
 

1. สรางและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ท้ังเสนทางหลักและทางเชื่อมระหวางหมูบาน โดย
จะปรับปรุงใหเปนถนนท่ีไดมาตรฐาน ประชาชนสามารถใชประโยชนในการสัญจรไปมา การขนสงสินคา
ทางการเกษตร และการพาณิชย ใหมีความสะดวก ความปลอดภัย และความรวดเร็ว เพ่ือเปนการกระจาย
ความเจริญไปยังทุกพ้ืนท่ี ในเขตความรับผิดชอบ 

2. สรางและปรับปรุงระบบประปา ใหไดมาตรฐาน การผลิตน้ำประปา เพ่ือใหประชาชน
ไดมีน้ำประปาใชในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนขยายเขตการบริการน้ำประปาใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขต
ความรับผิดชอบ 

3. ขยายเขตไฟฟา ใหประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในตำบล 
4. ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางตามถนน และท่ีสาธารณะ ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 
5. บริหาร จัดการ ระบบ คูคลอง ใหมีการระบายน้ำท่ีสะดวก เพ่ือปองกันน้ำทวมในเขต

พ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 
6.ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชน เพ่ือประโยชนของประชาชน 

ดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยจะสงเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขใหมี

ประสิทธิภาพและมีความเขมแข็งตลอดจนสรางระบบสุขภาพท่ีดีใหเกิดข้ึนแกประชาชนในตำบลใหมีสุขภาพ
แข็งแรง ท้ังรางกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี ้

1. สนับสนุนสงเสริม การบริหารงานระหวางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตำบลน้ำ
จืดนอย ประชาชนตำบลน้ำจืดนอย และองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย เพ่ือกำหนดแนวทางแผนการ
ทำงาน และพัฒนาคุณภาพดานสาธารณสุข และการบริการ เพ่ือประโยชนของประชาชนในตำบลน้ำจืดนอย 

2. สนับสนุนสงเสริมการใหความรู การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลให
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนตำบลน้ำจืดนอย 

3. สนับสนุนสงเสริมการดำเนินงานดานสุขภาพอนามัยและจัดการสุขภาพภาคประชาชน
ผานกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนตำบลน้ำจืดนอย 

4 สนับสนุนสงเสริมการปองกัน เฝาระวัง ติดตามสังเกตการณ การแพรระบาดของ
โรคติดตอตาง ๆ ภายในตำบลน้ำจืดนอย 

5. สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพ อนามัยท่ีดี โดยการจัดหาสถานท่ีออกกำลัง
กาย จัดหาเครื่องออกกำลังกายใหประชาชนไดออกกำลังกาย 

6. สนับสนุนสงเสริมการรับบริการดานสาธารณสุขใหประชาชนมีความสะดวก สบาย 
โดยการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน เพ่ือชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินไดอยางทันทวงที 

7. สนับสนุนการจัดเก็บขยะ และสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ใหคงสภาพ
สวยงาม“ถนนสวย ตำบลนาอยู บานเรือนนามอง” 
 
 

2.   การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   ขององคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยนั้น 
ไดทำการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

ศักยภาพการพัฒนา  

1. ดานการคมนาคม เสนทางการคมนาคมถนนลาดยางทางหลวงแผนดินหมายเลข 410 
สายยะลา - ปตตานี ผานหมูท่ี 2, 3 ของตำบลน้ำจืดนอย เหมาะท่ีจะคาขายสินคาใหกับนักทองเท่ียวและ
ผูคนท่ีผานไปผานมา เพ่ือเพ่ิมรายไดแกประชาชนในบริเวณนั้น 

2. ดานการบริหาร ไดมีการพัฒนาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจาง ใหมีความรู ประสบการณ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยจัดสงใหเขารับการ
ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปการประชาคมท้ังในระดับ
หมูบาน ตำบล มีการแนะนำใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบล 
การบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

3. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ กลุมสตรี กลุมอาชีพ องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย มี
ผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการยอมรับ ร่ำลือเปนท่ีรูจักคือ กลุมปกจักรผาคลุมผม ท่ี
สรางรายไดใหกับกลุมอยางมากมาย และยังมีกลุมอาชีพอีกหลายกลุมท่ีมีการรวมกลุมเพ่ือสรางชื่อเสียงและ
รายไดใหกับกลุม 

4. ดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชขององคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย ไดมีการ
จัดซ้ือและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช ใหใชไดอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด และมีประสิทธิภาพ และมี
สถานท่ีการปฏิบัติงานท่ีสะดวก เหมาะแกการบริการประชาชน 

5. ดานเศรษฐกิจ... 
5. ดานเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางดาน

เกษตรกรรม ไดแก การทำนา ทำสวนยางพารา สวนผลไม ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว เปนตน สวน
อาชีพรอง ไดแก คาขาย รับจางท่ัวไป และอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน งานฝมือตาง ๆ เชน ปกผาคลุม
ผม  เย็บเบาะท่ีนอนนุน ตัดเย็บเสื้อผา/ปกดอก กลุมทำขนมทองมวน/ทองพับ และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ 

6. ดานรายได องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย ไดมีการพัฒนารายได โดยการปรับปรุง
รายได วิธีการหารายได รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี และไดรับการเงินภาษีจากสวนราชการตาง ๆ ท่ี
เก็บให รวมท้ังจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซ่ึงมีจำนวนเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ป เพ่ือนำมาพัฒนาตามอำนาจหนาท่ี 
ภารกิจ อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ตรงตามความตองการของประชาชนมากท่ีสุด 

7. ดานศาสนา วัฒนธรรมของทองถ่ิน ประชาชนตำบลน้ำจืดนอยนับถือศาสนาอิสลาม มี
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท่ีไดปฏิบัติสืบทอดกันมาอยางเครงครัด ประชาชนใหความสำคัญและรวมมือ
รวมใจในการพัฒนาสถานท่ีท่ีสำคัญทางศาสนา รักษาเอกลักษณของทองถ่ินเพ่ือใหคงอยูคูกับประชาชนใน
ตำบลมากท่ีสุด 
 

 
ปจจัยท่ีตองพัฒนาปรับปรุง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
 
 

1. ประชาชนยังไมเขาใจถึงการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล ไมใหความสำคัญ
ของการมีสวนรวมประชาคมหมูบาน ตำบล 

2.  การจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตำบล ยังตองปรับปรุง เนื่องจากประชาชนยัง
ขาดจิตสำนึก ขาดความเขาใจ และไมใหความรวมมือ 

3. บุคลากร ขององคการบริหารสวนตำบลยังตองมีการพัฒนา ปรับปรุง ในดานความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ และการพัฒนาแนวคิดในการบริหารพัฒนา 

4. การเสริมสราง พัฒนาความรู ความสามารถ ของกลุมอาชีพ,กลุมสตรีใหสามารถสราง

รายไดใหกับครัวเรือน และพัฒนาสินคาใหเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายใหมากข้ึน 

จุดแข็ง 
1. สภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทำการเกษตร 
2. มีท่ีดินทำกินเปนของตนเอง 
3. มีความเปนมาทางประวัติศาสตรและมีอัตลักษณท่ีโดดเดน 
4. มีการรวมกลุมอาชีพตาง ๆ ในพ้ืนท่ี 
5. มีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 

จุดออน  
1. ความยากจนของประชาชน 
2. น้ำทวมพ้ืนท่ีการเกษตรทำใหผลผลิตเกิดความเสียหาย 
3. การวางงานของประชาชน 
4. ไมมีความรูทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ขาดการมีสวนรวมของประชาชน 
6. ขาดความรูดานการพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดและการเพ่ิมมูลคาการ

ผลิต 
โอกาส 
1. จากพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

ไดใหอำนาจหนาท่ีบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนอิสระ ในหลาย ๆ ดาน และมีการถาย
โอนภารกิจอำนาจหนาท่ีดานตาง ๆ ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. จากการเขาสูประชาคมอาเซียน 
3. มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีใกลเคียงกับประชาคมอาเซียน 
4. มีภาษายาวีท่ีใชติดตอสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบาน 

ปญหาอุปสรรค 
1. สถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต นับวันทวีความรุนแรงมาก

ข้ึน  สงผลกระทบในหลาย ๆ ดาน เกิดความสูญเสียในชีวิต ทรัพยสิน เปนปญหาอุปสรรคในการพัฒนาตำบล 
2. ปญหาขอจำกัดของกฎหมายในการใหความอิสระ หรือจำกัดขีดความสามารถในการ

พัฒนาตำบลในดานตางๆ 
3. ปญหาความยากจนและวางงานในพ้ืนท่ี 
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4. ปญหาการศึกษา สวนใหญประชาชนการศึกษาอยูในเกณฑระดับต่ำ 
5. การเลี่ยงการชำระภาษีของประชาชน 
6. การไมใหความรวมมือในการทำกิจกรรมของประชาชน สงผลตอการพัฒนาตำบล 
7. ปญหาการไดรับเงินงบประมาณท่ีนอยลง ทำใหองคการบริหารสวนตำบลไมสามารถ

ดำเนินกิจกรรมตามท่ีไดวางแผนไว 
 
แผนพัฒนาทองถิ่นตำบลน้ำจืดนอย 

แนวทางการพัฒนาและกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
     ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย เปนการกำหนด

วาอนาคตองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยจะเปนไปในทิศทางใดและเปนเครื่องมือกำหนดแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

“พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บริหารจัดการดวยความโปรงใส 
ภูมิปญญากาวไกล  ใสใจคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม” 

 

 พันธกิจการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
พันธกิจท่ี 1 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถรองรับความตองการของประชาชนควบคูกับ

การวางผังเมืองท่ีดี 
พันธกิจที่ 2  สงเสริมการสรางสุขภาพ การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห 

การปองกันบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงสงเสริมการเลนกีฬาแกไขปญหายาเสพติด          
พันธกิจที่ 3  สงเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน อนุรักษ ฟนฟูมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี

ภูมิปญญาทองถ่ินและสรางจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติใหอยูคูทองถ่ิน 
พันธกิจที่ 4  สรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งยั่งยืน โดยเนนดานการเกษตรกรรมใหเปนตลาด

ผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
พันธกิจท่ี 5 สรางจิตสำนึกในการอนุรักษ ฟนฟูและควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางคุมคา   
พันธกิจที่ 6 พัฒนาและสงเสริมความรูและความเขาใจในดานการบริหาร และการปกครองใหกับ

ประชาชน สนับสนุนการมีสวนรวมในการดำเนินการระหวางภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ และ
สรางระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีใน อบต. 
 
 1.ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

 
ความเช่ือมโยง 
1.ยุทธศาสตรจังหวัด :  - 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตรที่ 4                  

การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

การวิเคราะหปญหาและความตองการของตำบลน้ำจืดนอย 

 1.  ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ปญหา สภาพปญหา 
1.1 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บำรุงรักษา

ถนน สะพาน คู/ทอระบายน้ำและทาเทียบ
เรือ 

1.2 ขยายเขตไฟฟาและแสงสวางยังไมท่ัวถึงทุก
พ้ืนท่ี 

1.3 ขาดระบบระบายน้ำ และการปองกันและ
แกไขปญหาน้ำทวม 

1.4 ขาดการบริหารจัดการการพัฒนาแหลงน้ำท่ี
ถูกวิธ ี

1.5 ขาดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให
สามารถบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง 

 ถนนเกิดการชำรุด เปนหลุมเปนบอตาม
สภาพการใชงาน 
 มีขอจำกัดดานงบประมาณในการพัฒนา
ซอมแซมและบำรุงรักษาถนน 
 ในชวงฤดูฝน หรือฝนตกชุกจะเกิดปญหาน้ำ
ทวมขัง เนื่องจากมีการถมดินปดทางน้ำ 
 แหลงน้ำตามธรรมชาติ เชน คู คลอง เกิดการ
ตื้นเขิน และมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ 
 ไมมีแหลงน้ำดิบเพ่ือทำระบบประปา  
 ระบบประปาในหมูบานยังไมท่ัวถึง 
 ขาดแหลงน้ำท่ีมีคุณภาพดี ในการผลิต
น้ำประปา 
 ในชวงฤดูแลงจะประสบปญหาภัยแลงอยาง
รุนแรง 
 การบังคับใชผังเมืองเปนไปไดยากขาดความ
เขาใจและความรวมมือของประชาชน 

 
  
 
 
 
 

 
2.ปญหาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม  
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ปญหา สภาพปญหา 
2.1.  ขาดการสนับสนุนและสงเสริมการสราง
สวนสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.2 การเสริมสราง ดูแลและจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกคนทุกวัย และสงเคราะหชวยเหลือผู
เดือดรอนและยากไร 
2.3  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนา 
2.4 สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษา
ความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
2.5 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

 ประชาชนขาดสถานท่ีออกกำลังกายซ่ึงเปน
สวนรวมในชุมชน 
 ขาดสถานท่ีสวนรวมในการออกกำลังกาย
หรือการทำกิจกรรมกลางแจง 
 ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ไดรับการดูแลไมท่ัวถึงทำ
ใหดำรงชีวิตดวยความยากลำบาก 
 ขาดการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมของ
ผูสูงอายุ เชน การดูแลสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ 
 ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการ
ปองกันโรคติดตอ และโรคระบาด 
 ประชาชนยังขาดความสนใจในการรักษา
สุขภาพ  และปญหาดานสุขอนามัย 
 การทะเลาะวิวาทของเยาวชน  มีความ
รุนแรงมากข้ึน  เนื่องจากคานิยม  การ
เลียนแบบท่ีผิด ๆ  (การสงเสริมใหสถาบัน
ครอบครัวมีความเขมแข็งจะบรรเทาได) 
 ระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยมีความพรอมไมเทาท่ีควรสำหรับการ
ชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในชุมชน ยังไมเขมแข็ง 
 ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติเปนปญหา

ท่ีสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจชีวิตและ
ทรัพยสินนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน  การ
เตรียมความพรอมชวยใหลดความเดือดรอนได
ระดับหนึ่ง 

การแพรระบาดของยาเสพติดยังคงมีอยูใน
สังคม  เนื่องจากขาดความตอเนื่องในการ
ปราบปรามและปองกันปญหา(สงเสริมใหความรู
เพ่ือตอตานยาเสพติดในเด็กเยาวชน) 
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3.ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ปญหา สภาพปญหา 
3.1 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ดานการศึกษา สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
3.2 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาใหแก
เด็กกอนวัยเรียน 
3.3 สงเสริมดานกีฬาและการนันทนาการ 
3.4 สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมใหแกเด็กและ
เยาวชน 
3.5 สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 
 

 ในตำบลน้ำจืดนอยไมมีหองสมุดชุมชน 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไมมีอาคารท่ีได
มาตรฐาน 
 โรงเรียนในตำบลน้ำจืดนอยขาดสื่อการเรียน 
การสอนท่ีทันสมัยทำใหเด็กขาดโอกาสและไม
เปนท่ีจูงใจใหเด็กศึกษาตอ 
 งบประมาณมีจำกัดในการสงเสริมกิจกรรม
ดานการเรียน การสอน 
 ขาดแหลงรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน
ของตำบลน้ำจืดนอยเพ่ือศึกษาและเผยแพร 
 วัฒนธรรมอันดีงาม  ภูมิปญญาชาวบานเริ่ม
สูญหายเนื่องจากไมไดรับการสืบทอดจาก
เยาวชนคนรุน 
 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทำใหเด็ก
และเยาวชนหางไกลจากพระพุทธศาสนา 
 เยาวชนรุนใหมใหความสำคัญกับการออก
กำลังกายนอยลง(สงเสริมการเลนกีฬาออกกำลัง
กายในเด็กและเยาวชน) 
 งบประมาณในการสนับสนุนดานกีฬามี
ขอจำกัด 
 

  
 
 
 
 
 
 
4.  ปญหาดานเศรษฐกิจ 
 

ปญหา สภาพปญหา 
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4.1 สนับสนุนและสงเสริมอาชีพ การลงทุนและ
การเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.2 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
และเชิงธรรมชาติ 
 

 กลุมอาชีพภายในตำบลมีหลายกลุม แตไมมี
การตอยอดผลผลิต 
 ผลิตผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำแตตนทุน     
ในการผลิตสูง  เชน  ปุย  ยาปราบศัตรูพืชมี
ราคาสูง 
 ประชาชนบางกลุมยังขาดเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 
 ไมมีตลาดกลางเพ่ือจำหนายสินคา 
 ตำบลน้ำจืดนอยไมมีสถานท่ีทองเท่ียวตาม
ธรรมชาติ 
 ขาดจุดสนใจหรือดึงดูดนักทองเท่ียว 

 
 
 
5.ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ปญหา สภาพปญหา 
5.1 สรางความตระหนัก จิตสำนึกในการอนุรักษ 
ฟนฟูและควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา 
5.2 การกำจัดขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี 

 มีปริมาณมูลฝอยเพ่ิมข้ึนทุกวันท้ังนี้เพราะ
พฤติกรรมในการบริโภคของประชาชนและไมมี
การจัดการมูลฝอยท่ีดี 
 เนื่องจากมีการขยายตัวของแหลงธุรกิจ ไม
วาจะเปนอูซอมรถ ศูนยรถยนต โรงงานผลิตวัสดุ
กอสราง ปมน้ำมัน ปมแก็สทำใหเกิดขยะมลพิษ
ท้ังทางน้ำ และทางอากาศ 
 ประชาชนไมมีการบำบัดน้ำเสียกอนท้ิง 

 
 
  
 
 
 
 
 
6.ปญหาดานการบริหารจัดการ 
 

ปญหา สภาพปญหา 
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6.1 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนา 
6.2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรมมีจิตวิญญาณในการใหบริการ 
ตลอดจนสงเสริมสวัสดิการในการปฏิบัติงาน 
6.3 การปรับปรุงพัฒนาสถานท่ี และเครื่องมือ 
เครื่องใช พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการและบริการ
ประชาชน 
 

 ระบบบริหารจัดการภาครฐั  ยังมี
กฎระเบียบท่ีมาก  ทำใหการบริการขาดความ
คลองตัว 
 ประชาชนไมเขาใจระบบการบริหารงาน

ของอบต.ทำใหเกิดความเขาใจผิดในการติดตอ
ประสานงานอยู 
 ประชาชนยังขาดความสนใจในดานการ

มีสวนรวม  ดานการเมืองการปกครอง  และการ
บริหารหรือพัฒนาทองถ่ินทำใหการดำเนินการ
เปนเพียงการแกไขปญหาของบุคคลบางกลุม 
 ประชาชนยังไมคอยใหความสำคัญเขา

รวมการประชาคมการจัดทำแผนเพ่ือทราบ
ปญหาและความตองการเทาท่ีควร 
 ประชาชนไมคอยใหความสนใจในการ

เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการทำงานของ 
อบต. หรือ พรบ.ขอมูลขาวสาร 
 ขาราชการหรือพนักงาน  ตองปรับปรุง

กระบวนการทำงานใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดดีท่ีสุด  มากกวา
ปจจุบัน (ทำงานในเชิงรุก) 
 อัตรากำลังเจาหนาท่ีท่ีมีความชำนาญท่ี

จะดำเนินการตามภารกิจท่ีรับการถายโอนมายัง
มีนอยไมเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตำบลน้ำ
จืดนอย มีความสอดคลองกับ  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร
จังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ดังนี้ 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย  พ.ศ. 2564 

 
   

 
 
 
 

 
 
 
   
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 

ยุทธศาสตรจังหวัด
ระนอง 

1.เปนเมืองทองเท่ียวเชิง
สุขภาพระดับช้ันนำ 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
มั่นคง เขมแข็ง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.เปนเมืองนาอยู ท่ี
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
และมีความมั่นคงปลอดภัย
อยางยั่งยืน 

4.เปนประตูการคาผานแดน
ฝงอันดามัน 

แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการ
ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว 
2.เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ
และพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทองเที่ยว 
4.สงเสริมการประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว ดวยกลไกและชองทางที่
เขาถึงกลุมเปาหมาย 

1.สงเสริมการผลิต การบริโภค และ
จำหนายอาหารปลอดภัยสูเมืองที่
มั่นคงทางดานอาหาร 
2.พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิตภาคเกษตร(พัฒนาคุณภาพ/ลด
ตนทุนการผลิต)สรางมูลคาเพิ่ม และ
สงเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
3.เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนสู
การพึ่งตนเองที่ยั่งยืนดวยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาปจจยัพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
2.อนุรักษ ฟนฟแูละจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
3.ยกระดับคุณภาพการศึกษาและระบบ
สาธารณสุขใหไดมาตรฐาน 
4.เสริมสรางภูมิคุมกันและความเขมแข็ง
ทางสังคม 
5.เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสินของประชาชน และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการดานความมั่นคงใน
พื้นที่ชายแดน 

แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
โลจิสติกส  และส่ิงอำนวยความสะดวกทาง
การคาการลงทุนและการสงออก 
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการ กฎระเบยีบที่
เอื้อตอการคาผานแดน 
3.พัฒนาศักยภาพความพรอมของ
ผูประกอบการ และบุคลากรที่เกีย่วของให
มีศักยภาพ 
4.พัฒนาระบบการตลาดและ
ประชาสัมพันธ โดยเนนการเจรจาการคา
ระหวางประเทศ 

แบบยท.02 
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สอดคลอง ย. 1
จังหวัดระนอง 

สอดคลอง ย. 1,2,4
จังหวัดระนอง 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัดระนอง 
 

1.การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

2.การวางแผน 
การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรมและการ

ทองเท่ียว 

3.การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

4.การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบรอย 

5.การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

6.การอนุรักษ
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ศาสนาและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

สอดคลอง ย. 3
จังหวัดระนอง 

สอดคลอง ย. 3
จังหวัดระนอง 

สอดคลอง ย. 3
จังหวัดระนอง 

สอดคลอง ย. 2, 3
จังหวัดระนอง 

แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาเสนทางคมนาคม 
ใหมีมาตรฐาน และ
สามารถเชื่อมโยงกันทัว่ถึง 
2.พัฒนาแหลงน้ำเพื่อ
อุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 
3.การจัดวางผังเมือง และ
การใชประโยชนในที่ดิน 
4.พัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ใหทั่วถึง 

แนวทางการพัฒนา 

1.สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค เพื่อเพิ่มมูลคาของ
ผลิตภัณฑชุมชน และมุงเนน
ใหเกิดการพึ่งพาตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.พัฒนาศักยภาพดานการ
ทองเที่ยว ใหมีการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบและ
ยั่งยืน ภายใตการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนรองรับการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 

1.สงเสริม สนับสนุน
การพัฒนาอาชีพและ
รายไดของประชาชน 
2.พัฒนาการศึกษาทั้ง
ในระบบนอกระบบ 
โดยการสงเสริมใหมี
ศูนยเรียนรูชุมชนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
3.สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต เยาวชน 
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 

แนวทางการพัฒนา 

1.สงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนา ประชาธิปไตย 
เทิดทูนสถาบัน และ
ศักยภาพของผูนำชุมชน 
2.การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
3.การจัดเตรียมความ
พรอมในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัและ
กำหนดมาตรการในการ
ลดเหตุราย 

แนวทางการพัฒนา 

1.การคุมครอง ดูแล 
บำรุงรักษา และใช
ประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน
ภายใตการมสีวนรวม
ของประชาชนและ
ชุมชนทองถิ่น 
2.สรางจิตสำนึกในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

1.การสงเสริม    
สืบทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น สรางองค
ความรู เพื่อ
เผยแพรแกคนใน
ทองถิ่น หรือตอ
ยอดความคิดให
เกิดความยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการ
บริหารสวนตำบล

น้ำจืดนอย 

สอดคลอง ย. 3
อปท.ในเขตจังหวัด 

1.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

2.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

4.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

6.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการ
บริหารจดัการ 

เปาหมายยุทธศาสตร 

อนุรักษฟนฟ ูบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ภายใต
การมีสวนรวมของ
ประชาชนและชุมชน
ทองถิ่น เพื่อสรางความ
สมดุลทางธรรมชาติและ
เมืองนาอยู 
 
 
 
 

 

เปาหมายยุทธศาสตร 

สรางสุขภาพ การ
ปองกันโรค 
ยกระดับการ
รักษาพยาบาล 
สงเสริม ดูแล การ
จัดสวัสดิการทาง
สังคมแกทุกคนทุก
วัย สงเสริมชุมชนให
เขมแข็ง  มีระเบียบ
วินัย เพิ่มความ
ปลอดภัยในชวีิต

 

 

เปาหมายยุทธศาสตร 

สรางสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรูสังคมที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม มี
วัฒนธรรมประเพณีที่ดี 
ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดี มีสวัสดิการสำหรับ
ผูดอยโอกาสในพื้นที่
พรอมทั้งเตรียมการ
ปองกันและลดผลกระทบ
จากสาธารณภยั 

 

เปาหมายยุทธศาสตร 

เสริมสรางพัฒนา
ความสามารถของชุมชน
ในการแกปญหาความ
ยากจน โดยกระบวนการ
มีสวนรวมของคนใน
ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจ
ในชุมชนใหมีคุณภาพ 
พรอมทั้งเสริมสรางกลุม
อาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตสินคาของ
ชุมชน 

 

เพื่อขยายการ
สาธารณูปโภคใหมีความ
ทั่วถึงครอบคลุมในเขต
ตำบลน้ำจืดนอยเพื่อให
ประชาชนไดรับความ
สะดวก ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิน 

 

เปาหมายยุทธศาสตร เปาหมายยุทธศาสตร 

เพ่ือพัฒนาการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหกับ
ประชาชน พัฒนาการ

บริหารองคการบริหาร
สวนตำบลน้ำจืดนอย 

สอดคลอง ย. 1
อปท.ในเขตจังหวัด 

สอดคลอง ย. 3
อปท.ในเขตจังหวัด 

สอดคลอง ย. 2  
อปท. ในเขตจังหวัด 

สอดคลอง ย. 5 
อปท.ในเขตจังหวัด 

สอดคลอง ย. 4
อปท.ในเขตจังหวัด 
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แนวทางการพัฒนา
องคการบริหารสวน
ตำบลน้ำจดืนอยตาม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา  

1.กอสราง ปรับปรุง 
พัฒนาระบบจาราจร 
การคมนาคม ขนสง 
ถนน สะพาน คูทอ
ระบายนำ้และทาเทยีบ
เรือ 
2. ขยายเขตไฟฟาและ
แสงสวางใหครอบคลุม
ทุกพื้นที ่
3. จัดสรางระบบ
ระบายนำ้ การปองกัน
และแกไขปญหาน้ำ
ทวม 
4.จัดสรางระบบกัก
เก็บน้ำ พัฒนาแหลงน้ำ 
5. ปรับปรุงพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
ใหสามารถบริการ
ประชาชนไดอยาง
ทั่วถึง 
6. การบริหารจัดการ
้ำ  ิ  ี

 
 

1.สนับสนุนและสงเสริม 
การสรางสุขภาพ การ
ปองกันโรคการ
รักษาพยาบาลและการ
ฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2. เสริมสราง ดูแลและจัด
สวัสดิการทางสังคมแกคน
ทุกวัย และสงเคราะห
ชวยเหลือผูเดือดรอนและ
ยากไร 
3. เสริมสรางความ
เขมแข็งและสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนา 
4. สงเสริมการจัดระเบียบ
ชุมชน การรักษาความ
สงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 
5. การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
 
 

1.สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานดาน
การศึกษา สรางสังคม
แหงการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
2. สงเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษา
แกเด็กกอนวัยเรียน 
3.สงเสริมดานกีฬาและ
การนันทนาการ 
4.สงเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรมใหแกเด็ก
และเยาวชน 
5. สงเสริม สนับสนุน
การอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 

1. สนับสนุนและ
สงเสริมอาชีพ 
การลงทุนและ
การเพิ่มรายได
ใหแกประชาชน 

2. พัฒนาและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษและเชิง
ธรรมชาติ 

 
 

1.การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
และประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา 
2. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตวิญญาณในการ
ใหบริการตลอดจน
สงเสริมสวัสดิการใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

1.ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ 

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

6.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
บริหารจดัการ 

1. สรางความ
ตระหนัก จิตสำนึก 
ในการอนุรักษ ฟนฟู
และควบคุมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
อยางคุมคา 

2. กำจัดขยะมูล
ฝอย ส่ิงปฏกิูลอยาง
บูรณาการ 
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สอดคลองกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย.1 

ผลผลิต/โครงการ 

1.กอสรางถนน 
2. กอสรางสะพาน 
3. กอสรางทางเทา 
4. กอสรางทาเทียบ
เรือ 
5. ติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจร 
6. ปรับปรุงซอมแซม
บำรุงรักสัญญาณไฟ
จราจร 
7. ปรับปรุง
บำรุงรักษา 
ซอมแซมไฟจราจร 
8. ปรับปรุงซอมแซม 
บำรุงรักษาทางเทา  
ทาเทียบเรือ 
9. ขยายเขตไฟฟาให
ทั่วถึงทุกพื้นที ่
10. จัดระบบระบาย
น้ำเชื่อมโยงสูแมน้ำ
สาขาใหญ 
11.ขุดบอน้ำต้ืนใน
เขตตำบล 
12.ซอมแซมอุปกรณ
ในการจัดการนำ้
อุปโภค-บริโภค 

สอดคลองกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย.2 

1. สนับสนุน
โครงการสราง
เสริมสุขภาพ 

2. สนับสนุนการ
ปองกันควบคุม
โรคติดตอ 

3. สงเสริมการ
ดำเนินงาน สปสช. 

4. สนับสนุน 
ดูแลผูสูงอายุ,
ผูดอยโอกาส,
ผูปวยเอดส 

5. สงเสริมการ
จัดระเบียบสังคม 

6. กอสรางศูนย 
อปพร. 

7. สนับสนุนการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน 

8. ประชาสัมพัน
ธสนับสนุนการ
เลือกต้ัง 

9. การปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติด 

สอดคลองกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย.3 

1.สนับสนุน
กิจกรรมทัศน
ศึกษา 

2.สนับสนุนการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

3.สนับสนุน
อุปกรณและ
สถานที่สำหรับ
การออกกำลังกาย 

4.สงเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

สอดคลองกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย.4 

1. สงเสริม
อาชีพใหแกผูมี
รายไดนอย 

2. จัดต้ัง
ตลาดกลาง
จำหนายสินคา 

3. สนับสนุ
นกลุมออม
ทรัพย 

4. สนับสนุ
นการจัดงาน
ประเพณี
ทองถิ่น 

5. สนับสนุ
นศูนยบริการ
ขอมูลการ
ทองเที่ยว 

สอดคลองกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย.5 

สอดคลองกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย.6 

1. สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษและ
ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม 

2. สงเสริมการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม 

3. การกำจัด
ขยะมูลฝอย 

4.ปรับปรุงภูมิ
ทัศนแหลงกำจัด
ขยะ 
 

1.โครงการสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชน 

2.โครงการให
ความรูเกี่ยวกับ
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

3.กิจกรรมบริหาร
จัดการทรัพยากร
ภายในเขตตำบล
น้ำจืด การ
สนับสนุน
งบประมาณ 
หนวยงานที่
เกี่ยวของในการ 

บูรณาการการ
พัฒนา 

4.โครงการสงเสริม
การปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม 
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แผนที่ยุทธศาสตร       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
Strategy Map 

วิสัยทัศน 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  บริหารจัดการดวยความโปรงใส 
ภูมิปญญากาวไกล  ใสใจคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

1.พัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน
ใหสามารถ
รองรับความ
ตองการของ
ประชาชนควบคู
กับการวางผัง
เมืองที่ดี 

 
 

 2.สงเสริมการ
สรางสุขภาพ การ
สาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน 
สวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห 
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย รวมถึง
สงเสริมการเลน
กีฬาแกไขปญหา
ยาเสพติด 
 
 

3สงเสริม
การศึกษาของ
เด็กและเยาวชน 
อนุรักษฟนฟู
มรดกทาง
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาติใหอยูคู
ทองถิ่น 

 

4.สรางเศรษฐกิจ
ชุมชนใหเขมแข็ง
ยั่งยืน โดยเนน
ดานการ
เกษตรกรรม ให
เปนตลาดผลผลิต
ทางการเกษตร 
พัฒนาสงเสริมให
เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ 

 
 
 

6. พัฒนาและ
สงเสริมความรู
และความเขาใจ
ในดานการ
บริหาร และการ
ปกครองใหกับ
ประชาชน 
สนับสนุนการมี
สวนรวมในการ
ดำเนินการ
ระหวางภาครัฐ
กับประชาชนใน
รูปแบบตาง ๆ 
และสรางระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีใน 
อบต. 
 

4.ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและ
ทรัพยสินคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
 

5.เพิ่มพูนการ
เรียนรูของชุมชน 
ธำรงไวซ่ึง
ศิลปะวัฒนธรรม
และ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 
 

6.เศรษฐกิจ
ชุมชนเขมแข็ง
ยั่งยืนประชาชน
พึ่งตนเองได และ
ปญหาความ
ยากจนลดลง 

 
 

 
 

7.ทรัพยากรธรรม 
ชาติคงอยู และ
ปรับปรุงปาเส่ือม
โทรม 

 
 
 

8. อบต.น้ำจืด
นอย สามารถ
เปนที่พึงของ
ประชาชนไดมาก
ที่สุด 
9. ประชาชน
เขาถึงบทบาท
หนาที่ของตนเอง
และมีสวนชวยใน
การพัฒนา
ทองถิ่น 

5. สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ 
ฟนฟูและความ
คุมการใช
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
คุมคา 

 
 

1.การคมนาคมมี
ความสะดวก 
2. ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
เพียงพอและ
ทั่วถึง 
3. มีทรัพยากรนำ้
ใชเพื่อการ
เกษตรกรรมที่
เพียงพอ ได
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
ลดผลกระทบ
จากภัยแลง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
Strategy Map(ตอ) 

เปาประสงค
ที1่,2,3 

เปาประสงค
ที่ 4 

เปาประสงค
ที่ 5 

เปาประสงค
ที่ 6 

เปาประสงค
ที่ 7 

เปาประสงค
ที ่8,9 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
อบต.น้ำจืด
นอย 

แนวทางการ
พัฒนา อบต.
น้ำจืดนอย 

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

5.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

6.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการ 

1.กอสราง ปรับปรุง 
พัฒนาระบบจาราจร การ
คมนาคม ขนสง ถนน 
สะพาน คูทอระบายนำ้
และทาเทียบเรือ 
2. ขยายเขตไฟฟาและ
แสงสวางใหครอบคลุม
ทุกพื้นที ่
3. จัดสรางระบบระบาย
น้ำ การปองกันและแกไข
ปญหาน้ำทวม 
4.จัดสรางระบบกักเก็บ
น้ำ พัฒนาแหลงน้ำ 
5. ปรับปรุงพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ให
สามารถบริการประชาชน
ไดอยางทั่วถึง 
6. การบริหารจัดการน้ำ
อยางถูกวิธ ี

 
 

1.สนับสนุนและสงเสริม การ
สรางสุขภาพ การปองกันโรค
การรักษาพยาบาลและการ
ฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2. เสริมสราง ดูแลและจัด
สวัสดิการทางสังคมแกคนทุกวยั 
และสงเคราะหชวยเหลือผู
เดือดรอนและยากไร 
3. เสริมสรางความเขมแข็งและ
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนา 
4. สงเสริมการจัดระเบียบ
ชุมชน การรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
5. การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 
 
 

1.สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานดาน
การศึกษา สรางสังคม
แหงการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
2. สงเสริมและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาแกเด็กกอน
วัยเรียน 
3.สงเสริมดานกีฬา
และการนันทนาการ 
4.สงเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรมใหแกเด็ก
และเยาวชน 
5. สงเสริม สนับสนุน
การอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 

3. สนับสนุนและ
สงเสริมอาชีพ 
การลงทุนและ
การเพิ่มรายได
ใหแก
ประชาชน 

4. พัฒนาและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษและ
เชิงธรรมชาติ 

 
 

1.การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล และ
ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนา 
2. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม  มจีิต
วิญญาณในการใหบริการ
ตลอดจนสงเสริมสวัสดิการ
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

3. สรางความ
ตระหนัก จิตสำนึก 
ในการอนุรักษ 
ฟนฟูและควบคุม
การใช
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
อยางคุมคา 

4. กำจัดขยะมูล
ฝอย ส่ิงปฏกิูลอยาง
บูรณาการ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
 
 

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 

กอสราง  พัฒนา  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  เสนทาง
คมนาคมทางบก  ทางน้ำ  และรางระบายน้ำ 

กอสราง  พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
 

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
 
 
 
 

สรางสังคมใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
พัฒนาคนใหมีความรูคู
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

สงเสริมสุขภาวะของ
ประชาชนอยางครบ
วงจรและมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

เตรียมความพรอมของ
สังคม  จัดสวัสดิการ
แกเด็ก  เยาวชน  
คนชรา  และ
ผูดอยโอกาส 

อนุรักษสืบทอด  
วัฒนธรรม  ประเพณี
อันดีงามและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

สรางความเขมแข็ง
ใหกับสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน 

สงเสริมพัฒนาเด็ก  
เยาวชน  ผูพิการและ
ผูสูงอายุ 

เตรียมการปองกันสา
ธารณภัยและลด
ผลกระทบจากสา
ธารณภัย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
 
 

การพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 

สรางสังคมใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
พัฒนาคนใหมีความรู
คูคุณธรรมและ
จริยธรรม 

สงเสริมสุขภาวะของ
ประชาชนอยางครบ
วงจรและมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

เตรียมความพรอม
ของสังคม  จัด
สวัสดิการแกเด็ก  
เยาวชน  คนชรา  
และผูดอยโอกาส 

อนุรักษสืบทอด  
วัฒนธรรม  ประเพณี
อันดีงามและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

สรางความเขมแข็ง
ใหกับสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน 

สงเสริมพัฒนาเด็ก  
เยาวชน  ผูพิการและ
ผูสูงอายุ 

เตรียมการปองกันสา
ธารณภัยและลด
ผลกระทบจากสา
ธารณภัย 

 
 

 
 
 
 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สงเสริม  สนับสนุนการจัดตั้งกลุม  การ
รวมกลุม และบริหารจัดการลุมอาชีพให
เขมแข็ง 

เพ่ิมศักยภาพแรงงานและสงเสริมการจาง
งาน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 
 
 

 
 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ภายใตการมีสวนรวมของ
ชุมชน 

พัฒนาปรับปรุงแหลงน้ำ  และการ
วางแผนใชอยางเปนระบบ 

ปองกัน  ควบคุม  แกไขมลภาวะ  เพ่ือ
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาเมืองท่ียังยืน 

จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
 

การพัฒนาประชาธิปไตยและสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
  

 
 

สงเสริม สนับสนุนการเมือง  การ
ปกครอง ตามระบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตรยิเปนประมุข 

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การบริหารของทองถ่ิน   

เสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกร 

 
 



๖๐ 
 

 

สวนท่ี  ๓ 
 
 

 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน  
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

โครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง อบต. 
น้ำจืดนอย 

ดานไฟฟาแสงสวาง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชาง 

๒ ดานคุณภาพชีวิตและ
สังคม 
 

ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

ดานงานสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห 

สำนักปลดั 
 

ดานงานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน ๆ 

แผนงานสาธารณสุข 
 
 

สำนักปลดั 
 
 
 

ดานการสงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

แผนงานความ
เขมแข็งชุมชน 

สำนักปลดั 
 

ดานสงเสริมความ
เขมแข็งชุมชน 

งานรักษาความสงบ
ปลอดภัย 

สำนักปลดั 

๓ ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 

ดานการศึกษา แผนงานระดับกอน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

สำนักปลดั 

ดานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

สำนักปลดั 

๔ ดานเศรษฐกิจ ดานสงเสริมรายได 
 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 



๖๑ 
 

 

 
 
 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม 

แผนงานการเกษตร สำนักปลดั อบต. 
น้ำจืดนอย 

6 ดานการบริหารจัดการ ดานงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองชาง 

ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองชาง 

รวม 6ยุทธศาสตร 12 ดาน 9แผนงาน 3สำนัก/กอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 

 



 
 

บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

 

๖๒ 
 

 
 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

 

๖๓ 
 

  

ยุทธศาสตร 
  

ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 154 67,399,700 154 64,719,700 137 54,760,700 102 39,238,700 34     31,105,000  581   257,223,800  
1.2 แผนงานเคหะชมุชน 44 19,199,100 44 18,770,831 44 18,770,831 44 18,770,831 39 16,791,475 215 92,303,068 
1.3 แผนงานการพาณิชย 6 2,400,000 6 2,400,000          6  2,400,000          6  2,400,000 0 0         24  9,600,000 
รวม 204   88,998,800  204   85,890,531     187      75,931,531     152     60,409,531       73      47,896,475        820    359,126,868  

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.1 แผนงานสาธารณสขุ  13   460,000   13   460,000   13   460,000   13   460,000   13   460,000   65   2,300,000  

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห  17   805,000   17   805,000   17   1,005,000   17   1,005,000   17   1,005,000   85   4,625,000  

2.3 แผนงานความเขมแข็งชุมชน  21   1,375,000   23   4,575,000   22   4,375,000   22   4,375,000   23   4,575,000   111   19,275,000  

2.4 แผนงานความสงบภายใน  4   1,360,000   5   1,160,000   4   1,160,000   8  1,160,000  7   940,000   28   5,780,000  

2.5 แผนงานเคหะชมุชน  9   6,880,000   13   11,480,000   11   13,280,000   14   17,570,000   15   20,270,000   62   69,480,000  

2.6 แผนงานงบกลาง  3   6,600,000   3   6,600,000   3   6,600,000   3   6,600,000   3   6,600,000   15   33,000,000  

รวม  67   17,480,000   74   25,080,000   70   26,880,000   77   31,170,000   78   33,850,000   366   134,460,000  



 
 

บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

 

๖๔ 
 

 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  
3.1 แผนงานการศึกษา 15 1,661,600 15 1,661,600        15  1,661,600        15  1,661,600        15  1,661,600         75  8,308,000 
3.2 แผนงานเคหะชมุชน 5 1,650,000 5 1,650,000          5  1,650,000          3  1,350,000          3  1,350,000         21  7,650,000 
3.3 แผนงานความเขมแข็งชุมชน          1  20,000          1  20,000          1  20,000          1  20,000          1  20,000          5  100,000 
3.4 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม    13       1,440,000       13   1,440,000     13    1,440,000    13      900,000        13       900,000         65    6,120,000  

รวม    34       4,771,600         34  4,771,600    34   4,771,600   32   3,931,600     32    3,931,600        166       22,178,000  

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
4.1 แผนงานความเขมแข็งชุมชน  15   1,730,000    18  1,730,000     19       1,730,000     19      1,730,000    19      1,730,000      90       8,650,000  
รวม  15  1,730,000     18   1,730,000    19     1,730,000      19   1,730,000    19      1,730,000          90         8,650,000  

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
5.1 แผนงานริหารทั่วไป 

 
0 

 
0 3 28,000,000 3 28,000,000 3 28,000,000 9 84,000,000 

5.2 แผนงานเคหะชมุชน 4 400,000 4 400,000 4 400,000 4 400,000 4 400,000 20 2,000,000 
5.3 แผนงานการเกษตร 11 1,650,000 11 1,610,000 11 1,550,000 11 1,550,000 11 1,550,000 55 7,910,000 

รวม 15 2,050,000 15 2,010,000 18 29,950,000 18 29,950,000 18 29,950,000 84 93,910,000 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ  
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1 500,000 1 500,000 1 500,000 0 0 3 1,500,000 
6.2 แผนงานบริหารทั่วไป  11   1,040,000     11  1,040,000      11    1,040,000    11    1,040,000   11   1,040,000    55  4,160,000  

รวม   11  1,040,000   12  1,540,000   12  1,540,000  12  1,540,000      11      1,040,000          58         6,700,000  

รวมท้ังสิ้น 357  115,620,400   367  120,772,131  351  140,553,131  317   128,481,131  239  118,368,075  1,631   623,794,868  



 
 

๖๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๖๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเฟองฟา หมูท่ี 2 
เช่ือมตอหมูท่ี 1 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจร กวาง 4 เมตร  
ระยะทาง 250  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 200,000 500,000 500,000 500,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตรได
อยางสะดวก 
 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนายประทีป-จา
บูรณ หมูท่ี 5 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  
ผิวจราจร กวาง 5 เมตร  
ระยะทาง500เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 500,000 400,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจร 
และสามารถขนสง
สินคาทางเกษตรได
อยางสะดวก 
 

กองชาง 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๖๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนน
เสรมิเหลก็ซอยพัฒนา 9 
บานยายเช้ิม หมูท่ี 2 
เช่ือม ถนนเพชรเกษม 

- เพ่ือใหประชาชน ไดรับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการใชเสนทางสัญจร
ไปมา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)  ผิว
จราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  400 ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 120,000   รอยละความพอใจ
ของครัวเรือนท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับปลอดภัย
ในการใชเสนทางสัญจร
และสามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน
เสรมิเหลก็ซอยนาดอน
ตัดใหม หมูท่ี 6 (ตอน 
4) 

- เพ่ือใหประชาชน ไดรับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการใชเสนทางสัญจร
ไปมา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)  ผิว
จราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000    รอยละความพอใจ
ของครัวเรือนท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับปลอดภัย
ในการใชเสนทางสัญจร
และสามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๖๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ซอย
ลงนา หมูท่ี 3 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 400,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือนท่ีอาศัย
อยูไมนอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

6 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ซอย
วัดตรอกปรือ หมู
ท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 400,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือนท่ีอาศัย
อยูไมนอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๖๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยชม
ทุง หมูท่ี 6 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  1,000 ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 800,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

8 โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย
ประปา 1 หมูท่ี 
1 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  250  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 200,000    รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๖๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ปลายนาช่ืนเบ็ด หมูท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 400,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือนท่ีอาศัย
อยูไมนอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
รวมใจพัฒนา หมูท่ี 6 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  ผิวจราจรกวาง 
4.00 ม. ระยะทาง  
300  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 340,000    รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือนท่ีอาศัย
อยูไมนอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๗๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหวยตา
รื่น หมูท่ี 4 

- เพ่ือให
ประชาชน ไดรบั
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
ไปมา และมีทาง
ท่ีไดมาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  600ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 180,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

12 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยลงทุงนา 
ตรอกปรือ หมูท่ี 4 

- เพ่ือให
ประชาชน ไดรบั
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
ไปมา และมีทาง
ท่ีไดมาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 400,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๗๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สุสาน แยกซาย หมูท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 400,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
คุณวิมล หมูท่ี 2 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  200  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 100,000    รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือนท่ีอาศัย
อยูไมนอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๗๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหวยตารุง 
หมูท่ี 6   
 

- เพ่ือให
ประชาชน ไดรบั
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  600  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 500,000 180,000  รอยละความพอใจ
ของครัวเรือนท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับปลอดภัย
ในการใชเสนทางสัญจร
และสามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

16 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหวยจันทร
หอม หมูท่ี 4 เช่ือม
หมูท่ี 6 

- เพ่ือให
ประชาชน ไดรบั
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  800  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 240,000 รอยละความพอใจ
ของครัวเรือนท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับปลอดภัย
ในการใชเสนทางสัญจร
และสามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๗๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ซอย
ในลุม หมูท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  1,000  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 800,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

18 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ซอย
หวยจันทรหอม 
หมูท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 400,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๗๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ซอย
ลงนา (คลองปอ) 
แยกซาย หมูท่ี 5 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  1,300  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 640,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

20 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ซอย
ลงนา (คลองปอ) 
แยกขวา หมูท่ี 5 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 400,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือนท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๗๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ริมนาสระน้ำ หมูท่ี 3 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 400,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เลียบรถไฟสายเกา-ศาลา 
หมูท่ี 1 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  200  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 100,000    รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๗๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยริมนา-หัว
ทาลุงสอง หมูท่ี 1 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีไดมาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  150  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

420,000 420,000    รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

25 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยริมนา
ซอยสาม หมูท่ี 1 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีไดมาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  ผิวจราจรกวาง 
4.00 ม. ระยะทาง  
100  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

280,000 280,000    รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๗๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย
ตายืน หมูท่ี 1 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  200  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 100,000    รอยละความพอใจ
ของครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับปลอดภัย
ในการใชเสนทางสัญจร
และสามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

27 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย
เลียบโรงเรยีนบาน
น้ำจืดนอย หมูท่ี 
4 ถึงซอยชมทุง 
หมูท่ี 6 
 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  1,000  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 800,000 รอยละความพอใจ
ของครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับปลอดภัย
ในการใชเสนทางสัญจร
และสามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๗๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเลียบ
คลองน้ำแดง หมูท่ี 
3-หมูท่ี 6 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 
ม. ระยะทาง  1,000  
ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 800,000 รอยละความพอใจ
ของครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับปลอดภัย
ในการใชเสนทางสัญจร
และสามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

29 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเฟองฟา 
แยกซอย 1 หมูท่ี 2 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 
ม. ระยะทาง  500  
ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 400,000   รอยละความพอใจ
ของครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับปลอดภัย
ในการใชเสนทางสัญจร
และสามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๗๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยก
รอปรางค  หมูท่ี 6 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  400  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 112,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ประปา 1/1 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 3.00 ม. 
ระยะทาง  200  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000    รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๘๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ประปา-วัดตรอกปรือ หมู
ท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 400,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ
สระน้ำหวยตารื่น หมูท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  400  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 250,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๘๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงกอสรางถนน
คอนกรีต ซอย
เลียบคลองน้ำ
แดง หมูท่ี 6 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)   
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  1,000  ม.  
หนา 0.15  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 800,000 รอยละความพอใจ
ของครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับปลอดภัย
ในการใชเสนทางสัญจร
และสามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๘๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง,หินคลุก ซอยวัด
ตรอกปรือ หมูท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. 
ระยะทาง  500 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 400,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

35 โครงกอสรางถนน 
ลูกรัง,หินคลุก ซอยแยก
สระน้ำ บานยายเนย 
หมูท่ี 1 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
พรอมเกลีย่เรยีบ ผิว
จราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  1,000 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 350,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๘๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงกอสราง
ถนนหินคลุก,
ลูกรังซอยชม
เสมด็หมูท่ี  1 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 350,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

37 โครงกอสราง
ถนนหินคลุก
,ลูกรัง ซอยยาย
เนยหมูท่ี  1 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  400 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 250,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๘๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงกอสรางถนน
ลูกรัง,หินคลุก 
ซอยลงทุงนา
ตรอกปรือ หมูท่ี 
4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 350,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

39 โครงกอสรางถนน 
ลูกรัง,หินคลุก  
ซอยชมทุง (ตอน
ท่ี 2)  หมูท่ี 6 
เช่ือมหมูท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 350,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๘๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงกอสราง
ถนนลูกรัง,หิน
คลุก ซอยหวย
ตารุง หมูท่ี 6 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  600 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 220,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

41 โครงกอสราง
ถนน 
ลูกรัง,หินคลุก  
ซอยกรอปราง 
หมูท่ี 6 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 350,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๘๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงกอสราง
ถนนลูกรัง,หิน
คลุก ซอยรมิ
คลองน้ำแดง 
หมูท่ี 6 เช่ือม 
หมูท่ี 3 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  1,000 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 1,700,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

43 โครงกอสราง
ถนน 
ลูกรัง,หินคลุก  
ซอยแหลมกำ 
หมูท่ี 4 เช่ือม 
หมูท่ี 6 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๘๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงกอสราง
ถนนลูกรัง,หิน
คลุก ซอยเลียบ
คลองน้ำแดง 
หมูท่ี 6 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 350,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

45 โครงกอสราง
ถนน ลูกรัง,หิน
คลุก  ซอยฝาย
น้ำลน (ตอนท่ี 
1)หมูท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  200 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 480,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๘๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงกอสราง
ถนนลูกรัง,หิน
คลุก ซอยหวย
จันทรหอม หมู
ท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  1,500 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 3,550,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 

กองชาง 

47 โครงกอสราง
ถนนลูกรัง,หิน
คลุก  ซอยชม
ทุง เช่ือมถนน
เพชรเกษม 
(หนา อบต.น้ำ
จืดนอย) 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  400 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 480,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๘๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงกอสรางถนนลูกรัง
,หินคลุก ซอยลงทุงนา 
หมูท่ี 2 เช่ือม หมูท่ี 3 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  800 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 960,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

49 โครงกอสรางถนน 
ลูกรัง,หินคลุก  ซอยลง
นา (คลองปอ) แยกซาย 
หมูท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 350,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๙๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงกอสรางถนนลูกรัง
,หินคลุก ซอยลงนาริม
สระน้ำ หมูท่ี 3 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00ม. 
ระยะทาง  300 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 110,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 

51 โครงกอสรางถนน 
ลูกรัง,หินคลุก  ซอยลง
นา ซอย 2 หมูท่ี 2 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  1,000 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 1,700,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๙๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงกอสราง
ถนนลูกรัง,หิน
คลุก ซอยลงนา 
ซอย 1 หมูท่ี 2 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  1,000 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 1,700,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

53 โครงกอสราง
ถนน 
ลูกรัง,หินคลุก  
ซอยหวยชาง
แหก หมูท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  1,500 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 3,550,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๙๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงกอสรางถนน
ลูกรัง,หินคลุก 
ซอยลงนา (คลอง
ปอ) แยกขวา หมู
ท่ี 5 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 350,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 

กองชาง 

55 โครงกอสรางถนน 
ลูกรัง,หินคลุก  
ซอยในลุม หมูท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  500 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 350,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๙๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงกอสราง
ถนนลูกรัง,หิน
คลุก ซอยลง
นา-หัวทาลุง
สอง หมูท่ี  

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  400 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 480,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 

กองชาง 

57 โครงกอสราง
ถนน 
ลูกรัง,หินคลุก  
ซอยพรอม
แซง หมูท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไป
มา และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  2,400 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 6,880,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๙๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 โครงกอสรางถนน
ลูกรัง,หินคลุก 
ซอยประปา-วัด
ตรอกปรือหมูท่ี 4 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  400 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 480,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

59 โครงกอสรางถนน
ลูกรัง,หินคลุก 
ซอยวิจิตร หมูท่ี 6 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  400 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 
 

500,000 500,000 480,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๙๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

60 โครงกอสรางถนนลูกรัง
,หินคลุก ซอยสุสาน
แยกขวา หมูท่ี 3 

- เพ่ือใหประชาชน 
ไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรไปมา 
และมีทางท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
พรอมเกลีย่เรยีบ  
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทาง  1,000 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๙๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการบุกเบิกถนนสาย
ใหม ตัดถนนจากสระน้ำ 
หมูท่ี 1 ถึง แมน้ำกระบุร ี

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมในพ้ืนท่ี
ใหไดมาตรฐานมีความ
สะดวกและมเีสนทาง
ในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 1,00๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 

500,000 500,000 340,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 

62 โครงการบุกเบิกถนนสาย
ใหม ซอยตนหวาแยก
พัฒนาใหม หมูท่ี 1 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมในพ้ืนท่ี
ใหไดมาตรฐานมีความ
สะดวกและมเีสนทาง
ในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 1,00๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 

500,000 500,000 340,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๙๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 โครงการบุกเบิก
ถนนสายใหม ซอย
น้ำจืดนอยพัฒนา 
2/1 หมูท่ี 1 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมใน
พ้ืนท่ีใหไดมาตรฐาน
มีความสะดวกและ
มีเสนทางในการ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 20๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอยกำหนด 

268,000 268,000 268,000 268,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

64 โครงการบุกเบิก
ถนนสายใหม ซอย
หวยชางแหก ริม
สระน้ำ หมูท่ี 4 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมใน
พ้ืนท่ีใหไดมาตรฐาน
มีความสะดวกและ
มีเสนทางในการ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 40๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอยกำหนด 

500,000 100,000    รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๙๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 โครงการบุกเบิก
ถนนสายใหม 
ซอยเพชรเกษม-
แยกหมอแอด หมู
ท่ี 1 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมใน
พ้ืนท่ีใหไดมาตรฐาน
มีความสะดวกและมี
เสนทางในการขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 5.๐๐ ม.   
ยาว 15๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอยกำหนด 

201,000 201,000    รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 

กองชาง 

66 โครงการบุกเบิก
ถนนสายใหม 
ซอยหวยตารื่น 
หมูท่ี 4 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมใน
พ้ืนท่ีใหไดมาตรฐาน
มีความสะดวกและมี
เสนทางในการขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 80๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอยกำหนด 

500,000 500,000 100,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๙๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 โครงการบุกเบิก
ถนนสายใหม 
ซอยลงนา หมูท่ี 
5 (คลองปอ) 
แยกซาย 

-เพ่ือพัฒนาเสนทางการ

คมนาคมในพ้ืนท่ีใหได
มาตรฐานมีความสะดวก
และมเีสนทางในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 70๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอยกำหนด 

500,000 440,000    รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

68 โครงการบุกเบิก
ถนนสายใหม 
ซอยลงนา หมูท่ี 
2 

-เพ่ือพัฒนาเสนทางการ

คมนาคมในพ้ืนท่ีใหได
มาตรฐานมีความสะดวก
และมเีสนทางในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 70๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอยกำหนด 

500,000 440,000    รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๐๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 โครงการบุกเบิก
ถนนสายใหม ซอย
ลงนา หมูท่ี 3 
เช่ือม หมูท่ี 6 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมในพ้ืนท่ี
ใหไดมาตรฐานมี
ความสะดวกและมี
เสนทางในการขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 1,00๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 

500,000 500,000 340,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

70 โครงการบุกเบิก
ถนนสายใหม ซอย
เลียบคลองน้ำ
แดง-แมน้ำกระบุรี 
หมูท่ี 3,หมูท่ี 6 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมในพ้ืนท่ี
ใหไดมาตรฐานมี
ความสะดวกและมี
เสนทางในการขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 1,50๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 100,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๐๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 โครงการบุกเบิก
ถนนสายใหม 
ซอยเลียบคลอง
น้ำแดง หมูท่ี 3 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมในพ้ืนท่ี
ใหไดมาตรฐานมีความ
สะดวกและมเีสนทาง
ในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 1,50๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ 

อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 100,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

72 โครงการบุกเบิก
ถนนสายใหม 
ซอยวัดตรอก
ปรือ-บานนาง
ราตรี หมูท่ี 4 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมในพ้ืนท่ี
ใหไดมาตรฐานมีความ
สะดวกและมเีสนทาง
ในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 40๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 

500,000 500,000    รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๐๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 โครงการบุกเบิกถนน
สายใหม ซอยลงนา 
ริมสระน้ำ หมูท่ี 3 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมในพ้ืนท่ีให
ไดมาตรฐานมีความ
สะดวกและมเีสนทาง
ในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 50๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 

500,000 500,000    รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

74 โครงการบุกเบิกถนน
สายใหม ซอยลงนา หมู
ท่ี 2 ซอย 2 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมในพ้ืนท่ีให
ไดมาตรฐานมีความ
สะดวกและมเีสนทาง
ในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 1,00๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 

500,000 500,000 340,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๐๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75 โครงการบุกเบิก
ถนนสายใหม
ซอยลงนา หมูท่ี 
3 

-เพ่ือพัฒนาเสนทางการ

คมนาคมในพ้ืนท่ีใหได
มาตรฐานมีความสะดวก
และมเีสนทางในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม. 
ยาว 1,00๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 

500,000 500,000 340,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

76 โครงการบุกเบิก
ถนนสายใหม 
ซอยในลุม หมูท่ี 
4 

-เพ่ือพัฒนาเสนทางการ

คมนาคมในพ้ืนท่ีใหได
มาตรฐานมีความสะดวก
และมเีสนทางในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 40๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 

500,000 500,000    รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสง
สินคาทางเกษตร
ไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๐๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการบุกเบิก
ถนนสายใหม 
ซอยแหลมกำ 
หมูท่ี 4 

-เพ่ือพัฒนาเสนทางการ

คมนาคมในพ้ืนท่ีใหได
มาตรฐานมีความสะดวก
และมเีสนทางในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 1,00๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 

500,000 500,000    รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

78 โครงการบุกเบิก
ถนนสายใหม 
ซอยลงนา ซอย 
3 หมูท่ี 2 

-เพ่ือพัฒนาเสนทางการ

คมนาคมในพ้ืนท่ีใหได
มาตรฐานมีความสะดวก
และมเีสนทางในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 1,00๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 

500,000 500,000 340,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๐๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

79 โครงการบุกเบิกถนนสาย
ใหม ซอยสุสาน แยกขวา 
หมูท่ี 3 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมใน
พ้ืนท่ีใหไดมาตรฐาน
มีความสะดวกและ
มีเสนทางในการ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว 1,00๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอยกำหนด 

500,000 500,000 340,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

80 โครงการบุกเบิกถนนสาย
ใหม ซอยประปาหวยตารื่น 
เช่ือม ซอยตรอกปรือ หมูท่ี 
4 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมใน
พ้ืนท่ีใหไดมาตรฐาน
มีความสะดวกและ
มีเสนทางในการ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 6.๐๐ ม.   
ยาว 50๐ ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอยกำหนด 

500,000 300,000 300,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๐๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 โครงการบุกเบิก
ถนนสายใหม เสน
หลังอำเภอกระบุรี 
เช่ือมคลองไทร 

-เพ่ือพัฒนาเสนทางการ

คมนาคมในพ้ืนท่ีใหได
มาตรฐานมีความ
สะดวกและมเีสนทางใน
การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

 

บุกเบิกถนนสายใหม  
ขนาดกวาง 4.๐๐ ม.   
ยาว  1,000  ม.  
รายละเอียดตามแบบ  
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 

500,000 500,000 340,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๐๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

82 กอสรางราง
ระบายน้ำถนน
สายบนหมูท่ี  
1 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็ว
ข้ึนและแกไขปญหา
น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย 
 

กอสรางรางระบายน้ำตัวย ู
ยาว 400 เมตร 
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

 450,000 450,000 450,000 450,000  รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและปญหา
น้ำทวมขังชวงฤดฝูน 
ในพ้ืนท่ีลดลง 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวกรวดเร็ว
และลดปญหาน้ำทวม
ในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

83 กอสรางราง
ระบายน้ำซอย
ลอมยูง หมูท่ี 4 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็ว
ข้ึนและแกไขปญหา
น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย 
 

กอสรางรางระบายน้ำตัวย ู

(ตามแบบ อบต.กำหนด) 
 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 รางระบายน้ำท่ี

กอสรางไดและปญหา
น้ำทวมขังชวงฤดูฝน 
ในพ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวกรวดเร็ว
และลดปญหาน้ำทวม
ในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๐๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84 กอสรางรางระบาย
น้ำซอยศาลา หมูท่ี 1 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำทวม
ขังในพ้ืนท่ีตำบลน้ำจืด
นอย 
 

กอสรางราง
ระบายน้ำตัวย ู
ยาว 400 เมตร 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและ
ปญหาน้ำทวมขังชวง
ฤดฝูน ในพ้ืนท่ีลดลง 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวก
รวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวมใน
พ้ืนท่ี 

กองชาง 

85 กอสรางรางระบาย
น้ำจากบานพ่ีพิศ-
ปอมยามหมูบานหมู
ท่ี 1 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำทวม
ขังในพ้ืนท่ีตำบลน้ำจืด
นอย 
 

กอสรางราง
ระบายน้ำตัวย ู
ยาว 200 เมตร 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและ
ปญหาน้ำทวมขังชวง
ฤดูฝน ในพ้ืนท่ีลดลง 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวก
รวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวมใน
พ้ืนท่ี 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๐๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

86 กอสรางรางระบายน้ำ
จากถังเก็บน้ำประปา
หมูบาน - ถนนเลียบนา
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ีตำบล
น้ำจืดนอย 
 

กอสรางราง
ระบายน้ำตัวย ู
ยาว 300 เมตร 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

339,000 339,000 339,000 339,000 339,000 รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและ
ปญหาน้ำทวมขังชวง
ฤดูฝน ในพ้ืนท่ีลดลง 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวก
รวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวมใน
พ้ืนท่ี 

กองชาง 

87 กอสรางรางระบายน้ำ
ถนนเพชรเกษมถึงปอม
ยามหมูท่ี 1 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ีตำบล
น้ำจืดนอย 
 

กอสรางราง
ระบายน้ำตัวย ู
ยาว 500 เมตร 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

565,000 565,000 565,000 565,000 565,000 รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและ
ปญหาน้ำทวมขังชวง
ฤดูฝน ในพ้ืนท่ีลดลง 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวก
รวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวมใน
พ้ืนท่ี 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๑๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

88 กอสรางรางระบายน้ำ 
ซอยน้ำจืดนอยพัฒนา 
3-บานพ่ีพิศ หมูท่ี 1 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำทวม
ขังในพ้ืนท่ีตำบลน้ำจืด
นอย 
 

กอสรางราง
ระบายน้ำตัวย ู
ยาว 300 เมตร 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

339,000 339,000 339,000 339,000 339,000 รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและ
ปญหาน้ำทวมขังชวง
ฤดูฝน ในพ้ืนท่ีลดลง 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวกรวดเร็ว
และลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

89 กอสรางรางระบายน้ำ 
ซอยศาลาหมู 1 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำทวม
ขังในพ้ืนท่ีตำบลน้ำจืด
นอย 
 

กอสรางราง
ระบายน้ำตัวย ู
ยาว 300 เมตร 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและ
ปญหาน้ำทวมขังชวง
ฤดูฝน ในพ้ืนท่ีลดลง 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวกรวดเร็ว
และลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๑๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

90 กอสรางรางระบาย
น้ำซอยเลยีบนา -สระ
น้ำ หมูท่ี 1 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำทวม
ขังในพ้ืนท่ีตำบลน้ำจืด
นอย 
 

กอสรางราง
ระบายน้ำตัวย ู
ยาว 300 เมตร 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

339,000 339,000 339,000 339,000 339,000 รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและ
ปญหาน้ำทวมขังชวง
ฤดูฝน ในพ้ืนท่ีลดลง 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวก
รวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวมใน
พ้ืนท่ี 

กองชาง 

91 กอสรางรางระบาย
น้ำซอยตนหวา
ตอนบนแยกขวาหนา
บานนายผดุง หมูท่ี 1 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำทวม
ขังในพ้ืนท่ีตำบลน้ำจืด
นอย 
 

กอสรางราง
ระบายน้ำตัวย ู
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและ
ปญหาน้ำทวมขังชวง
ฤดูฝน ในพ้ืนท่ีลดลง 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวก
รวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวมใน
พ้ืนท่ี 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๑๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

92 กอสรางรางระบาย
น้ำบริเวณบานลุง
นนทชายใหม 
หมูท่ี  2 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ีตำบล
น้ำจืดนอย 
 

กอสรางราง 
ระบายน้ำตัวย ู
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

 253,000 253,000 253,000 253,000  รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและ
ปญหาน้ำทวม
ขังชวงฤดูฝน 
ในพ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและลดปญหา
น้ำทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

93 กอสรางรางระบาย
น้ำค.ส.ล.จากสีแ่ยก
ปากชอง หมูท่ี 4 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ีตำบล
น้ำจืดนอย 

กอสรางราง 
ระบายน้ำตัวย ู
จากสี่แยกปากชอง 
หมูท่ี 4 
ยาว 400 เมตร 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

253,000 253,000 253,000 253,000  รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและ
ปญหาน้ำทวม
ขังชวงฤดูฝน 
ในพ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและลดปญหา
น้ำทวมในพ้ืนท่ี 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๑๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

94 กอสรางรางระบาย
น้ำจากถนนเพชร
เกษม-ศาลาหมูบาน
หมูท่ี 5 

เพ่ือใหการระบายน้ำสะดวก
และรวดเร็วข้ึนและแกไข
ปญหาน้ำทวมขังในพ้ืนท่ีตำบล
น้ำจืดนอย 

กอสรางรางระบาย
น้ำตัวย ู
ยาว  700 เมตร 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 
 

500,000 500,000 500,000 500,000  รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและปญหา
น้ำทวมขังชวงฤดูฝน 
ในพ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวกรวดเร็ว
และลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

95 กอสรางรางระบาย
น้ำแบบเปด (ฝงตดิ
ภูเขา) ซอยในไร หมู
ท่ี 6 

เพ่ือใหการระบายน้ำสะดวก
และรวดเร็วข้ึนและแกไข
ปญหาน้ำทวมขังในพ้ืนท่ีตำบล
น้ำจืดนอย 

กอสรางรางระบาย
น้ำตัวยู (ตามแบบ 
อบต.กำหนด) 

253,000 253,000 253,000 253,000  รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและปญหา
น้ำทวมขังชวงฤดูฝน 
ในพ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวกรวดเร็ว
และลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 
 

กองชาง 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๑๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

96 กอสรางรางระบาย
น้ำถนนทางหลวง
ชนบทตลอดสาย
หมูท่ี 5  

เพ่ือใหการระบาย
น้ำสะดวกและ
รวดเร็วข้ึนและ
แกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย 

กอสรางรางระบายน้ำ 

ตัวย ู
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 
 

500,000  500,000  500,000 500,000  รางระบายน้ำ
ท่ีกอสรางได
และปญหาน้ำ
ทวมขังชวงฤดู
ฝน ในพ้ืนท่ี
ลดลง 

มีการระบาย
น้ำไดอยาง
สะดวก
รวดเร็วและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

97 กอสรางรางระบาย
น้ำถนนทางหลวง
ชนบทจากหมูท่ี 6 
เช่ือม หมูท่ี 4 

เพ่ือใหการระบาย
น้ำสะดวกและ
รวดเร็วข้ึนและ
แกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย 

กอสรางรางระบายน้ำ 

ตัวย ู
ยาว 200 เมตร 
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

253,000 253,000 253,000 253,000  รางระบายน้ำ
ท่ีกอสรางได
และปญหาน้ำ
ทวมขังชวงฤดู
ฝน ในพ้ืนท่ี
ลดลง 
 

มีการระบาย
น้ำไดอยาง
สะดวก
รวดเร็วและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๑๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

98 วางทอระบายน้ำ
บริเวณรอบอาคารท่ีทำ
การ อบต. พรอมบอ
พักน้ำ 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ีตำบล
น้ำจืดนอย 
 

ทอระบายน้ำ บรเิวณ
รอบอาคารท่ีทำการ 
อบต. พรอมบอพักน้ำ 
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและ
ปญหาน้ำทวมขัง
ชวงฤดูฝน ในพ้ืนท่ี
ลดลง 
 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวก
รวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวมใน
พ้ืนท่ี 

กองชาง 

99 กอสรางรางระบายน้ำ
แบบเปดบรเิวณหนา
โรงเรียนบานน้ำจืด
นอยหมูท่ี 3- หมูท่ี 4 
 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ีตำบล
น้ำจืดนอย 
 

กอสรางรางระบายน้ำตัว
ยู 
ยาว 400 เมตร 
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 
 

500,000 500,000 500,000 500,000  ปญหาน้ำทวมขัง
ชวงฤดูฝน ในพ้ืนท่ี
ลดลง 
 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวก
รวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวมใน
พ้ืนท่ี 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๑๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

100 กอสรางราง
ระบายน้ำบริเวณสี่
แยกถึงหวยตารื่น
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็ว
ข้ึนและแกไขปญหา
น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย 

กอสรางรางระบายน้ำ 

ตัวย ู
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

368,000 368,000 368,000 368,000  รางระบาย
น้ำท่ีกอสราง
ไดและ
ปญหาน้ำ
ทวมขังชวง
ฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 

มีการระบาย
น้ำไดอยาง
สะดวก
รวดเร็วและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

101 กอสรางราง
ระบายน้ำค.ส.ล. 
จาก ถ.เพชรเกษม
ถึงศาลาริมน้ำ ร.ร.
บานน้ำแดง 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็ว
ข้ึนและแกไขปญหา
น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย
แกไขปญหาน้ำทวม
ขังในพ้ืนท่ี 
 

กอสรางรางระบายน้ำ 

ตัวย ู

(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

 400,000 400,000 400,000 400,000  รางระบาย
น้ำท่ีกอสราง
ไดและ
ปญหาน้ำ
ทวมขังชวง
ฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบาย
น้ำไดอยาง
สะดวก
รวดเร็วและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๑๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

102 กอสรางรางระบาย
น้ำจากหนาบาน
นางอารมณ บุญ
เก้ือ ถึงสี่แยกปอม
ยามหมูบาน หมูท่ี 
6 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็ว
ข้ึนและแกไขปญหา
น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย 

กอสรางรางระบายน้ำ 

ตัวย ู

(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000  รางระบายน้ำ
ท่ีกอสรางได
และปญหาน้ำ
ทวมขังชวงฤดู
ฝน ในพ้ืนท่ี
ลดลง 

มีการระบาย
น้ำไดอยาง
สะดวก
รวดเร็วและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

103 กอสรางรางระบาย
น้ำแบบปดซอย
พัฒนา 5 หมูท่ี 2 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็ว
ข้ึนและแกไขปญหา
น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย 

กอสรางรางระบายน้ำ 

ตัวย ู

ยาว 250 เมตร 
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

 283,000  283,000 283,000   รางระบายน้ำ
ท่ีกอสรางได
และปญหาน้ำ
ทวมขังชวงฤดู
ฝน ในพ้ืนท่ี
ลดลง 
 

มีการระบาย
น้ำไดอยาง
สะดวก
รวดเร็วและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๑๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

104 กอสรางราง
ระบายน้ำแบบ
ปด (ฝงติดภเูขา) 
ซอยในไร หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ีตำบล
น้ำจืดนอย 
 

กอสรางรางระบายน้ำ 

ตัวย ู
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

 350,000 350,000 350,000 350,000  รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและ
ปญหาน้ำทวมขัง
ชวงฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

105 กอสรางราง
ระบายน้ำแบบ
เปดซอยนาดอน
ตัดใหม หมูท่ี 6 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ีตำบล
น้ำจืดนอย 
 

กอสรางรางระบายน้ำ 

ตัวย ู

(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000  รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและ
ปญหาน้ำทวมขัง
ชวงฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๑๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

106 กอสรางรางระบาย
น้ำซอยเฟองฟา หมู
ท่ี 2 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ีตำบล
น้ำจืดนอย 
 

กอสรางรางระบายน้ำ
ตัวย ู

ระยะทาง 200 เมตร 

(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

368,000 368,000 368,000 368,000  รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและปญหา
น้ำทวมขังชวงฤดูฝน 
ในพ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวกรวดเร็ว
และลดปญหาน้ำทวม
ในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

107 กอสรางรางระบาย
น้ำแบบปดเลียบ
ถนนทางหลวง
ชนบทท่ี 1009 
หมูท่ี 5 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ีตำบล
น้ำจืดนอย 
 

กอสรางรางระบายน้ำ
ตัวย ู
ยาว 100 เมตร 
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000  รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและปญหา
น้ำทวมขังชวงฤดูฝน 
ในพ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวกรวดเร็ว
และลดปญหาน้ำทวม
ในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๒๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

108 กอสรางรางระบายน้ำ
แบบเปดถนนลาดยางฝง
ตรงขามบานนายโพธ์ิ-
บานนายฉลองหิรญัหมูท่ี 
4 
 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำทวม
ขังในพ้ืนท่ีตำบลน้ำจืด
นอย 
 

กอสรางรางระบาย
น้ำตัวย ู

(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 
 

500,000 500,000 500,000 500,000  ปญหาน้ำ
ทวมขังชวง
ฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำ
ไดอยางสะดวก
รวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวมใน
พ้ืนท่ี 
 

กองชาง 

109 ขุดลอกรางระบายน้ำ
พรอมฝงทอถนนริมนา 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำทวม
ขังในพ้ืนท่ีตำบลน้ำจืด
นอย 
 

ขุดลอกคูระบายน้ำ 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 รางระบายน้ำ
ท่ีกอสรางได
และปญหา
น้ำทวมขัง
ชวงฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำ
ไดอยางสะดวก
รวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวมใน
พ้ืนท่ี 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๒๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

110 ขุดลอกคูระบายน้ำ
จากหนาบานนาง
โกศลชูยศ ถึงปาก 
ซอยตนหวา  
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็ว
ข้ึนและแกไขปญหา
น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย 

ขุดลอกคูระบายน้ำ 
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 รางระบาย
น้ำท่ีกอสราง
ไดและ
ปญหาน้ำ
ทวมขังชวง
ฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 

มีการระบาย
น้ำไดอยาง
สะดวก
รวดเร็วและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

111 ขุดลอกคูระบายน้ำ
จากบานยายซั่งถึง 
ปากแมน้ำกระบุรี 
หมูท่ี 1 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็ว
ข้ึนและแกไขปญหา
น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย 

ขุดลอกคูระบายน้ำ 
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 รางระบาย
น้ำท่ีกอสราง
ไดและ
ปญหาน้ำ
ทวมขังชวง
ฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบาย
น้ำไดอยาง
สะดวก
รวดเร็วและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๒๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

112 ขุดลอกคูระบาย
น้ำหนาบานนาง
อุทุมพร และนาย
นิกรสุวรรณ หมูท่ี 
4 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็ว
ข้ึนและแกไขปญหา
น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย 

ขุดลอกคูระบายน้ำ 

(ตามแบบ อบต.กำหนด) 
253,000 253,000 253,000 253,000  รางระบาย

น้ำท่ีกอสราง
ไดและ
ปญหาน้ำ
ทวมขังชวง
ฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 

มีการระบาย
น้ำไดอยาง
สะดวก
รวดเร็วและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

113 ขุดลอกคูระบายน้ำ
ซอยพัฒนา 6 หมูท่ี 
6 (บริเวณบานนาย
ฉาย ธนบัตร) 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็ว
ข้ึนและแกไขปญหา
น้ำทวมขังในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย 
 

ขุดลอกคูระบายน้ำ 
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

253,000 253,000 253,000 253,000  รางระบาย
น้ำท่ีกอสราง
ไดและ
ปญหาน้ำ
ทวมขังชวง
ฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบาย
น้ำไดอยาง
สะดวก
รวดเร็วและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๒๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

114 ขุดลอกรางระบาย
น้ำซอยตนหวา - 
ศาลาหมูบาน 1 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ีตำบล
น้ำจืดนอย 

 

กอสรางรางระบายน้ำ 

ตัวย ู

(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

253,000 253,000 253,000 253,000  รางระบาย
น้ำท่ีกอสราง
ไดและ
ปญหาน้ำ
ทวมขังชวง
ฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 

มีการระบาย
น้ำไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
และลดปญหา
น้ำทวมใน
พ้ืนท่ี 

กองชาง 

115 ขุดลอกคูระบาย
น้ำสายยอยลอม
ยูงหมูท่ี 4 ถึง หมู
ท่ี 6 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ีตำบล
น้ำจืดนอย 

ขุดลอกคูระบายน้ำสาย
ยอยลอม 

ยาว 300 เมตร 
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 
 

207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 รางระบาย
น้ำท่ีกอสราง
ไดและ
ปญหาน้ำ
ทวมขังชวง
ฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบาย
น้ำไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
และลดปญหา
น้ำทวมใน
พ้ืนท่ี 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๒๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

116 ขุดลอกรางระบายน้ำ
ซอยน้ำจืดนอยพัฒนา 1  
บานยายช่ังหมูท่ี 1 

เพ่ือใหการระบาย
น้ำสะดวกและ
รวดเร็วข้ึนและ
แกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย 
 

กอสรางราง
ระบายน้ำตัว
ยู 
ยาว 200 
เมตร 
(ตามแบบ 
อบต.กำหนด) 

 230,000 230,000 230,000 230,000  รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและปญหา
น้ำทวมขังชวงฤดูฝน 
ในพ้ืนท่ีลดลง 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวก
รวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวมใน
พ้ืนท่ี 
 

กองชาง 

117 ขุดลอกรางระบายน้ำ 
ซอยพัฒนา 7หมูท่ี  3 

เพ่ือใหการระบาย
น้ำสะดวกและ
รวดเร็วข้ึนและ
แกไขปญหาน้ำ
ทวมขังในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย 

ขุดลอกคู
ระบายน้ำ 
(ตามแบบ 
อบต.กำหนด) 

368,000 368,000 368,000 368,000  รางระบายน้ำท่ี
กอสรางไดและปญหา
น้ำทวมขังชวงฤดูฝน 
ในพ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวก
รวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวมใน
พ้ืนท่ี 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๒๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

118 ปรับปรุงซอมแซมราง
ระบายน้ำถนน ค.ส.ล. 
เลียบโรงเรยีนน้ำจืด
นอย หมูท่ี 4 

เพ่ือใหการระบายน้ำ
สะดวกและรวดเร็วข้ึนและ
แกไขปญหาน้ำทวมขังใน
พ้ืนท่ีตำบลน้ำจืดนอย 
 

รางระบายน้ำ ถนน ค.
ส.ล. เลียบโรงเรยีนน้ำจืด
นอยหมูท่ี 4 ยาว 400 
เมตร 
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 
 

500,000 500,000 500,000 500,000  ปญหาน้ำทวม
ขังชวงฤดูฝน 
ในพ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวกรวดเร็ว
และลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๒๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

119 กอสรางทอลอด
เหลี่ยม คลองลอม
ยูง (หนา รพ.สต.
น้ำจืดนอย) 

-กอสรางทอลอด

เหลี่ยมเพ่ือ
ปองกันปญหาน้ำ
ทวมขังและกัด
เซาะถนนเสียหาย 

 

ทอเหลี่ยมขนาด 

๑.8๐x๑.8๐x 

20.๐๐ เมตร  
ชนิด1 ชองทาง 
ตามแบบท่ีกำหนด 

850,000 860,000 850,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 
 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได
สะดวก สามารถ
ใชทางขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 

120  กอสรางทอลอด
เหลี่ยม บริเวณ
หวยขางแหกเยื้อง
บาน 
นางอุทุมพร เพชร
สังข หมูท่ี 4 
 

-กอสรางทอลอด

เหลี่ยมเพ่ือ
ปองกันปญหาน้ำ
ทวมขังและกัด
เซาะถนนเสียหาย 

ทอเหลี่ยมขนาด 

๑.8๐x๑.8๐x 

12.๐๐ เมตร  
ชนิด1 ชองทาง 
ตามแบบท่ีกำหนด 

720,000 720,000 720,000   รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 

 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได
สะดวก สามารถ
ใชทางขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๒๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

121 กอสรางทอลอด
เหลี่ยม ซอย
หวยตารุง หมูท่ี 
6 

-กอสรางทอลอด

เหลี่ยมเพ่ือปองกัน
ปญหาน้ำทวมขัง
และกัดเซาะถนน
เสียหาย 

 

ทอเหลี่ยมขนาด 

๑.8๐x๑.8๐x 

8.๐๐เมตร  
ชนิด1 ชองทาง 
ตามแบบท่ี
กำหนด 

480,000 480,000 480,000 480,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนสามารถสญัจรไปมาได
สะดวก สามารถใชทางขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 

122  กอสรางทอ
ลอดเหลี่ยม 
ซอยลุงหีด  
หมูท่ี 4 
 

-กอสรางทอลอด

เหลี่ยมเพ่ือปองกัน
ปญหาน้ำทวมขัง
และกัดเซาะถนน
เสียหาย 

ทอเหลี่ยมขนาด 

๑.8๐x๑.8๐x 

8.๐๐ เมตร  
ชนิด2 ชองทาง 
ตามแบบท่ี
กำหนด 
 

480,000 480,000 480,000 480,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนสามารถสญัจรไปมาได
สะดวก สามารถใชทางขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๒๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

123 กอสรางทอ
ลอดเหลี่ยม 
ซอยคลองปอ 

-กอสรางทอลอดเหลีย่มเพ่ือ

ปองกันปญหาน้ำทวมขังและ 
กัดเซาะถนนเสียหาย 

 

ทอเหลี่ยมขนาด 

๑.8๐x๑.8๐x 

20.๐๐ เมตร  
ชนิด1 ชองทาง 
ตามแบบท่ี
กำหนด 

350,000 350,000 350,000 350,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยท้ังใน
ชีวิตและ
ทรัพยสินในการ
ใชเสนทางสัญจร 
 

กองชาง 

124 กอสรางทอ
ลอดเหลี่ยม
คลองไทร หมู
ท่ี 5 
 

-กอสรางทอลอดเหลีย่มเพ่ือ

ปองกันปญหาน้ำทวมขังและ 
กัดเซาะถนนเสียหาย 

ทอเหลี่ยมขนาด 

๑.8๐x๑.8๐x 

12.๐๐ เมตร  
ชนิด1 ชองทาง 
ตามแบบท่ี
กำหนด 

350,000 350,000 350,000 350,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยท้ังใน
ชีวิตและ
ทรัพยสินในการ
ใชเสนทางสัญจร 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๒๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125 กอสรางทอลอด
เหลี่ยม  ซอยใน
ลุม หมูท่ี 4 

-กอสรางทอลอด

เหลี่ยมเพ่ือปองกัน
ปญหาน้ำทวมขังและ
กัดเซาะถนนเสียหาย 

 

ทอเหลี่ยมขนาด 

๑.8๐x๑.8๐x 8.
๐๐ เมตร  
ชนิด1 ชองทาง 
ตามแบบท่ี
กำหนด 

452,000 452,000 452,000 452,000  รอยละความพอใจของ
ครัวเรือน ท่ีอาศัยอยูไม
นอยกวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับปลอดภัย
ท้ังในชีวิตและทรัพยสินใน
การใชเสนทางสัญจร 
 

กองชาง 

126  กอสรางทอลอด
เหลี่ยม ซอยน้ำ
แดง หมูท่ี 5 
 

-กอสรางทอลอด

เหลี่ยมเพ่ือปองกัน
ปญหาน้ำทวมขังและ
กัดเซาะถนนเสียหาย 

ทอเหลี่ยมขนาด 

2.4๐x2.4๐x 

12.๐๐ เมตร  
ชนิด2 ชองทาง 

ตามแบบท่ี
กำหนด 

765,600 765,600 765,600 765,600  รอยละความพอใจของ
ครัวเรือน ท่ีอาศัยอยูไม
นอยกวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับปลอดภัย
ท้ังในชีวิตและทรัพยสินใน
การใชเสนทางสัญจร 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๓๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

127 กอสรางทอลอด
เหลี่ยม ซอยริมคลอง
น้ำแดง หมูท่ี 3 

-กอสรางทอลอด

เหลี่ยมเพ่ือปองกัน
ปญหาน้ำทวมขังและ
กัดเซาะถนนเสียหาย 

 

ทอเหลี่ยมขนาด 

2.4๐x2.4๐x 

12.๐๐ เมตร  
ชนิด2 ชองทาง 

ตามแบบท่ี
กำหนด 

765,600 765,600 765,600 765,600  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ีอาศัย
อยูไมนอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับปลอดภัยท้ัง
ในชีวิตและทรัพยสินในการ
ใชเสนทางสัญจร 
 

กองชาง 

128 กอสรางทอลอด
เหลี่ยมคลองตานะ 
หมูท่ี 2 
 

-กอสรางทอลอด

เหลี่ยมเพ่ือปองกัน
ปญหาน้ำทวมขังและ
กัดเซาะถนนเสียหาย 

ทอเหลี่ยมขนาด 

๑.8๐x๑.8๐x 

12.๐๐ เมตร  
ชนิด2 ชองทาง 
ตามแบบท่ี
กำหนด 

480,000 480,000 480,000 480,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ีอาศัย
อยูไมนอยกวา
รอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับปลอดภัยท้ัง
ในชีวิตและทรัพยสินในการ
ใชเสนทางสัญจร 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๓๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

129 กอสรางทอลอด
เหลี่ยมคลองยาย
หอม หมูท่ี 2 

-กอสรางทอลอด

เหลี่ยมเพ่ือปองกัน
ปญหาน้ำทวมขังและ
กัดเซาะถนนเสียหาย 

 

ทอเหลี่ยมขนาด 

1.8๐x1.8๐x 

12.๐๐ เมตร  
ชนิด2 ชองทาง 

ตามแบบท่ี
กำหนด 

480,000 480,000 480,000 480,000  รอยละความพอใจของ
ครัวเรือน ท่ีอาศัยอยูไม
นอยกวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับปลอดภัย
ท้ังในชีวิตและทรัพยสินใน
การใชเสนทางสัญจร 
 

กองชาง 

130 กอสรางทอลอด
เหลี่ยมหวยตารุง 
แยกซาย หมูท่ี 6 
 

-กอสรางทอลอด

เหลี่ยมเพ่ือปองกัน
ปญหาน้ำทวมขังและ
กัดเซาะถนนเสียหาย 

ทอเหลี่ยมขนาด 

๑.8๐x๑.8๐x 

12.๐๐ เมตร  
ชนิด2 ชองทาง 
ตามแบบท่ี
กำหนด 

480,000 480,000 480,000 480,000  รอยละความพอใจของ
ครัวเรือน ท่ีอาศัยอยูไม
นอยกวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับปลอดภัย
ท้ังในชีวิตและทรัพยสินใน
การใชเสนทางสัญจร 
 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๓๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

131 กอสรางทอลอด
เหลี่ยมหวยตารุง 
แยกขวา หมูท่ี 6 
 

-กอสรางทอลอด

เหลี่ยมเพ่ือ
ปองกันปญหาน้ำ
ทวมขังและกัด
เซาะถนนเสียหาย 

 

ทอเหลี่ยมขนาด 

1.8๐x1.8๐x 

8.๐๐ เมตร  
ชนิด1 ชองทาง 

ตามแบบท่ี
กำหนด 

480,000 480,000 480,000 480,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับปลอดภัยท้ังใน
ชีวิตและทรัพยสินในการใช
เสนทางสญัจร 
 

กองชาง 

132 กอสรางทอลอด
เหลี่ยม ซอยหวยตา
รื่น เช่ือม ซอยวัด
ตรอกปรือ หมูท่ี 4 

-กอสรางทอลอด

เหลี่ยมเพ่ือ
ปองกันปญหาน้ำ
ทวมขังและกัด
เซาะถนนเสียหาย 

ทอเหลี่ยมขนาด 

๑.8๐x๑.8๐x 

8.๐๐ เมตร  
ชนิด1 ชองทาง 
ตามแบบท่ี
กำหนด 

480,000 480,000 480,000 480,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอย
กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับปลอดภัยท้ังใน
ชีวิตและทรัพยสินในการใช
เสนทางสญัจร 
 

กองชาง 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๓๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

133 ขุดลอกกำจัดสิ่งกีด
ขวางรางระบายน้ำ 
คลองปอ  
หมูท่ี 5 

เพ่ือกำจัดสิ่งกีดขวางให
การระบายน้ำสะดวกและ
รวดเร็วข้ึนและแกไข
ปญหาน้ำทวมขังในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย 
 

กำจัดสิ่งกีดขวาง
ครางระบายน้ำ 
คลองปอ  
หมูท่ี 5 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

253,000 253,000 253,000 253,000  ปญหาน้ำ
ทวมขังชวง
ฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำ
ไดอยางสะดวก
รวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวม
ในพ้ืนท่ี 
 

กองชาง 

134 ขุดลอกดดูตะกอน
สระน้ำหมูท่ี 1-6 

บริหารจดัการน้ำอยางถูก
วิธีและมีคณุภาพ 

ขุดลอกดดูตะกอน
สระน้ำ 
หมูท่ี 1-6 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000  ปญหาน้ำ
ทวมขังชวง
ฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำ
ไดอยางสะดวก
รวดเร็วและลด
ปญหาน้ำทวม
ในพ้ืนท่ี 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๓๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

135 ขุดลอกกำจัดสิ่งกีด
ขวางรางระบายน้ำ 
คลองน้ำจืดนอย  
หมูท่ี 1 

เพ่ือกำจัดสิ่งกีดขวางใหการ
ระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึนและแกไขปญหาน้ำทวมขัง
ในพ้ืนท่ีตำบลน้ำจืดนอย 
 

กำจัดสิ่งกีดขวางราง
ระบายน้ำ คลองน้ำ
จืดนอยหมูท่ี 1 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

253,000 253,000 253,000 253,000  ปญหาน้ำ
ทวมขังชวง
ฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวกรวดเร็ว
และลดปญหาน้ำทวม
ในพ้ืนท่ี 
 

กองชาง 

136 ขุดลอกกำจัดสิ่งกีด
ขวางรางระบายน้ำ 
คลองตานะ หมูท่ี 2 

เพ่ือกำจัดสิ่งกีดขวางใหการ
ระบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึนและแกไขปญหาน้ำทวมขัง
ในพ้ืนท่ีตำบลน้ำจืดนอย 
 

กำจัดสิ่งกีดขวางราง
ระบายน้ำ คลองน้ำ
จืดนอยหมูท่ี 2 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

253,000 253,000 253,000 253,000  ปญหาน้ำ
ทวมขังชวง
ฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบายน้ำได
อยางสะดวกรวดเร็ว
และลดปญหาน้ำทวม
ในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๓๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

137 ขุดลอก กำจัดสิ่งกีด
ขวางรางระบายน้ำ 
คลองไทรหมูท่ี 5 

เพ่ือกำจัดสิ่งกีดขวางใหการ
ระบายน้ำสะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำทวมขังใน
พ้ืนท่ีตำบลน้ำจืดนอย 
 

กำจัดสิ่งกีดขวางราง
ระบายน้ำ  
ระบายน้ำ คลองไทร
หมูท่ี 5 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 
 

253,000 253,000 253,000 253,000  ปญหาน้ำ
ทวมขังชวง
ฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบาย
น้ำไดอยาง
สะดวก
รวดเร็วและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 
 

กองชาง 

138 ขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวาง
ครางระบายน้ำ คลอง
น้ำแดง หมูท่ี 3,5,6 ถึง
แมน้ำกระบุร ี

เพ่ือกำจัดสิ่งกีดขวางใหการ
ระบายน้ำสะดวกและรวดเร็วข้ึน
และแกไขปญหาน้ำทวมขังใน
พ้ืนท่ีตำบลน้ำจืดนอย 
 

กำจัดสิ่งกีดขวางราง
ระบายน้ำ คลองน้ำ
แดง หมูท่ี 3,5,6 ถึง
แมน้ำกระบุร ี
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

500,000 500,000 500,000   ปญหาน้ำ
ทวมขังชวง
ฤดูฝน ใน
พ้ืนท่ีลดลง 
 

มีการระบาย
น้ำไดอยาง
สะดวก
รวดเร็วและ
ลดปญหาน้ำ
ทวมในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๓๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

139 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะริม
ถนนเพชรเกษมท้ังสองขาง
ทางท้ังตำบล 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวางตาม
เสนทางสาธารณะท้ังสอง
ขางทางท้ังตำบล 

ไฟฟาสาธารณะท้ัง
สองขางทางท้ัง
ตำบล 

690,000 690,000 690,000 690,000  จำนวน
ครัวเรือนท่ีใช
บริการไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

140 ซอมแซมไฟฟาสาธารณะหมู
ท่ี  1-6 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวางตาม 
เสนทางสาธารณะและ 
ตามแยก ซอย ภายใน 
หมูบาน 
 

ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ 

460,000 460,000 460,000 460,000  จำนวน
ครัวเรือนท่ีใช
บริการไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค และมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๓๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

141 ติดตั้งโคมไฟใหแสง
สวางริมถนนเพชร
เกษม หมูท่ี 5 เช่ือม 
หมูท่ี 6 
 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
ตามเสนทาง
สาธารณะ และตาม 
แยกซอยภายใน
หมูบาน 

ติดตั้งโคมไฟสองสวาง
ริมถนนถนนเพชรเกษม 
หมูท่ี 5 เช่ือม หมูท่ี 6 
 
 

690,000 690,000 690,000 690,000  จำนวน
โคมไฟ
สาธารณะ 

ลดอุบัตเิหตุ
ในตำบล 

กองชาง 

142 ติดตั้งโคมไฟใหแสง
สวางริมซอยเลียบ
คลองน้ำแดง หมูท่ี 
3- หมูท่ี 6 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000   จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
ระบบ
สาธารณูปโ
ภคและมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๓๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานกอสราง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

143 ปรับปรุง
ซอมแซมบอ
บาดาล 
หมูท่ี 1-6 

ปรับปรุงปรมิาณกักเก็บน้ำดิบเพ่ือแกไข
ปญหาน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 

บอน้ำบาดาล 
หมูท่ี 1-6 

100,000 100,000 100,000 100,000  บอบาดาลท่ี
ปรับปรุง 

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือจากภยั
แลง 

กองชาง 

144 กอสรางฝายน้ำ
ลน 
หมูท่ี 1-6 

ปรับปรุงปรมิาณกักเก็บน้ำดิบเพ่ือแกไข
ปญหาน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 

 ฝายน้ำลนหมูท่ี 
1-6 

 172,500 172,500 172,500 172,500  ฝายท่ี
กอสราง 

ประชาชนมีน้ำใช
ในชวงฤดูแลงและมี
คุณภาพน้ำท่ีสะอาด 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๓๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

145 ปรับปรุงบอน้ำตื้น
หมูท่ี 1-6 

ปรับปรุงปรมิาณกักเก็บน้ำดิบ เพ่ือ
แกไขปญหาน้ำอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 
 

 บอน้ำตื้น 
หมูท่ี 1-6 

100,000 100,000 100,000 100,000  บอน้ำตื้นท่ี
ปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ำใช
ในชวงฤดูแลงและมี
คุณภาพน้ำท่ีสะอาด 

กองชาง 

146 กอสรางซอมแซม
ถังน้ำฝ.33 หมูท่ี 
1-6 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

ถังน้ำฝ.33 
หมู 1-6 

115,000 115,000  115,000 115,000  ถังน้ำฝ.33 
หมูท่ี 1-6 ท่ี

ซอมแซม 

ประชาชนมีน้ำใช
ในชวงฤดูแลงและมี
คุณภาพน้ำท่ีสะอาด 

กองชาง 

147 กอสรางซอมแซม
ถังน้ำฝ.99 หมูท่ี 
1-6 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

ถังน้ำฝ.99 
หมู 1-6 

345,000 345,000 345,000 345,000  ถังน้ำฝ.99 
หมูท่ี 1-6 ท่ี 

ซอมแซม 

ประชาชนมีน้ำใช
ในชวงฤดูแลงและมี
คุณภาพน้ำท่ีสะอาด 

กองชาง 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๔๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

148 โครงการกอสรางถัง
ค.ส.ล. เก็บน้ำฝน  
หมูท่ี 1-6 
 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

กอสรางถังค.ส.ล. 
เก็บน้ำฝน 
หมูท่ี 1-6 

345,000 345,000 345,000 345,000  ถังค.ส.ล. เก็บ
น้ำฝน 

ประชาชนมีน้ำ
ใชในชวงฤดูแลง
และมีคณุภาพ
น้ำท่ีสะอาด 

กองชาง 

149 กอสราง/ปรับปรุงรั้ว/
กำแพงรอบสระเก็บน้ำ
หมูท่ี 1- หมูท่ี 6 

เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนตอเด็ก ,สัตวเลี้ยงท่ีอาจ
พลัดตกลงไปได 

กำแพง รอบสระ
เก็บน้ำหมูท่ี 1- 
หมูท่ี 6 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 
 

600,000 600,000 600,000 600,000  รั้วรอบสระเก็บน้ำ สรางความ
ปลอดภัยแก
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีปองกัน
สัตวเลี้ยงพลัด
ตกลงไปใน
แหลงน้ำดิบ 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๔๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

150 โครงการถนน
แอสฟลติก 
คอนกรีต ซอย
พัฒนา 15 
หมูท่ี 5 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมในพ้ืนท่ี
ใหไดมาตรฐานมีความ
สะดวกและมเีสนทาง
ในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกวาง 6  ม.  
ระยะทาง   200 ม.  
หนา 0.05 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด   
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 

กองชาง 

151 โครงการถนน
แอสฟลติกคอ
นกรีต ซอย
ทาเรือน้ำแดง 
หมูท่ี 5 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมในพ้ืนท่ี
ใหไดมาตรฐานมีความ
สะดวกและมเีสนทาง
ในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

 

ถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกวาง 5  ม.  
ระยะทาง  150 ม.  
หนา 0.05 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด  
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 
 

525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๔๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

152 โครงการซอมแซม
ถนนแอสฟลติก
คอน 
กรีต หมูท่ี 1-6  

-เพ่ือซอมแซม

ถนนลาดยางใหมี
สภาพท่ีสามารถ
สัญจรไปมาได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

ถนนลาดยาง  
หมูท่ี 1-6 
ตามแบบท่ีกำหนด   
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000  รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๔๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัน้นำ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :   

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

153 จัดทำปาย
ทะเบียนช่ือซอย
ภายในหมูท่ี 1-6 

-ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัย ความ
สะดวกสบาย ในการ
คมนาคม ขนสง 
 

ปาย
ทะเบียนช่ือ  
ซอยภายใน
หมูท่ี 1-6 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความพอใจ
ของครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอยกวา
รอยละ 70 
 

ประชาชนไดรับปลอดภัยใน
การใชเสนทางสัญจรและ
สามารถขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

154  กระจกกันโคง
เสนทางถนนจุด
เสี่ยง หมูท่ี 1-6 

-ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัย ความ
สะดวกสบาย ในการ
คมนาคม ขนสง 

กระจกโคง
เสนทาง 
ถนนจุดเสีย่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพอใจ
ของครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไมนอยกวา
รอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับปลอดภัยใน
การใชเสนทางสัญจรและ
สามารถขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยางสะดวก 
 

กองชาง 

 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๔๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสุขภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน  :  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยลงนา 
คลองปอ หมูท่ี 5 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะซอย
ชมทุง หมูท่ี 6 ยาว 
1,000เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ีใช
บริการไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

2 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิ ซอยประทีป 
จาบูรณ หมูท่ี 5  

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะซอย
ชมทุง หมูท่ี 6 ยาว 
1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ีใช
บริการไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๔๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสุขภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน  :  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิ ซอยบางไทร 
หมูท่ี 6 เช่ือม หมู 5 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ ซอย
บางไทร หมูท่ี 6 เช่ือม 
หมู 5 ยาว 800 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ีใช
บริการไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

4 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยลงนา 
หมูท่ี 4  

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะซอยลง
นาหมูท่ี 4  ยาว 300 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ีใช
บริการไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๔๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสุขภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน  :  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิ ซอยสสุาร 
หมูท่ี 4 เช่ือม หมูท่ี 
3 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ ซอยลง
นาหมูท่ี 4  เช่ือม หมู 
3 ยาว 600 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ีใช
บริการไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

6 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยในไร 
หมูท่ี 6 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ   287,500 287,500 287,500 287,500 287,500 จำนวน
ครัวเรือนท่ีใช
บริการไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๔๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสุขภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน  :  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

7 ขยายเขตไฟฟาเพ่ิมเติม
ซอยสระน้ำประปาบาน
ยายเนย หมูท่ี 1 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ
ยาว 400 เมตร 

320,000 287,500 287,500 287,500 287,500 จำนวน
ครัวเรือนท่ีใช
บริการไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

8 ขยายเขตไฟฟาเพ่ิมเติม
ซอยศาลาหมูบาน หมูท่ี 
1   

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ
ยาว 400 เมตร 

320,000 287,500 287,500 287,500 287,500 จำนวน
ครัวเรือนท่ีใช
บริการไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๔๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี1สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสุขภาพเชือ่มโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยพัฒนา 2 
(หมอแอด) หมูท่ี 1 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ ยาว 
400 เมตร  

 320,000  287,500 287,500 287,500 287,500 จำนวน
ครัวเรือนท่ี
ใชบริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

10 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิ ซอยน้ำจืด
นอยพัฒนา 1 ตอน
ปลายจากบานนาย
วิจิตร - หัวทาครูลดั 
หมูท่ี 1 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภค ให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะยาว 300 
เมตร 

 240,000 212,000 212,000 212,000 212,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ี
ใชบริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค 
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๔๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

11 ขยายเขตไฟฟาเพ่ิมเติม
ซอยศาลาหมูบาน 
ตอนกลาง หมูท่ี 1 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะยาว 400 
เมตร 

 320,000 287,500 287,500 287,500 287,500 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

12 ขยายเขตไฟฟาเพ่ิมเติม
ซอยประปา 1 หมูท่ี 1 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะยาว 400 
เมตร 

 320,000 287,500 287,500 287,500 287,500 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๕๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

13 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยประปา 2 
หมูท่ี 1 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ ยาว 
400 เมตร  

 320,000 287,500 287,500 287,500 287,500 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

14 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยเลียบทาง
รถไฟสายเกา - ศาลา 
ม.1 หมูท่ี 1 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะยาว 500 
เมตร 

 400,000 344,375 344,375 344,375 344,375 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๕๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

15 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยศาลา หมู
ท่ี 1 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ ยาว 
400 เมตร  

 320,000 287,000 287,000 287,000 287,000 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

16 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิขยายเขต
ไฟฟา ซอยริมนา หมูท่ี 
2 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ ยาว 
400 เมตร 

 320,000 287,000 287,000 287,000 287,000 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๕๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

17 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิขยายเขต
ไฟฟา ซอยเฟองฟา 
หมูท่ี 2 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะยาว 400 
เมตร 

 320,000 287,000 287,000 287,000  จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

18 ขยายจุดเช่ือมตอไฟฟา
สาธารณะหมูท่ี 3 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะยาว 300 
เมตร 

 240,000 347,356 347,356 347,356  จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๕๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

19 ขยายเขตไฟฟาแรงสูง
ระบบประหมูบานหมู
ท่ี 4 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟาระบบ
ประปาหมูบาน 

ไฟฟาแรงสูงระบบประ
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
ระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

20 ขยายเขตไฟฟาซอย
สุสานหมูท่ี 4 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ  
ยาว 600 เมตร 

480,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๕๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

21 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยลุงหดี 
ตอนท่ี 2 หมูท่ี 4 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะหมูท่ี 4  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ี
ใชบริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

22 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยทุงนา
ตรอกปรือ หมูท่ี 4 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภค ให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ี
ใชบริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๕๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

23 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยสดุคำนึง 
หมูท่ี 4 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
 ยาว 300 เมตร 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

24 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิ ซอยวัดตรอก
ปรือ หมูท่ี 4 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภค ให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ยาว 500 เมตร 

500,000  500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๕๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

25 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยหวย
จันทรหอม หมูท่ี 4 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

26 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิ เลียบริม
คลองน้ำแดง  

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภค ให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ยาว 600 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๕๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยลุงโถ หมู
ท่ี 4 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ระยะทาง 200 เมตร 

 240,000 212,000 212,000 212,000 212,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ี
ใชบริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

กองชาง 

28 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิ ซอยหวยตา
รื่นสระประปา 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภค ให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ระยะทาง 800 เมตร 

500,000  500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ี
ใชบริการ

ไฟฟา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึนมีความ
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๕๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิ ซอยลงนา 
(คลองปอ)หมูท่ี 5 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ระยะทาง 600 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ี
ใชบริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
ระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

30 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยลงนา 
(คลองปอ)แยกซาย 
หมูท่ี 5 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ระยะทาง 700 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000  จำนวน
ครัวเรือนท่ี
ใชบริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
ระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๕๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิ ซอยลงนา 
(คลองปอ)แยกขวา 
หมูท่ี 5 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ระยะทาง 700 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

32 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิ ซอยบานนาย
ประทีป-จาบูรณ หมูท่ี 
5                      

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภค ให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ระยะทาง 800 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค 
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

กองชาง 

 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๖๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
ซอยอีสานนอกเวลา 
หมูท่ี 5 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ระยะทาง 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ี
ใชบริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

34 ขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ำซ.บางไทร หมูท่ี 5 
เช่ือม ต.มะม ุ

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาแรงต่ำ  
ระยะทาง 800 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ี
ใชบริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

กองชาง 

 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๖๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยทอนมุด 
หมูท่ี 6 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ระยะทาง 800 เมตร 

206,600 206,600 206,600 206,600 206,600 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

36 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิ ซอยสามัคคี
พัฒนา หมูท่ี 6 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภค ให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ระยะทาง 400 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค 
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๖๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยเลียบ
คลองน้ำแดง หมูท่ี 3- 
หมูท่ี 6 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ี
ใชบริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

38 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยชมทุง หมู
ท่ี 6 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ระยะทาง 800 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ี
ใชบริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๖๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิ เลียบริม
คลองน้ำแดง 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

40 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยนาดอน
ตัดใหม หมูท่ี 6 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภค ให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ  
ระยะทาง 720 เมตร 

 575,000 575,000 575,000 575,000  จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค 
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๖๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยหวยตารุง 
หมูท่ี 6 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ  345,000 345,000 345,000 345,000  จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
ระบบ
สาธารณูปโภค
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

44 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิซอยรักสงบ
หมูท่ี 4 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 
ยาว 600 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๖๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน:  งานไฟฟาและประปา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

43 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิถนนทาง
หลวงชนบท (หนา
ชอง) หมูท่ี 4 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

44 ขยายเขตไฟฟา
เพ่ิมเตมิถนนทาง
หลวงชนบท (หนา
ชอง) หมูท่ี 4 

เพ่ือขยายระบบ
สาธารณูปโภคให
ท่ัวถึง 

ไฟฟาสาธารณะ 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 จำนวน
ครัวเรือน
ท่ีใช
บริการ
ไฟฟา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๖๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายน้ำและทาเทียบเรือ 
1.3 แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายทอ
ประปา หวยตารุง 
ตลอดแนว หมูท่ี 6 

บริหารจดัการน้ำ
อยางถูกวิธีและมี
คุณภาพขยายเขต
ระบบประปาให
ท่ัวถึง 
 

ขยายเขตทอประปา 
ยาว 2,000 เมตร 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000  บริหาร
จัดการน้ำ
อยางถูกวิธี
และมี
คุณภาพ 

บริหารจดัการน้ำ
อยางถูกวิธีและมี
คุณภาพ 

กองชาง 

2 จัดซื้อเครื่องกรอง
น้ำประปาหมูบานหมู
ท่ี 1-6 

บริหารจดัการน้ำ
อยางถูกวิธีและมี
คุณภาพ 

เครื่องกรอง
น้ำประปาหมูบาน 
หมูท่ี 1-6 

300,000 300,000 300,000 300,000  บริหาร
จัดการน้ำ
อยางถูกวิธี
และมี
คุณภาพ 

บริหารจดัการน้ำ
อยางถูกวิธีและมี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๖๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายนำ้และทาเทียบเรือ 
1.3 แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการขยายทอ
ประปา หวยตารุง 
ตลอดแนว หมูท่ี 6 

บริหารจดัการน้ำอยาง
ถูกวิธีและมีคณุภาพ
ขยายเขตระบบประปา
ใหท่ัวถึง 
 

ขยายเขตทอประปา 
ยาว 2,000 เมตร 
(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000  บริหารจดัการน้ำ
อยางถูกวิธีและมี
คุณภาพ 

บริหารจดัการ
น้ำอยางถูกวิธี
และมีคณุภาพ 

กองชาง 

4 กอสรางโรงสูบน้ำ
ตำบลน้ำจดืนอย 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภค 
บริโภคในตำบลน้ำจืด

นอย 
 

 

โรงสูบน้ำพรอมทอ
สง 

500,000 500,000 500,000 500,000  รอยละของ
ประชาชนท่ีไดรบั
บริการ 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๖๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน กอสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนสง ถนน สะพาน คูระบายนำ้และทาเทียบเรือ 
1.3 แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
โครงตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานรับผิด 

ชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ขุดเจาะบอน้ำ
บาดาล  
หมูท่ี 1-6 
 

เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือนรอน
ใหแกประชาชน 

บอน้ำบาดาล หมู
ท่ี 1-6 

100,000 100,000 100,000 100,000  บอบาดาลท่ีได
ขุดเจาะ 

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือจากภยัแลง 
 

กองชาง 

6 กอสราง ขยาย
เขตระบบประปา 
ซอยเลียบถนน
เพชรเกษม หมูท่ี 
6 เช่ือมหมูท่ี 5 

บริหารจดัการน้ำ
อยางถูกวิธีและมี
คุณภาพขยายเขต
ระบบประปาให
ท่ัวถึง 

ขยายเขตระบบ
ประปา เลียบถนน
เพชรเกษม หมูท่ี 6 
เช่ือม 5 ยาว 
2,000 เมตร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000   จำนวน
ระยะทางท่ี
กอสรางได 

การคมนาคมมีความ
สะดวกมากข้ึนสามารถ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรไดอยางรวดเร็ว 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๖๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ีย       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสุขภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.1 แผนงานสาธารณะสุข              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกและ
ไขมาเลเรีย 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมการแพร
ระบาดของโรค
ไขเลือดออกและ
ไขมาเลเรีย 

ประชาช 6 หมูบาน 2
โรงเรียน  1 วัด 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จำนวน
ผูรับเช้ือ
ไขเลือดออ
กลดลง 

โรคไขเลือดออก
และไขมาเลเรยี
ลดลง 

สำนักปลดั 

2 พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

เพ่ือให อสม.มี
ความรู
ความสามารถใน
การดูแลประชาชน
ในเขตรับผดิชอบ 

อสม. ในตำบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน 
อสม. 

อสม.มีความรู
ความสามารถใน
การดูแลประชาชน
ในเขตรับผดิชอบ 

สำนักปลดั 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๗๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน         
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสุขภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.1 แผนงานสาธารณะสุข              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

  

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการเฝาระวัง
ควบคุมโรคติดตอนำ
แมลง (มาลาเรีย) 

เพ่ือควบคุมและ
ปองกันโรคติดตอ
นำโดยแมลง 

ควบคุมโรคติดตอนำ
แมลง (มาลาเรีย) 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูไดรับเช้ือ
มาลาเรีย 

ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคมาลาเรีย 

สำนักปลดั 

4 โครงการจดัสำรวจ
ขอมูลสตัวเลีย้งเพ่ือ
จัดทำฐานขอมูล
ระดับตำบล 

เพ่ือข้ึนทะเบียน
สัตวเลี้ยงในชุมชน 
ทำใหสามารถ
ควบคุมจำนวน 
สัตวเลี้ยงไดอยาง
ท่ัวถึง 

 ฐานขอมูลสัตวเลี้ยง
ระดับตำบล 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สัตวเลี้ยงลง
ฐานขอมูล
ระดับตำบล 

สัตวเลี้ยงท่ีรับ
การข้ึนทะเบียน 

สำนักปลดั 

 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๗๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน         
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสุขภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.1 แผนงานสาธารณะสุข              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 อุดหนุนงบประมาณ
แกหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการ
ดำเนินการดาน
สาธารณสุข 

เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานดาน
สาธารณสุข 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดำเนินการดาน
สาธารณสุข 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 หนวยงาน
สาธารณสุข 

งานดาน
สาธารณสุข
ตอบสนอง
ความตองการ
ของประชาชน
ได 

สำนักปลดั 

6 สนับสนุนเครื่องมือ
ทางดานสาธารณสุข
แกโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล
น้ำจืดนอย 

เพ่ือชวยใหมี
เครื่องมือท่ี
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง
ถูกตอง 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณแก
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลน้ำจดืนอย 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 อุปกรณดาน
สาธารณสุข 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
อยางสะดวก 
และทันทวงที 

สำนักปลดั 

 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๗๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน         
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสุขภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.1 แผนงานสาธารณะสุข              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 

เพ่ือจัดทำ
โครงการตาม
พระราชดำริดาน
สาธารณสุขใหแก
คณะกรรมการ
หมูบาน 

ดำเนินการตามโครงการ
ดำเนินแนวทางโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 

20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  โครงการ
ฝกอบรม 

ผูท่ีเก่ียวของมี
ความรูในดาน
สาธารณสุขมาก
ข้ึน 

สำนักปลดั 

8 จัดซื้อวัสดุการแพทย
และวิทยาศาสตร 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมการแพร
ระบาดของ
โรคตดิตอ 

วัสดุการแพทยและ
วิทยาศาสตร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนโรค
ระบาดท่ี
สามารถ
ปองกันและ
ควบคุมได 

สามารถปองกัน
และควบคมุโรค
ระบาดได 

สำนักปลดั 

 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๗๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน         
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสุขภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.1 แผนงานสาธารณะสุข              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 จัดตั้งศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจำชุมชน 

เพ่ือใหชุมชนมี
ศูนยสาธารณสุข 

ศูนยสาธารณสุขมลู
ฐานประจำชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน 

ชุมชนมีศูนย
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

สำนักปลดั 

10 โครงการชวยเหลือ
ฟนคืนชีพ (EMS) 
หนวยกูชีพกูภัยตำบล
น้ำจืดนอย 

เพ่ือใหการ
ชวยเหลือเบ้ืองตน
ผูปวยทุกประเภท
ไดอยางรวดเร็ว
และปลอดภัย 

สนับสนุนการ
ดำเนินงานดานการ
ชวยเหลือฟนคืนชีพ 
(EMS) หนวยกูชีพ
กูภัยตำบลน้ำจืด
นอย 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ ๘๐ ของ
ประชาชน
ผูประสบภยัไดรับ
การชวยเหลือจาก
อุปกรณกูภยัอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนใน
ตำบลน้ำจดื
นอยมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 

สำนักปลดั 

 

 

 
 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๗๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน         
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสุขภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.1 แผนงานสาธารณะสุข              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 จัดซื้อเครื่องพนกำจดั
ยุงแบบหมอกควัน 

เพ่ือปองกันและ
ควบโรค
ไขเลือดออกและ
โรคมาลาเรีย 

เครื่องพนกำจัดยุง
แบบหมอกควัน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 พนกำจัดยุงแบบ
หมอกควัน ๑ 
กิจกรรม/ป  

ประชาชนในตำบล
ไดรับความปลอดภัย
จากโรคติดตอ 

สำนักปลดั 

12 โครงการรวมใจ
ปองกันโรคเอดส 

เพ่ือสรางความ
ตระหนักถึงการ
ปองกันโรคเอดส
แกเยาวชน และ
ประชาชน 

ประชาชน6 หมูบาน 
2 โรงเรียน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเขารวมโครงการ ผูเขารวมโครงการ
เปนสื่อกลางในการให
ความรูและ
ประชาสมัพันธ
เก่ียวกับการปองกัน
โรคเอดสและจำนวน
ผูติดเช้ือลดลง 

สำนักปลดั 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๗๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 
 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน         
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสุขภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.1 แผนงานสาธารณะสุข              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมการแพร
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบา 

โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
สัตวท่ี
ไดรับการ
ควบคุม 

สัตวเลี้ยงไดรับการ
ฉีดวัคซีนและ
ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา 

สำนักปลดั 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๗๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - เสริมสราง ดูแลและจัดสวัสดิการแกคนทุกวัย และสงเคราะหชวยเหลือผูเดือดรอนและยากไร 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห             

ท่ี โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สงเคราะหชวยเหลือ
เด็กกำพราถูก
ทอดท้ิง 

เพ่ือใหเด็กดอย
โอกาสไดรับการ
ชวยเหลือ 

เด็กดอยโอกาสในหมูบาน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวนผู
ถูกทอดท้ิง 

เด็กดอยโอกาส
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

สำนักปลดั 

2 สงเคราะหเด็กดอย
โอกาสและผูยากไร 

เพ่ือใหเด็กดอย
โอกาสและผู
ยากไรไดรับการ
ชวยเหลือ 

เด็กดอยโอกาสและผู
ยากไรในหมูบาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนผู
ยากไร 

เด็กดอยโอกาส
และผูยากไรไดรับ
การชวยเหลือ 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๗๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - เสริมสราง ดูแลและจัดสวัสดิการแกคนทุกวัย และสงเคราะหชวยเหลือผูเดือดรอนและยากไร 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 สนับสนุนสงเสริมการ
จัดสวัสดิการชุมชน
ตำบลน้ำจดืนอย 

เพ่ือใหประชาชน
ในหมูบานไดรับ
สวัสดิการ มีการ
ชวยเหลือใน
เบ้ืองตน 

จัดสวัสดิการชุมชนตำบล
น้ำจืดนอย 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุม
สวัสดิการ
ชุมชน 

ประชาชนในตำบล
ไดรับการ
ชวยเหลือจาก
กองทุน 

สำนักปลดั 

4 ระบบเฝาระวังเพ่ือ
การคุมครองเด็กใน
พ้ืนท่ี 

เพ่ือเก็บขอมูลและ
เฝาระวังในการ
คุมครองเด็ก 

การคุมครองเด็กในพ้ืนท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เก็บขอมูล
เด็กใน
พ้ืนท่ี 

มีขอมูลเก่ียวกับ
เด็กในพ้ืนท่ี 

สำนักปลดั 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๗๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - เสริมสราง ดูแลและจัดสวัสดิการแกคนทุกวัย และสงเคราะหชวยเหลือผูเดือดรอนและยากไร 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 กอสรางบานพักแกผู
ยากไรและถูกทอดท้ิง  

เพ่ือใหผูยากไร 
และถูกทอดท้ิงมีท่ี
พักอาศัย 

บานพักแกผูยากไรและ
ถูกทอดท้ิง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ท่ีพักอาศัย
ผูยากไร
และผูถูก
ทอดท้ิง 

ผูยากไรและถูก
ทอดท้ิงไดรับการ
ดูแล 

สำนักปลดั 

6 โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูปวยเอดส 

เพ่ือสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
ความเปนอยูท่ีดี
ข้ึน ของผูสูงอายุ 
ผูพิการ ผูปวย
เอดส 

ผูสูงอายผุูพิการ ผูปวย
เอดสในพ้ืนท่ี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุม
ผูสูงอายุ ผู
พิการ 
และผูปวย
เอดส 

กลุมเปาหมายใน
ตำบลมคีุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
สามารถทำ
กิจกรรมตาง ๆกับ
ประชาชนท่ัวไปได 

สำนักปลดั 

 
 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๗๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - เสริมสราง ดูแลและจัดสวัสดิการแกคนทุกวัย และสงเคราะหชวยเหลือผูเดือดรอนและยากไร 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการครอบครัว
อบอุน โดย ศูนย
พัฒนาครอบครัว 

เพ่ือจัดเก็บขอมลู 
สถิติดาน
ครอบครัวเปน
ขอมูลเบ้ืองตนใน
การใหการ
ชวยเหลือ 

กลุมครอบครัวท่ีมี
ความเสีย่งในพ้ืนท่ี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบครัวท่ีมี
ความเสีย่งไดรับ
การชวยเหลือ 

กลุมเปาหมายในตำบล
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
สามารถทำกิจกรรมตาง 
ๆ กับประชาชนท่ัวไปได 

สำนักปลดั 

8 โครงการอดเปรี้ยวไว
กินหวาน (ลดการ
ตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร) 

เพ่ือเสรมิสราง
ความรูดาน
เพศศึกษาแกกลุม
วัยรุน 

นักเรียน/นักศึกษา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียน/นักศึกษา
ไดรับความารู
เก่ียวกับเพศศึกษา
ลดอัตราการ
ตั้งครรภไมพรอม 

กลุมเปาหมายใน
โรงเรียนสถานศึกษา 

สำนักปลดั 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๘๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - เสริมสราง ดูแลและจัดสวัสดิการแกคนทุกวัย และสงเคราะหชวยเหลือผูเดือดรอนและยากไร 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 สนับสนุนการ
ดำเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลน้ำจดืนอย 

สงเสริมการ
ดำเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนต.
น้ำจืดนอย 

กลุมสวัสดิการชุมชน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุมสวัสดิการ
ชุมชนสามารถ
ใหการชวยเหลือ
ประชาชนผู
ประสบปญหาได 

กลุมเปาหมาย
ในตำบลมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

สำนักปลดั 

10 โครงการใหบริการ
และจัดสวัสดิการ
สังคม 

สงสรมิการ
ใหบริการและจัด
สวัสดิการณใน
สังคม 

ประชาชนในตำบล
ไดรับการใหบริการ
และจัดสวัสดิการ
สังคมอยางท่ัวถึง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมประชาชนท่ี
ไดรับการบริการ
และจัด
สวัสดิการ 

กลุมเปาหมาย
ในตำบลมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

สำนักปลดั 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๘๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - เสริมสราง ดูแลและจัดสวัสดิการแกคนทุกวัย และสงเคราะหชวยเหลือผูเดือดรอนและยากไร 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ปรับปรุงตอเติม 
ซอมแซมอาคารศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสรมิอาชีพ
ผูสูงอายุตำบลน้ำจดื
นอย 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ฯ ใหประชาชนผูมา
ใชบริการไดรับความ
สะดวก สบาย 

ปรับปรุงอาคาร ศูนย ฯ 
เชน ทางเทา,พ้ืนทาง
ลาด ฯลฯ 

100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 ผูมาใชบริการ
ศูนย ฯไดรับ
ความสะดวก 
สบาย 

ผูสูงอายุท่ีมา
ใชงานศูนยฯ 
ไดรับความ
สะดวก สบาย 
ปลอดภัย 

กองชาง 

12 โครงการสงเสริม
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เพ่ือเปนคาจัดเก็บ
ขอมูลศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 
ฯ 

การจัดเก็บขอมูลท่ีมี
ความถูกตองเช่ือถือได
และสามารถนำมาใช
ประโยชนไดจริง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ขอมูลท่ีจัดเก็บ
ได 

สามารถนำ
ขอมูลท่ี
จัดเก็บไดมา
เปนขอมูลท่ี
ตรงกับกลุม
เปาหาย 

สำนักปลดั 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๘๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - เสริมสราง ดูแลและจัดสวัสดิการแกคนทุกวัย และสงเคราะหชวยเหลือผูเดือดรอนและยากไร 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมบาน
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือใหผูสูงอายุ
ไดรับการดูแล 

กอสรางซอมแซม 
ปรับปรุง ท่ีอยูอาศัยใหแก
ผูสูงอายุในเขตตำบลน้ำ
จืดนอย 

ไดรับ
สนับสนุน
จากพม.จ.
ระนอง 

ไดรับ
สนับสนุน
จากพม.จ.
ระนอง 

ไดรับ
สนับสนุน
จากพม.จ.
ระนอง 

ไดรับ
สนับสนุน
จากพม.จ.
ระนอง 

ไดรับ
สนับสนุน
จากพม.จ.
ระนอง 

จำนวน
ผูสูงอายุท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ผูสูงอายุ
ตำบลน้ำจดื
นอยไดรับการ
ดูแล 

สำนักปลดั 

14 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมบานผูสูง
พิการ 

เพ่ือใหผูพิการ
ไดรับการดูแล 

กอสรางซอมแซม 
ปรับปรุง ท่ีอยูอาศัยใหแก
ผูพิการในเขตตำบลน้ำจืด
นอย 

ไดรับ
สนับสนุน
จากพม.จ.
ระนอง 

ไดรับ
สนับสนุน
จากพม.จ.
ระนอง 

ไดรับ
สนับสนุน
จากพม.จ.
ระนอง 

ไดรับ
สนับสนุน
จากพม.จ.
ระนอง 

ไดรับ
สนับสนุน
จากพม.จ.
ระนอง 

จำนวน
ผูสูงอายุท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ผูสูงอายุ
ตำบลน้ำจดื
นอยไดรับการ
ดูแล 

สำนักปลดั 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๘๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - เสริมสราง ดูแลและจัดสวัสดิการแกคนทุกวัย และสงเคราะหชวยเหลือผูเดือดรอนและยากไร 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 สงเสริมคณุภาพชีวิต
และสงเสรมิอาชีพ
ผูสูงอายผุูพิการและ
ผูปวยเอดส 

เพ่ือใหผูสูงอายผุูพิการ และ
ผูปวยเอดสมีความรูในการ
สรางอาชีพ เพ่ิมรายได 

จัดทำอบรมอาชีพ
ตางๆ ใหแกผูสูงอายุ 
ผูพิการ และผูปวย
เอดสท่ีสนใจสราง
อาชีพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผูเขารับ
การฝกอบรม 

ผูสูงอายผุูพิการ 
ผูปวยเอดส 
สามารถประกอบ
อาชีพไดดวย
ตนเอง 

สำนักปลดั 

16 โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็ก
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

เพ่ือใหรับรูถึงโทษทัณฑและ
ความคุมครองทางกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แกผูถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัวพ.ศ.
2550 

เด็กและเยาวชน
ตำบลน้ำจดืนอย
ผูแทนภาค
ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชน
ตำบลน้ำจดืนอย
ท่ีเขารวม
โครงการ 

พ้ืนท่ีตำบลน้ำจืด
นอยไมมีปญหา
ความรุนแรง 

สำนักปลดั 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๘๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - เสริมสราง ดูแลและจัดสวัสดิการแกคนทุกวัย และสงเคราะหชวยเหลือผูเดือดรอนและยากไร 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็ก 
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

เพ่ือใหรับรูถึงโทษทัณฑและ
ความคุมครองทางกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แกผูถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัวพ.ศ.
2550 

เด็กและเยาวชน
ตำบลน้ำจดืนอย
ผูแทนภาค
ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชน
ตำบลน้ำจดืนอย
ท่ีเขารวม
โครงการ 

พ้ืนท่ีตำบลน้ำจืด
นอยไมมีปญหา
ความรุนแรง 

สำนักปลดั 

 

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๘๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -เสริมสรางความเขมแข็งชมุชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดซื้อรถชวยเหลือ
กูชีพกูภัย 

เพ่ือใหการ
ชวยเหลือเบ้ืองตน
ผูปวยทุกประเภท
ไดรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

จัดซื้อรถกูชีพ กูภัย 
พรอมอุปกรณใน
การกูชีพกูภัย 

 
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รถกูชีพกูภัย ประชาชนใน

ตำบลน้ำจดื
นอยมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 

สำนักปลดั 

2 รวมการแขงขัน
แขงเรือยาว
ประจำป 

เพ่ือสงเสริมการ
เขารวมการแขง
งานประเพณเีสด็จ
พระแขงเรือ 
ประจำป 

สงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันเรือยาว
ประจำป 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไดเขารวม
กิจกรรมแขง
เรือประจำป,
รางวัลจาก
การแขงขัน 

ประชาชนมี
สวนรวมในการ
รวมงาน
ประเพณีเสด็จ
พระแขงเรือ 

สำนักปลดั 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๘๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน      
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสขุภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 จัดการแขงขันกีฬา
ฟุตซอลตำบลน้ำจดื

นอย 

เพ่ือสงเสริมการ
ออกกำลังกาย 

จัดการแขงขันกีฬาฟุต
ซอลประจำตำบลน้ำจดื

นอย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การ
จัดการ
แขงขัน
กีฬา 

ประชาชนไดเขา
รวมการแขงขัน

กีฬา 

สำนักปลดั 

4 จัดสราง ปรับปรุงตอ
เติม ปายหมูบาน 
อพป. หมูท่ี 1-6 

เพ่ือสงเสริมการ
รักษาความสงบ

เรียบรอยใน
หมูบาน 

-กอสรางปายหมูบาน 
อพป.หมูท่ี 1-6 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปายอพป. การรักษาความ
สงบเรียบรอยใน

หมูบาน 

กองชาง 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๘๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -เสริมสรางความเขมแข็งชมุชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
 2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 กอสรางปรับปรุง
หองน้ำ ท่ีทำการ 
อบต. 

เพ่ือกอสราง
หองน้ำท่ีสะอาด
ถูกสุขลักษณะ
ใหบริการแก
ประชาชนและผู
มาติดตอราชการ 

กอสรางหองน้ำเพ่ือให
บริการประชาชน 

  200,000 
  

200,000 จำนวน
หองน้ำ 

ประชาชนผูมา
ติดตอราชการได
ใชหองน้ำท่ีถูก
สุขลักษณะ 

กองชาง 

6 จัดทำผังชุมชนตำบล
น้ำจืดนอย 

เพ่ือใหชุมชนมีผัง
ชุมชนไวใชเปน
แนวทางในการ
บริหารจดัการ
พ้ืนท่ีอยาง
เหมาะสม 

 - มีขอมูลผังชุมชนท่ี
ละเอียด ถูกตองสามาถใช
ในการอางอิงได 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ขอมูลผัง
ชุมชนที
ไดรับ 

ชุมชนมีผังชุมชน
ไวใชเปนแนวทาง
ในการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีอยาง
เหมาะสม 

สำนักปลดั 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๘๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน      
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสุขภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง
ลานกีฬาหมูบาน
ภายในตำบลน้ำจืด
นอย หมูท่ี 1-6 

เพ่ือสงเสริมการ
เลนกีฬาของ
ประชาชน 

ปรับปรุงลานกีฬาหมูบาน 
หมูท่ี 1-6 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลานกีฬา
หมูบาน 

ประชาชนไดเลน
กีฬามีความ
สามัคค ี

กองชาง 

8 โครงการคนไทยใจ
อาสา 

เพ่ือปลูกจิตสำนึก
กระตุนเตือนให
เด็กและเยาวชนมี
จิตอาสา มสีวน
รวมในการแกไข/
ฟนฟูสังคม 

- สนับสนุนการจดั
กิจกรรมทำความสะอาดท่ี
สาธารณประโยชน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเขารวม
โครงการ 

ผูเขารวมโครการมี
จิตสำนึกเกิดจิต
อาสาสรางแรง
กระตุนเตือนให
ชวยเหลือสังคม
เพ่ิมมากข้ึน 

สำนักปลดั 

 

 
 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๘๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ีย       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสุขภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนและ
วิสาหกิจชุมชนตำบล
น้ำจืดนอย 

เพ่ือขับเคลือนกอง
ทุนสวัสดิการ
ชุมชนสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน 

-สนับสนุนการดำเนินการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ใหสามารถขับเคลื่อนไป
ได 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองทุน
สวัสดิการ 

ชุมชนมีความ
เขมแข็งสามารถ
รวมกลุมไดอยาง
ยั่งยืน 

สำนักปลดั 

10 ซื้อหนังสือพิมพใหแก
หมูบานม.1-6 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับรูขอมูล
ขาวสาร 

จัดซื้อหนังสือพิมพประจำ
ศาลาหมูบาน หมูบานละ 
1 เลม/วัน 

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 มี
หนังสือพิม
พไวให
ประชาชน
ไดตดิตาม
ขอมูล
ขาวสาร 

ประชาชนได
รับทราบขอมลู
ขาวสาร 

สำนักปลดั 

 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๙๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน      
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสุขภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 จัดเวทีประชาคม
เพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน 

เพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน 

 - ประชาสัมพันธการ
จัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ิน -ประชุม
ประชาคมหมูบานเพ่ือ
จัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเขารวมการ
ประชุมและสามารถ
จัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ินตามความ
ตองการของประชาชน 

ประชาชนมีสวน
รวมในการ
กำหนดการ
พัฒนา 

สำนักปลดั 

12 สนับสนุนการ
จัดทำแผน
หมูบาน ม.1-6 

เพ่ือสงเสริมให
หมูบานจัดทำ
แผนชุมชน 

 - สนับสนุนการจดัทำ
แผนชุมชนของหมูบาน 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ผูเขารวมโครงการ 
และแผนชุมชน 

หมูบานรวมกัน
จัดทำแผนชุมชน 

สำนักปลดั 

 

 

 

 
 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๙๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน      
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสุขภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 สนับสนุนการสำรวจ
และจัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐานในการจัดทำ
แผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

เพ่ือเปนขอมูลใน
การวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน 

 - ขอมูลข้ันพ้ืนฐานใช
ประกอบการจดัทำ
แผนพัฒนาสามป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ขอมูล
พ้ืนฐานใน
การจัดทำ
แผน 

เพ่ือใหอปท.มี
ขอมูลท่ีมีความ
เช่ือถือไดในการ
กำหนดแนว
ทางการพัฒนา 

สำนักปลดั 

14 สนับสนุนการศึกษาดู
งานมหกรรมการ
จัดการจดัการศึกษา
ทองถ่ิน 

เพ่ือนำกลุมสตรี
ศึกษาดูงาน
เก่ียวกับเมือง
ระนอง 

สนับสนุนกลุมสรีตำบลน้ำ
จืดนอยไปทัศนศึกษาดู
งานโครงการตางๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม
โครงการ 

กลุมสตรตีำบลน้ำ
จืดนอยไดรับ
ความรูและ
สามารถนำกลับมา
พัฒนาชุมชนได 

สำนักปลดั 

 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๙๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน      
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสขุภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ปฏิบัติการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล 

เพ่ือสรางความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรบนถนน 

จัดตั้งศูนยปองกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลป
ใหม,สงกรานต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความปลอดภัย
ในการใชรถใช
ถนนชวงเทศกาล 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การสญัจร 

สำนักปลดั 

16 จัดอบรมใหความรู
เรื่องการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรู ความ
เขาใจสามารถ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ
ได 

จัดฝกอบรมเยาวชนให
ความรูดานโทษของยา
เสพติด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู 
ความเขาใจ 
สามารถ
ปองกันและ
แกไขปญหา
ยาเสพตดิ
ได 

สำนักปลดั 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๙๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน      
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสุขภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 อุดหนุนสวนราชการ
ตางๆ เพ่ือปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด 

เพ่ือใหสามารถ
แกไขปญหายา
เสพติดใหหมดไป
จากสังคม 

อุดหนุนสวนราชการเพ่ือ
แกไขปญหาดานยาเสพ
ติด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผูตดิยา
เสพติด 

ปญหายา
เสพติดให
หมดไปจาก
สังคมหรือ
สามารถลด
นอยลง 

สำนักปลดั 

18 อุดหนุนศูนยปองกัน
เพ่ือเอาชนะยาเสพ
ติด 

เพ่ือใหสามารถ
แกไขปญหายา
เสพติดใหหมดไป
จากสังคม 

อุดหนุนศูนยปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนยปองกันเพ่ือ
เอาชนะยาเสพ
ติด 

ปญหายา
เสพติดให
หมดไปจาก
สังคมหรือ
ลดนอยลง 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๙๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน      
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสุขภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการฝกอบรม
สมาชิกแจงขาว
อาชญากรรม 

เพ่ือใหความรู
ราษฎรในพ้ืนท่ี
ตำบลน้ำจดืนอย 

ฝกอบรมราษฎรและนศ.
วิทยาลัยการอาชีพกระบุร ี

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรม 

ปองกันและ
ลดปญหา
อาชญากรร
มในพ้ืนท่ี 

สำนักปลดั 

20 โครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือสงเสริม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงใหอยูคู
ประชาชน 

อบรมใหความรูแก
ประชาชนในการเดินตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การนำปรัชญามา
เปนแนวทาง
ปฏิบัติและ
สามารถปฎิบัตไิด
อยางเห็นผล 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดมี
การดำเนิน
ชีวิตตาม
แนว
พระราชดำร ิ

สำนักปลดั 

 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๙๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน      
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสุขภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 

 2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 สนับสนุนเครื่องออก
กำลังกายใหแก
เยาวชนและผูสูงอาย ุ

เยาวชนและ
ผูสูงอายไุดออก
กำลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกกำลัง
กายเพ่ือสุขภาพ, 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เครื่องออกกำลัง
กาย 

เยาวชนและ
ผูสูงอายุมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

22 จัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพยตดิ "ทุง
เสมด็ เกมส" 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
และมีความ
สามัคค ี

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
ทุงเสม็ดเกมส 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ประชาชนมี
ความสามัคคี
ในทองถ่ิน 

สำนักปลดั 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๙๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน      
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสขุภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
กีฬา 

เพ่ือใหประชาชนมี
อุปกรณในการ
ออกกำลังกาย 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา
เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
ออกกำลังกาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุปกรณกีฬา ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง 

สำนักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๙๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ีย       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต 
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝกอบรมใหความรู
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูในการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 - ฝกอบรมใหความรู อป
พร.ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สมาชิก 
อปพร.ท่ี
เขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความรูดานการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

สำนักปลดั 

2 เสรมิสรางศักยภาพ
ศูนย อปพร. ต.น้ำ
จืดนอย 

เพ่ือใหศูนย อป
พร. มี
ประสิทธิภาพ
ทำงานได 

จัดการฝกอบรมความรู
และเสรมิสรางศักยภาพ
ใหแก อปพร.ต.น้ำจืดนอย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูเขารับ
การ
ฝกอบรม 

การดำเนินงาน
ศูนย อปพร.มี
ประสิทธิผล 

สำนักปลดั 

 
 

 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๙๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน         
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต 
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 จัดซื้อวิทยุสื่อสารใน
งาน อปพร. 

เพ่ือใหการ
ดำเนินงานของ
สมาชิก อปรพ.มี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อวิทยุสื่อสารเพ่ือใช
ในงาน อปพร. 

120,000 120,000 120,000 120,000 100,000 จำนวนวิทยุ
สื่อสาร 

การดำเนินงาน
ศูนย  อปพร.มี
ประสิทธิผล 

สำนักปลดั 

4 ปฏิบัติการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล 

เพ่ือสรางความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรบนถนน 

จัดตั้งศูนยปองกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลป
ใหม,สงกรานต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความ
ปลอดภัยใน
การใชรถใช
ถนนชวง
เทศกาล 
 
 
 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๑๙๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน         
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต 
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 จัดอบรมใหความรู
เรื่องการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรู ความ
เขาใจ สามารถ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ
ได 

จัดฝกอบรมเยาวชนให
ความรูดานโทษของยา
เสพติด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรม 

ประชาชนมี
ความรู ความ
เขาใจ สามารถ
ปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติดได  

สำนักปลดั 

6 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพเครือขาย
งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือเปนการ
เตรียมความพรอม
ดานการปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

จนท./อปพร. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ประชาชนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีตำบลน้ำ
จืดนอยท่ี
ประสบภัยพิบัติ
จากสาธารณภยั
ไดรับการ
ชวยเหลือ 
 

สำนักปลดั 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๐๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน         
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต 
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
   2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ฝกอบรมใหความรูใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูในการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 - ฝกอบรมใหความรู อป
พร.ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สมาชิก อป
พร.ท่ีเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความรูดานการ
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  

สำนักปลดั 

8 ฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

เพ่ือเปนผูชวย 
จพง.ปองกันและ
บรรเทาสาธารณะ
ภัยในระดับพ้ืนท่ี 

จิตอาสาภัยพิบัติจำนวน 
50 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนผูเขา
รับการฝก
อบรม 

จิตอาสาไดรับ
ความรูดานการ
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณะภัย 
 

สำนักปลดั 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๐๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน      
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนนุและสงเสริม การสรางสขุภาพ การปองกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพประชาชน 
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือสรางความ
ปลอดภัยในการ
ชวยเหลือการ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้ออุปกรณในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 วัสดุอุปกรณใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ประชาชน
ในตำบลน้ำ
จืดนอยมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 
 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๐๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -เสริมสรางความเขมแข็งชมุชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด

วา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงตอเติม

อาคาร

อเนกประสงคม. 

1-6 

เพ่ือใหประชาชนผู

มาประชุมไดรับ

ความสะดวกสบาย 

ปรับปรุง ตอเตมิ 

อาคารอเนกประสงค 

ม. 1-6 ใหสามารถใช

ประโยชนได 

  

400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวน

ประชาชนท่ีได

ใชประโยชน 

ประชาชน

ผูมา

ประชุม

ไดรับความ

สะดวกสบ

าย 

กองชาง 

2 กอสรางอาคาร

สำนักงานอบต.

(หลังใหม) 

เพ่ือใชในกิจกรรม

ของ อบต.น้ำจืด

นอย 

กอสรางอาคาร

สำนักงาน อบต.หลัง

ใหม ตามแบบแปลนท่ี

อบต.กำหนด 

  
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 อาคาร

สำนักงาน 

ผูมาตดิตอ

ราชการ

ไดรับความ

สะดวก 
 

กองชาง 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๐๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม –เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ปรับปรุง

สำนักงานอบต.น้ำ

จืดนอย 

เพ่ือปรับปรุง

สำนักงานอบต.น้ำ

จืดนอย เพ่ิมทาง

ลาด และสิ่งอำนวย

ความสะดวกแกผู

พิการและผูสูงอาย ุ

กอสรางพ้ืนทาง

ลาดและสิ่ง

อำนวยความ

สะดวกแกผูพิการ

และผูสูงอาย ุ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูพิการและ

ผูสูงอายุท่ีมา

ใชบริการไดรับ

ความสะดวก 

ปลอดภัย 

ประชาชนผูมาติดตอ

ราชการโดยเฉพาะผู

พิการและผูสูงอายุ

ไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

ใชบริการ 

กองชาง 

4 ปรับปรุงหอง

ประชุม อบต.น้ำ

จืดนอย 

เพ่ือปรับปรุงหอง

ประชุม อบต.น้ำจดื

นอย 

ปรับปรุง ตอเตมิ 

ใหมีพ้ืนท่ีใชสอย

เพ่ิมข้ึนพรอมท้ัง

ระบบเสียง 

โสตทัศนูปกรณ

ตาง ๆ 

  
500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู

มารวม

ฝกอบรมมี

ความ

สะดวกสบาย

ในการใชพ้ืนท่ี 

ประชาชนผูมารวม

ฝกอบรมมีความ

สะดวกสบายในการ

ใชพ้ืนท่ี 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๐๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม –เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 กอสรางรั้วพรอม

ปายท่ีทำการอบต. 

เพ่ือแสดงแนวเขต

และสะดวกในการ

ติดตอราชการของ

ประชาชน 

กอสรางรั้วรอบท่ีทำ

การ อบต.น้ำจืดนอย 

 
1,000,000 1,000,000 100,000 100,000 รั้วท่ีทำการ

อบต. 

ผูมาตดิตอ

ราชการไดรับ

ความสะดวก 

สำนักปลดั 

6 กอสรางปรับปรุง

หองน้ำ ท่ีทำการ 

อบต. 

เพ่ือกอสราง

หองน้ำท่ีสะอาด

ถูกสุขลักษณะ

ใหบริการแก

ประชาชนและผู

มาติดตอราชการ 

กอสรางหองน้ำ

เพ่ือใหบริการ

ประชาชน 

 
200,000 

  
200,000 จำนวน

หองน้ำ 

ประชาชนผูมา

ติดตอราชการ

ไดใชหองน้ำท่ี

ถูกสุขลักษณะ 

กองชาง 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๐๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -เสริมสรางความเขมแข็งชมุชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 จัดทำผังชุมชน

ตำบลน้ำจดืนอย 

เพ่ือใหชุมชนมีผัง

ชุมชนไวใชเปน

แนวทางในการ

บริหารจดัการ

พ้ืนท่ีอยาง

เหมาะสม 

 - มีขอมูลผังชุมชนท่ี

ละเอียด ถูกตองสา

มาถใชในการอางอิง

ได 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ขอมูลผัง

ชุมชนทีไดรับ 

ชุมชนมีผัง

ชุมชนไวใชเปน

แนวทางในการ

บริหารจดัการ

พ้ืนท่ีอยาง

เหมาะสม 

สำนักปลดั 

8 สรางระบบไฟ

กระพริบบริเวณสี่

แยกหมูท่ี 1-6 

ปองกันการเกิด

อุบัติเหต ุ

กอสรางระบบไฟ

กระพริบในบรเิวณสี่

แยก,สามแยกและ

ทางโคงภายในตำบล

น้ำจืดนอย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ไฟกระพริบ

บริเวณทาง

แยก,ทางโคง 

จำนวน

อุบัติเหตุท่ี

ลดลง 

ลดอุบัตเิหตุใน

ตำบล 

สำนักปลดั 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๐๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -เสริมสรางความเขมแข็งชมุชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน              

ท่ี โครงการ 
วัตถุประสง

ค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 จัดซื้อรถตักหนา-ขุด

หลัง 

เพ่ือสราง

ความ

ปลอดภัยใน

การสญัจร

และใชใน

การบรรเทา

สาธารณภัย 

รถตักหนา-ขุดหลัง ขนาดไม

นอยกวา 90 แรงมา

ขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาดลอ

เทากันท้ัง 4 ลอบุงก๋ีตักหนา

รถสามารถปรับการทำงาน

ไดไมนอยกวา 6 แบบ 

5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000 สมรรถนะ

ของรถตัก

หนาขุดหลัง

ท่ีจัดซื้อ 

ประชาชนใน

หมูบานมี

ความ

ปลอดภัยใน

การสญัจร 

กองชาง 

10 ติดตั้งกลองโทรทัศน

วงจรปด CCTV 

SYSTEM ตามจุดตาง ๆ

หมูท่ี 1-6 และท่ีทำการ 

อบต.น้ำจืดนอย 

เพ่ือความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 

CCTV บริเวณสี่แยก,สาม

แยก และทางโคงภายใน

ตำบลน้ำจดืนอย 

100,000 100,000 100,000 10,000 10,000 กลองวงจร

ปดบริเวณ

จุดเสีย่ง 

ประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๐๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -เสริมสรางความเขมแข็งชมุชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 จัดสรางปรับปรุง

ปอมยามหมูบาน

พรอมหองน้ำและ

ไฟใหแสงสวางหมู

ท่ี ๑-๖ 

เพ่ือปองกัน

อันตรายแก

ประชาชนใน

หมูบาน 

กอสราง/ปรับปรุง

ปอมยามในหมูบาน

พรอมหองน้ำและ

ไฟฟาแสงสวางหมูท่ี 

1-6 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ปอมยามท่ี

ปรับปรุง 

ประชาชนใน

หมูบานมีความ

ปลอดภัย 

สำนักปลดั 

12 จัดสรางศูนยเตือน

ภัยประจำตำบล 

เพ่ือใชเตือนภัย

ใหแกประชาชน 

จัดสรางศูนยเตือน

ภัยประจำตำบล 

 
500,000 

 
50,000 50,000 ศูนยเตือนภยั

ประจำตำบล 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย 
 

สำนักปลดั 

 
 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๐๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -เสริมสรางความเขมแข็งชมุชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 กอสรางศูนย อป

พร.ต.น้ำจดืนอย 

เพ่ือใหดำเนินงาน

ศูนยอปพร.มี

ประสิทธิภาพ 

กอสรางศูนย อป

พร.ต.น้ำจดืนอย 

300,000 300,000 300,000 30,000 30,000 ศูนยอปพร. การดำเนินงาน

ศูนยอปพร.มี

ประสิทธิผล 

สำนักปลดั 

14 โครงการปรับปรุง

ลานกีฬาหมูบาน

ภายในตำบลน้ำจืด

นอย หมูท่ี 1-6 

เพ่ือสงเสริมการ

เลนกีฬาของ

ประชาชน 

ปรับปรุงลานกีฬา

หมูบาน หมูท่ี 1-6 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลานกีฬา

หมูบาน 

ประชาชนได

เลนกีฬา มี

ความสามัคค ี

กองชาง 

 
 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๐๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -เสริมสรางความเขมแข็งชมุชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ปรับปรุงสนามกีฬา

ประจำตำบลน้ำจืด

นอย 

เพ่ือสงเสริมการ

เลนกีฬาของ

ประชาชน 

ปรับปรุงสนามกีฬา

ประจำตำบลน้ำจืด

นอย 

500,000 
  

500,000 
 

ปรับปรุง

สนามกีฬา

ประจำตำบล 

ประชาชนมี

ความพรอมใน

การแขงขันกีฬา 

กองชาง 

16 กอสรางอาคาร

อเนกประสงคลาน

กีฬาตำบลน้ำจืด

นอย หมูท่ี 6 

สถานท่ีออกกำลัง

กายในรมใหแก

ประชาชน 

กอสรางอาคาร

อเนกประสงคตำบล

น้ำจืดนอย 

 
3,000,000 

  
3,000,000 อาคาร

อเนกประสง

ค 

ประชาชนมี

สถานท่ีในการ

ทำออกกำลัง

กายและจดั

กิจกรรมตาง ๆ 

กองชาง 

 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๑๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -เสริมสรางความเขมแข็งชมุชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
2.6 แผนงานงบกลาง              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอาย ุ
(งบถายโอน ฯ) 

เพ่ือชวยเหลือ

ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในตำบล 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จำนวนผูสูงอายุ

ท่ีไดรับเบ้ียยัง

ชีพ 

ผูสูงอายุ

ไดรับ

สวัสดิการมี

และมี

คุณภาพชีวิต

ดีข้ึน 

สำนักปลดั 

2  สงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพคนพิการ 

(งบถายโอน ฯ)  

เพ่ือชวยเหลือผู

พิการ 
 

 ผูพิการในตำบล 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จำนวนผูพิการ ผูพิการไดรับ

สวัสดิการมี

และมี

คุณภาพชีวิต

ดีข้ึน 

สำนักปลดั  

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๑๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
2.6 แผนงานงบกลาง              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 สงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพผูปวยเอดส 
(งบถายโอน ฯ) 

เพ่ือชวยเหลือ
ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสในตำบล 100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ผูปวยเอดส
ท่ีไดรับเบ้ีย
ยังชีพ 

ผูปวยเอดส
ไดรับ
สวัสดิการมี
และมี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

สำนักปลดั  

 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๑๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น - สงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน 
3.1แผนงานการศึกษา              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ทุนการศึกษาเด็ก เพ่ือชวยเหลือเด็ก

ท่ีเรียนดีในเขต

ตำบล 

เด็กเรยีนดีใน

ตำบล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ทุนการศึกษา เด็กท่ีเรียนดี

ในเขตตำบล

ไดรับทุน 

สำนักปลดั 

2 จัดซื้อสื่อการเรยีน

การสอนวัสดุ

การศึกษา เครื่อง

เลนพัฒนาการ เด็ก

ปฐมวัย 

เพ่ือจัดสื่อการ

เรียนการสอน

เหมาะสมตามวัย

สำหรับเด็กปฐมวัย 

จัดซื้อสื่อการ

เรียนการสอน

,เครื่องเลนเสริม

พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุและสื่อการ

สอนท่ีจัดซื้อ 

นักเรียน

ไดรับการ

สงเสริม

พัฒนาการท่ี

เหมาะสมกับ

วัย 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๑๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น - สงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน 
3.1แผนงานการศึกษา              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการหนูนอย

รักษการอานพ่ีเลา

นองฟง 

เพ่ือสงเสริมการ

อานจินตนาการ 

และความคิด

สรางสรรคแกเด็ก 

จัดกิจกรรมหนู

นอยรักการอาน 

พ่ีเลานองฟง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม

โครงการ 

นักเรียนไดรับการ

สงเสริมพัฒนาการ

ท่ีเหมาะสมกับวัย 

สำนักปลดั 

4 โครงการ

ปฐมนิเทศนเด็ก

เล็กและผูปกครอง

ศพด.ตำบลน้ำจืด

นอย 

เพ่ือพบปะสราง

ความเขาใจกับ

ผูปกครองในการ

สงบุตรหลานมา

เรียน 

ประชุมผูปกครอง

ปฐมนิเทศเด็ก

เล็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตำบลน้ำ

จืดนอย 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผูปกครองมีความ

เขาใจและปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ 

ศพด. อบต.น้ำจืด

นอย 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๑๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น - สงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน 
3.1แผนงานการศึกษา              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 คาใชจายในการ

พัฒนาผูดูแลเด็ก 

เพ่ือพัฒนา

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

ของผูดูแลเด็ก 

คาใชจายในการ

พัฒนาสงเสรมิ

ศักยภาพผูดูแล

เด็กเล็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูดูแลเด็กไดเขา

รับการพัฒนา 

ผูดูแลเด็กไดรบั

การพัฒนาความรู

และมี

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัตหินาท่ี 

สำนักปลดั 

6 สนับสนุนการจัด

กิจกรรมของศูนย

พัฒนาครอบครัว

ตำบลน้ำจดืนอย 

เพ่ือสนับสนุน

การจัดกิจกรรม

ของศูนยพัฒนา

ครอบครัว 

การจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนไดรวม

กิจกรรมท่ีสงเสริม

การมีสวนรวมของ

ครอบครัว 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๑๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น - สงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน 
3.1แผนงานการศึกษา              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 

(เงินอุดหนุน) โรงเรียนบาน

น้ำจืดนอย,โรงเรียนบานน้ำ

แดง ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลน้ำจดืนอย 

เพ่ือสงเสริม

โภชนาการใน

เด็กวัยเรียน 

สนับสนุน

อาหารเสริม 

(นม) 2 

โรงเรียน/ 1 

ศพด. 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 อาหารเสริมนม

โรงเรียนบานน้ำ

แดง,บานน้ำจืด

นอย ,ศพด.น้ำ

จืดนอย 

นักเรียนมี

สุขภาพด ี

สำนักปลดั 

8 สนับสนุนอาหาร (อาหาร

กลางวัน)  (เงินอุดหนุน)

โรงเรียนบานน้ำจืดนอย,

โรงเรียนบานน้ำแดง ,ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตำบลน้ำจดืนอย 

เพ่ือใหนักเรียนมี

อาหารกลางวัน

รับประทาน

อยางเพียงพอ

และมีคณุภาพ

ทางโภชนาการ 

สนับสนุน

อาหาร

กลางวัน 2 

โรงเรียน/ 1 

ศพด. 

548,000 548,000 548,000 548,000 548,000 อาหารกลางวัน

นักเรียน

โรงเรียน บานน้ำ

จืดนอย ,บานน้ำ

แดง 

นักเรียน

ไดรับอาหาร

ท่ีมีคุณคา

ทาง

โภชนาการ 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๑๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น - สงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน 
3.1แผนงานการศึกษา              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 คาสาธารณูปโภค
ประกอบดวย คา
ไฟฟา คาน้ำประปา 
คาโทรศัพท 
คาบริการ
อินเตอรเน็ตในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
น้ำจืดนอย 

เพ่ือเปนคาใชจาย
ดานสาธารณูปโภค
ประกอบดวย คา
ไฟฟา คาน้ำประปา 
คาโทรศัพท 
คาบริการ
อินเตอรเน็ตในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลน้ำจดืนอย 
  

คาสาธารณูปโภค ,คา
ไฟฟา ,คาน้ำประปา ,
คาโทรศัพท ,
คาบริการ
อินเทอรเน็ต ระหวาง
เดือน ตุลาคม 2559 
-เดือนกันยายน
2560 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ือเปนคาใชจาย
ดานสาธารณูปโภค
ประกอบดวย คา
ไฟฟา คาน้ำประปา 
คาโทรศัพท 
คาบริการ
อินเตอรเน็ตในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
น้ำจืดนอย 

เพ่ือเปนคาใชจาย
ดานสาธารณูปโภค
ประกอบดวย คา
ไฟฟา คาน้ำประปา 
คาโทรศัพท 
คาบริการ
อินเตอรเน็ตในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
น้ำจืดนอย 

สำนักปลดั 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๑๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น - สงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน 
3.1แผนงานการศึกษา              

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 

เพ่ือใหเด็กได
ทำกิจกรรม
รวมกัน 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ,สงเสริม
ความรู ,จัดกิจกรรม
นันทนาการ ของ
รางวัลแกเด็กท่ีเขา
รวมโครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวม
กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 

เด็กไดทำ
กิจกรรม
รวมกัน 

สำนักปลดั 

11 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือเปน
คาใชจายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนคาใชจาย
ตาง ๆ ใน
สถานศึกษา 

173,600 173,600 173,600 173,600 173,600 จำนวนกิจกรรม
ท่ีทำ,ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
กิจกรรม 

บริหารจดัการ
สถานศึกษา 
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

สำนักปลดั 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๑๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - เสริมสราง ดูแลและจัดสวัสดิการแกคนทุกวัย และสงเคราะหชวยเหลือผูเดือดรอนและยากไร  
3.1แผนงานการศึกษา             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 การประชุมสามญั
สภาเด็กและเยาวชน
ตำบลน้ำจดืนอย 

เพ่ือรวบรวมขอมลู
ขอเสนอแนะหรือประเมิน
กิจกรรมท่ีผานมา สรุปผล
กระทบตอเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ี เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ 

คณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล
น้ำจืดนอย
คณะกรรมการ
สงเสริมกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน
ตำบลน้ำจดืนอย 

50,000 30,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผูเขารับ
การประชุม 

การดำเนิน
กิจกรรมของสภา
เด็ก 

สำนักปลดั 

13 โครงการเสรมิสราง
เครือขายและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตำบลน้ำจืด
นอย 

เพ่ือรับรูถึงโทษทัณฑและ
ความคุมครองทางกฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.คุมครองแก
ผูถูกกระทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ.2550 

เด็กและเยาวชน
ตำบลน้ำจดืนอย 
ผูแทนภาค
ประชาชน 

30,000  30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชน
ตำบลน้ำจดืนอย
ท่ีเขารวม
โครงการ 

พ้ืนท่ีตำบลน้ำจืด
นอยไมมีปญหา
ความรุนแรง 

สำนักปลดั 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๑๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยางย่ังยืน  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - เสริมสราง ดูแลและจัดสวัสดิการแกคนทุกวัย และสงเคราะหชวยเหลือผูเดือดรอนและยากไร  
3.1แผนงานการศึกษา             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพ่ือใหอนุชนรุนหลังไดเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิญญา
ทองถ่ินจากผูสูงอายุและ
ปราชญชุมชน 

เด็กและเยาวชน
ตำบลน้ำจดืนอย
ผูแทนภาค
ประชาชน 

30,000 5,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชน
ตำบลน้ำจดืนอย
ท่ีเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนได
เรียนรู
ศิลปะวัฒนธรรม 

สำนักปลดั 

15 การประชุมคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลน้ำจืด
นอย 
 
 
 
 
 

เพ่ือจัดประจัดคณะบริหารสภา
เด็กและเยาวชนตำบลน้ำจดื
นอยรวมกับกรรมการสงเสริม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำ
จืดนอย ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู รวมกันจัดทำแผนการ
ดำเนินการกิจกรรมตางๆ 

คณะบริหารสภา
เด็กและเยาวชน
ตำบลน้ำจดืนอย
คณะกรรมการ
สงเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและ
เยาวชนตำบลน้ำ
จืดนอย 

5,000  5,000 5,000 5,000 จำนวนผูเขารับ
ประชุม 

การดำเนิน
กิจกรรมของสภา
เด็ก 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๒๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น - สงเสริมและพัฒนาการศึกษาใหแกเด็กกอนวัยเรียน 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลน้ำจดืนอย 

ปรับปรุงซอมแซม
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท่ีไดมาตรฐาน 

เพ่ือปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เมื่อเกิดการชำรุด
ทรุดโทรม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท่ีซอมแซม 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กท่ีมี
มาตรฐาน 

กองชาง 

2 กอสรางรั้วศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลน้ำจดืนอย 

กอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท่ีได
มาตรฐาน 

กอสรางรั้วรอบ
อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 รั้วศูนยพัฒนา
เด็กเล็กท่ี
กอสรางได 

เด็กเล็กไดรับ
ความ
ปลอดภัย ,

ปองกัน
ทรัพยสินสญู
หาย 

กองชาง 

 

 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๒๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น - สงเสริมและพัฒนาการศึกษาใหแกเด็กกอนวัยเรียน 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน
รักษาสิ่งแวดลอม 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลน้ำจดืนอย 

ปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหมีความรม
รื่น สะอาด 
สวยงาม มี
เอกลักษณ 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสราง
บรรยากาศในการเรียน
ใหเด็กมีสวนรวมในการ
รดน้ำพรวนดินตนไม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีภมูิ
ทัศนท่ี
สะอาด รม
รื่น 

กองชาง 

4 กอสรางปายศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.น้ำจืดนอย 

ปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหมีความรม
รื่น สะอาด 
สวยงาม มี
เอกลักษณ 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสราง
บรรยากาศในการเรียน
ใหเด็กมีสวนรวมในการ
รดน้ำพรวนดินตนไม 

100,000 100,000 100,000 
  

ภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีภมูิ
ทัศนท่ี
สะอาด รม
รื่น 

กองชาง 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๒๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 
 
 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญญาทองถิ่น - สงเสริมและพัฒนาการศึกษาใหแกเด็กกอนวัยเรียน 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 กอสรางหองน้ำ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลน้ำจดืนอย 

กอสรางหองน้ำ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสำหรับ
ผูปกครองนักเรยีน 

กอสรางหองน้ำ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสำหรับ
ผูปกครองและ
ประชาชนผูมาใช
บริการ 

 200,000  200,000      200,000  
  

หองน้ำท่ี
กอสรางได 

ผูปกครอง
ท่ีมาใช
บริการไดใช
บริการ
หองน้ำ 

กอสราง
หองน้ำศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลำน้ำ
จืดนอย 

 

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๒๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  -สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
3.3 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน             

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขับเคลื่อน

การพัฒนาตาม

แนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสงเสริม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงใหอยูคู

ประชาชน 

อบรมใหความรู

แกประชาชนใน

การเดินตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การนำปรัชญา

มาเปนแนวทาง

ปฏิบัติและ

สามารถปฎิบัติ

ไดอยางเห็นผล 

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีไดมีการ

ดำเนินชีวิต

ตามแนว

พระราชดำร ิ

สำนักปลดั 

 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๒๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  -สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

เพ่ือสืบทอดงาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง,จดั
ประกวดกระทง
สวยงาม  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กิจกรรมลอย
กระทง 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ทองถ่ินดำรง
อยูสืบไป 

สำนักปลดั 

2 จัดงานวัน
สงกรานตงาน
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือสืบทอดงาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมวัน
สงกรานตงาน
ผูสูงอายุ ,ให
ความรู,กิจกรรม
รดน้ำดำหัว
ผูสูงอาย ุ 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ผูเขารวมงาน 
วันสงกรานต 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ทองถ่ินดำรง
อยูสืบไป 

สำนักปลดั 

 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๒๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  -สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 จัดงานประเพณี
ทำบุญตักบาตรวัน
ข้ึนปใหม 

เพ่ือสืบทอดงาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมตัก
บาตรวันข้ึนปใหม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผูเขารวม
กิจกรรม 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ทองถ่ินดำรง
อยูสืบไป 

สำนักปลดั 

4 งานพิธีการทาง
ศาสนา 

เพ่ือสืบทอดงาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน  

จัดกิจกรรม
สำคัญทางศาสนา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวมงาน
ทางศาสนา 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ทองถ่ินดำรง
อยูสืบไป 

สำนักปลดั 

            
 

 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๒๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  -สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 การจัดงานรัฐพิธี เพ่ือสืบทอดงาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

พนักงานเขา
รวมงานรัฐพิธี
ตาง ๆ เชนวันปย
มหาราช,วันแม
แหงชาติ,วันพอ
แหงชาติ  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวมงานรัฐ
พิธี 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ทองถ่ินดำรง
อยูสืบไป 

สำนักปลดั 

6 รวมงานประเพณี
ข้ึนถ้ำพระขยางค 

เพ่ือสืบทอดงาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน  

เขารวมกิจกรรม
สงขบวนแหของดี
ประจำตำบล/จัด
ราน 
  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม
โครงการ 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ทองถ่ินดำรง
อยูสืบไป 

สำนักปลดั 

            
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๒๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  -สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 จัดกิจกรรมแห
เทียนพรรษา 

เพ่ือสืบทอดงาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

จัดกิจกรรมแห
เทียนพรรษา ณ 
วัดตรอกปรือหมู
ท่ี 4 ต.น้ำจืด
นอย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม
โครงการ 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ทองถ่ินดำรง
อยูสืบไป 

สำนักปลดั 

8 โครงการสืบสาน
ลานวัฒนธรรม 

เพ่ือสืบทอดงาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน  

จัดกิจกรรมเพ่ือ
สืบทอดงาน
ประเพณีของ
ทองถ่ิน 
 
  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวม
โครงการ 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ทองถ่ินอยู
สืบไป 

สำนักปลดั 

            
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๒๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  -สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการสงเสริม
และอนุรักษ
วัฒนธรรม 
- การตกแตงเรือ
เทพพนม 

เพ่ือสืบทอดงาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

จัดโครงการ
สงเสริมและ

อนุรักษ
วัฒนธรรม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวม
โครงการ 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ทองถ่ินอยู
สืบไป 

สำนักปลดั 

10 จัดซื้อเครื่องดนตรี
สากล, ดนตรไีทย, 
กลองยาวของ 
อบต.และเครื่อง
แตงกาย ฯลฯ 

เพ่ือใชในงาน
กิจกรรมตางๆ 
ของ อบต.และ
หมูบาน 

จัดซื้อเครื่อง
ดนตรสีากล

,เครื่องดนตรีไทย
สนับสนุนกลุม

ดนตรไีทยประจำ
ตำบล 

  

300,000 300,000 300,000 30,000 30,000 เครื่องดนตรี
สากล,ดนตรไีทย 

ประเพณี
วัฒนธรรม
ทองถ่ินอยู
สืบไป 

สำนักปลดั 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๒๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  -สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 จัดตั้งศูนยการ
เรียนรูชุมชน 

เพ่ือเปนศูนยรวม
ในการสืบสานภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

จัดตั้งศูนยการ
เรียนรูชุมชน
รวบรวมของดี
ประจำตำบลและ
ปราชญชาวบาน  

300,000 300,000 300,000 30,000 30,000 ศูนยการเรียนรู ภูมิปญญา
ทองถ่ิน
สามารถคง
อยูสืบไป 

สำนักปลดั 

12 อุดหนุนงานอาบ
น้ำแรแลเมือง
ระนอง 

เพ่ือสืบทอดงาน
ประเพณี

วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

  

อุดหนุนเงินตาม
โครงการอาบ

น้ำแรแลระนอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุนเงิน
สำนักงาน
จังหวัดระนอง 

ประเพณี 
วัฒนธรรม
ทองถ่ินอยู
สืบไป 

สำนักปลดั 

            
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๓๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  -สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

และภมูิปญญา

ทองถ่ิน 
 

เพ่ือใหอนุชนรุน

หลังไดเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถ่ินจาก

ผูสูงอายุและ

ปราชญชุมชน 
 

เด็กและเยาวชน

ตำบลน้ำจดืนอย

ผูแทนภาค

ประชาชน 
 

     30,000  
 

     30,000       30,000       30,000       30,000  เด็กและเยาวชน
ตำบลน้ำจดืนอย
ท่ีเขารวม
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชน
ไดรับการ
เรียนรู
ศิลปะวัฒนธ
รรม 

สำนักปลดั 

  

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๓๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน           

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สนับสนุนเงินทุน
ใหกับกลุมอาชีพ
ตาง ๆ - กลุมปลูก
ผักปลอดสารพิษ 
หมูท่ี 1-6 

เพ่ือใหประชาชน
ในตำบลมรีายได
มากข้ึน 

เพ่ือสนับสนุน
เงินทุนใหแกกลุม
อาชีพท่ีไดรับการ
จดทะเบียนอยาง
ถูกตองในตำบล
น้ำจืดนอย 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุมอาชีพท่ี
เขมแข็งในตำบล 

ประชาชนใน
ตำบลมี
รายได
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

2 โครงการสงเสริม
อาชีพการทำไม
กวาดดอกออ 

เพ่ือสนับสนุนให
ประชาชนมีรายได
และใชเวลาวางให
เปนประโยชน 

บรรยายเชิง
ปฏิบัติการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีราย
ไดและใชเวลา
วางใหเปน
ประโยชน
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
10 
  

สามารถ
สรางรายได
ใหกับ
ประชาชน
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

            
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๓๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน           

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 สนับสนุนเงินทุน
ใหกับกลุมอาชีพ
ตาง ๆ - กลุมผาบา
ติก หมูท่ี 1-6 

เพ่ือใหประชาชน
ในตำบลมรีายได
มากข้ึน 

เพ่ือสนับสนุน
เงินทุนใหแกกลุม
อาชีพท่ีไดรับการ
จดทะเบียนอยาง
ถูกตองในตำบล
น้ำจืดนอย  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุมอาชีพท่ี
เขมแข็งในตำบล 

ประชาชนใน
ตำบลมี
รายได
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

4 สนับสนุนเงินทุน
ใหกับกลุมอาชีพ
ตาง ๆ - กลุม
ชาวนา หมูท่ี  1-6 

เพ่ือใหประชาชน
ในตำบลมรีายได
มากข้ึน 

เพ่ือสนับสนุน
เงินทุนใหแกกลุม
อาชีพท่ีไดรับการ
จดทะเบียนอยาง
ถูกตองในตำบล
น้ำจืดนอย  

60 
,000 

60,000 60,000 60,000 60,000 กลุมอาชีพท่ี
เขมแข็งในตำบล 

ประชาชนใน
ตำบลมี
รายได
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๓๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน           

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 สนับสนุนเงินทุน
ใหกับกลุมอาชีพ
ตาง ๆ - กลุมตัด
เย็บเสื้อผา หมูท่ี 
1-6 

เพ่ือใหประชาชน
ในตำบลมรีายได
มากข้ึน 

เพ่ือสนับสนุน
เงินทุนใหแกกลุม
อาชีพท่ีไดรับการ
จดทะเบียนอยาง
ถูกตองในตำบล
น้ำจืดนอย  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุมอาชีพท่ี
เขมแข็งในตำบล 

ประชาชนใน
ตำบลมี
รายได
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

6 สนับสนุนเงินทุน
ใหกับกลุมอาชีพ
ตาง ๆ - กลุม
ธนาคารมลูฝอย 
หมูท่ี 1-6 

เพ่ือใหประชาชน
ในตำบลมรีายได
มากข้ึน 

เพ่ือสนับสนุน
เงินทุนใหแกกลุม
อาชีพท่ีไดรับการ
จดทะเบียนอยาง
ถูกตองในตำบล
น้ำจืดนอย  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุมอาชีพท่ี
เขมแข็งในตำบล 

ประชาชนใน
ตำบลมี
รายได
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๓๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน           

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 สนับสนุน
เงินทุนใหกับ
กลุมอาชีพตาง 
ๆ - กลุมดอกไม
ประดิษฐ หมูท่ี 
1-6 

เพ่ือให
ประชาชนใน
ตำบลมรีายได
มากข้ึน 

เพ่ือสนับสนุนเงินทุน
ใหแกกลุมอาชีพท่ี
ไดรับการจดทะเบียน
อยางถูกตองในตำบล
น้ำจืดนอย 
  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุมอาชีพท่ี
เขมแข็งในตำบล 

ประชาชนใน
ตำบลมี
รายได
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

8 สนับสนุน
เงินทุนใหกับ
กลุมอาชีพตาง 
ๆ - กลุมเลี้ยงโค
เน้ือ หมูท่ี 1-6 

เพ่ือให
ประชาชนใน
ตำบลมรีายได
มากข้ึน 

เพ่ือสนับสนุนเงินทุน
ใหแกกลุมอาชีพท่ี
ไดรับการจดทะเบียน
อยางถูกตองในตำบล
น้ำจืดนอย 
  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุมอาชีพท่ี
เขมแข็งในตำบล 

ประชาชนใน
ตำบลมี
รายได
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๓๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน           

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 สนับสนุนเงินทุน
ใหกับกลุมอาชีพ
ตาง ๆ - กลุมทำ
สวน หมูท่ี 1-6 

เพ่ือให
ประชาชนใน
ตำบลมรีายได
มากข้ึน 

เพ่ือสนับสนุนเงินทุนใหแก
กลุมอาชีพท่ีไดรับการจด
ทะเบียนอยางถูกตองใน
ตำบลน้ำจดืนอย  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุมอาชีพท่ี
เขมแข็งในตำบล 

ประชาชนใน
ตำบลมี
รายได
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

10 สนับสนุนเงินทุน
ใหกับกลุมอาชีพ
ตาง ๆ - กลุม
วิสาหกิจชุมชน
ปรับปรุงสวนยาง 
ต.น้ำจืดนอย 

เพ่ือให
ประชาชนใน
ตำบลมรีายได
มากข้ึน 

เพ่ือสนับสนุนเงินทุนใหแก
กลุมอาชีพท่ีไดรับการจด
ทะเบียนอยางถูกตองใน
ตำบลน้ำจดืนอย  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุมอาชีพท่ี
เขมแข็งในตำบล 

ประชาชนใน
ตำบลมี
รายได
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๓๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 สงเสริมอาชีพจัด

ฝกอบรมจดั

ดอกไมและผูกผา

ประดับงานพิธี 

เพ่ือเปนการ

สงเสริมอาชีพ

และพัฒนาฝมือ

ใหแกประชาชน

ในตำบล 

จัดฝกอบรมจัดดอกไม

และการผูกผาประดับ

งานพิธี,สนับสนุน

อุปกรณเครื่องมือในการ

ฝกอบรมใหผูเขารวม

ฝกอบรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการ 

สงเสริม

อาชีพสราง

รายไดใหแก

ประชาชน 

สำนักปลดั 

12 โครงการนวดแผน

ไทยเพ่ือสุขภาพ 

(การแพทย

ทางเลือก) 

สงเสริมอาชีพ

ใหแกประชาชน 

จัดฝกอบรมการนวด

แผนไทย ,สนับสนุน

อุปกรณเครื่องมือในการ

ฝกอบรมใหผูเขารวม

ฝกอบรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการ 

สงเสริม

อาชีพสราง

รายไดใหแก

ประชาชน 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๓๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 จัดฝกอบรมการ

ถนอมอาหารใหแก

ประชาชนในตำบล 

เพ่ือสามารถแปร

รูปผลผลิตราคาถูก

ได 

ฝกอบรมการ

ถนอมอาหาร

ใหแกประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการ

ฝกอบรม 

เพ่ิมมูลคา

ทางผลิตของ

สินคา 

สำนักปลดั 

14 โครงการสงเสริม

อาชีพการทำไม

กวาดดอกออ 

เพ่ือสนับสนุน

สงเสริมให

ประชาชนมีรายได

และใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

บรรยายเชิง

ปฏิบัติการจริง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี

รายไดและใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน

เพ่ิมข้ึนรอยละ 

10 

สามารถ

สรางรายได

ใหกับ

ประชาชน

เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๓๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 สงเสริมและให

ความรูการปลูก

พืชผักสวนครัวและ

สมุนไพร 

เพ่ือให

ประชาชน

สามารถ

พ่ึงตนเองได 

สงเสริมความรูการ

ปลูกพืชผักสวนครัว

โดยการจัดฝกอบรม

ใหแกผูมีความสนใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการ

ฝกอบรม 

ประชาชน

สามารถ

พ่ึงตนเองได

มากข้ึน 

สำนักปลดั 

16 สงเสริมการผลติ

ปุยน้ำปุยหมัก

ชีวภาพ หมูท่ี 1-6 

เสียคาใชจาย

นอย 

สงเสริมความรูการ

ผลิตปุยน้ำปุยหมัก

ชีวภาพโดยการจัด

ฝกอบรมใหแกผูมี

ความสนใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการ

ฝกอบรม 

ประชาชนมี

อาชีพและมี

รายได

เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๓๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 สงเสริมการเรียนรู

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนไดรับ

ความรูเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง

อยางตอเน่ือง 

ฝกอบรมใหความรูดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการ

ฝกอบรม 

ประชาชน

ไดรับความรู

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

สำนักปลดั 

18 สงเสริมเงินทุนกลุม

เลี้ยงสตัวหมูท่ี 1-

6 

เพ่ือใหประชาชนมี

อาชีพและเพ่ิม

รายได 

เพ่ือสนับสนุนเงินทุน

ใหแกกลุมอาชีพท่ีไดรับ

การจดทะเบียนอยาง

ถูกตองในตำบลน้ำจืด

นอย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมเลี้ยงสตัว 

ในตำบล 

ประชาชนมี

อาชีพและมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๔๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 จัดสรางศูนยสหกรณ

รับซื้อสินคาใน

หมูบานหมูท่ี 1-6 

เพ่ือใหเกษตรกร

สามารถขาย

ผลผลติไดราคาด ี

กอสรางศูนย

สหกรณรับซื้อสินคา

ในหมูบานหมูท่ี 1-6 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ศูนยสหกรณ

ประจำตำบล 

เกษตรกร

ขายผลผลติ

ไดราคาแพง 

สำนักปลดั 

20 อุดหนุนและสงเสริม

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใหบริการทำงาน

ของศูนยถายทอด

เทคโนโลยีทางการ

เกษตรตำบลน้ำจดื

นอย 

เพ่ือใหเปนแหลง

เรียนรูทางการ

เกษตรของ

ประชาชนใน

ตำบล 

สงเสริมการ

ดำเนินงานศูนย

ถายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร

ตำบลน้ำจดืนอย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การดำเนินงาน

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

ทางการเกษตร

ตำบลน้ำจดืนอย 

ประชาชน

ไดรับความรู

จากศูนย

การเกษตร

แทจริง 

สำนักปลดั 

            
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๔๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการสราง

อาชีพเพ่ือชุมชน 

108 อาชีพ 

เพ่ือถายทอดองค

ความรูดานวิชาชีพ

ใหกับชุมชนและ

กลุมผูสนใจเรียน

ในพ้ืนท่ี 

จัดฝกอบรม

อาชีพใหแก

ประชาชน 

 
50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชน

ไดรับความรู

ทางดาน

วิชาชีพและ

เพ่ิมรายได 

สำนักปลดั 

22 จัดสรางตลาดกลาง

ของตำบล 

เพ่ือใหเกษตรกร

สามารถขาย

ผลผลติไดราคาด ี

จัดสรางตลาด

การทาง

การเกษตร

ประจำตำบลน้ำ

จืดนอย 

  
700,000 700,000 700,000 ตลาดกลางใน

ชุมชน 

เกษตรกร

ขายผลผลติ

ไดราคาแพง 

สำนักปลดั 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๔๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 กอสรางอาคาร

รานคาชุมชน

สงเสริมผลิตภัณฑ

ชุมชน (OTOP) 

เพ่ือลดรายจายใน

ครัวเรือนของ

ประชาชน 

สงเสริม

ผลิตภณัฑชุมชน 

(OTOP) พัฒนา

ผลิตภณัฑให

สามารถวาง

จำหนายได 

40,000 40,000 40,000 40,000 
 

สินคา OTOP มี

คุณภาพสามารถ

ออกสูตลาดได 

ประชาชน

พ่ึงพาตนเอง

ได 

สำนักปลดั 

24 โครงการลดตนทุน

การผลิตโดยใชปุย

ผลิตเอง 

ใหความเรื่องปุย

แกแกเกษตรกร 

อบรมใหความรู

แกประชาชนใน

การทำปุยหมักใช

เองในสวน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลิตปุยใชเองได เกษตรกรมี

ความรู

สามารถใช

ลดตนทุนกร

ผลิต 

สำนักปลดั 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๔๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 สงเสริมการปองกัน

กำจัดและแกไข

ปญหาศัตรูพืช แก

เกษตรกร 

สงเสริมความรูใน

การปองกันกำจัด

ศัตรูพืชใหแก

ประชาชน 

อบรมใหความรู

แกเกษตรกรใน

การปองกันและ

กำจัดศัตรูพืช 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สามารถลด

ศัตรูพืชได 

เกษตรมี

ความรู

สามารถ

นำไปใชใน

ชุมชนได 

สำนักปลดั 

26 สนับสนุนการ

รวมกลุมอาชีพ

เกษตรกรผูมรีายได

นอย(การเลีย้งผึ้ง

โพรง) 

'เพ่ือสงเสริมการ

รวมกลุมและเพ่ิม

รายได 

กลุมเกษตรกร

และผูมีรายได

นอยไดมีอาชีพ

เสรมิ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน

ผูรับบริการมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน

กลุมเปาหมา

ยมีรายไดมี

คุณภาพชีวิต

ดีข้ึน 

สำนักปลดั 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๔๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 ศึกษาดูงานการเลี้ยง

ผึ้งโพรง 

เพ่ือสงเสริม

และพัฒนา

ความรูวิธีการ 

เทคนิคการ

เลี้ยงผึ้งโพรง 
 

กลุมเกษตรกรผูมี

รายไดนอย

ผูสนใจการเลีย้ง

ผึ้งโพรง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี

รายไดและมีการ

รวมกลุมเพ่ิมข้ึน 

กลุมเกษตรกร 
ไดพัฒนาองค 
ความรู 

สำนักปลดั 

28 สงเสริมอาชีพใหกับ 
ประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบ 
จากสถานการณโรค
ติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) 
 

เพ่ือสงเสริม
อาชีพ 
ใหกับผูไดรับผล 
กระทบ 

ดำเนินการตาม 
หนังสือ มท. 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.6/ว 
2073 
ลว 7 เม.ย. 63 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู 
รับผลกระทบ 
มีรายได 
เพ่ิมข้ึน รอยละ 
10/ป 

ผูรับ
ผลกระทบ 
มีรายได
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลดั 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๔๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการศึกษาดู
งาน 
เก่ียวกับอนุรักษ
พลังงาน 
และพลังงาน
ทดแทน 

เพ่ือใหแกนนำไดรับ 
ความรูและไป
ประชาสมัพันธ 
ใหกับประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตำบลน้ำจืดนอย  

ชุมชนน้ำจืดนอย
ท้ัง 6 หมูบาน 
ปละ 1 ครั้ง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวน 
ผูเขารับ 
การฝก  
อบรม  

จิตอาสาไดรับ 
ความรูดานการ 
ปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั  

สำนักปลดั 

30 โครงการอบรมให

ความรูเรื่องการ

อนุรักษพลังงาน

กับเยาวชนใน

ตำบล 

 

เพ่ือใหเยาวชนตระหนักถึง

พลังงานท่ีกำลังจะหมดไป         

- เพ่ือใหเยาวชนท่ีไดรับการ

อบรมเปนวิทยากรตัวคณู

เพ่ือเผยแพรขอมลูใหชุมชน

อ่ืนตอไป 

ชุมชนน้ำจืดนอย

ท้ัง 6 หมูบาน ป

ละ 1 ครั้ง 

 

50,000 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนใน

ตำบลน้ำ

จืดนอยท้ัง 

6 หมูบาน 

ป 1 ครั้ง 

 

ผูเขารวมอบรมมี

ความรูความเขาใจ

และเกิดจิตสำนึกใน

การประหยัด

พลังงาน 

สำนักปลดั 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๔๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชมุชน            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการสงเสริมการใช

เทคโนโลยีประหยัด

พลังงาน 
 

เพ่ือใหชุมชนตำบล

น้ำจืดนอยมี

เทคโนโลยีประหยัด

พลังงานใชทุก

หมูบาน 

ชุมชนน้ำจืดนอย

ท้ัง 6 หมูบาน ป

ละ 1 ครั้ง 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนในตำบล

น้ำจืดนอยท้ัง 6 

หมูบาน ป 1 

ครั้ง 
 

ชุมชนน้ำจืด

นอยสามารถ

ลดรายจาย

ดานพลังงาน

ได 

สำนักปลดั 

32 โครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพดาน

พลังงานในกระบวนการ

ผลิตใหกับกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนโดยใชเตา

ประหยดัพลังงาน 

เพ่ือลดการใชแกส

หุงตม 

 

ชุมชนน้ำจืดนอย

ท้ัง 6 หมูบาน 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมวิสาหกิจ

ชุมชน 

 

ลดคาใชจาย

ดานพลังงาน

และใชแกสหุง

ตมเพ่ิมรายได

กลุมวิสาหกิจ 

 

สำนักปลดั 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๔๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ -สนบัสนุนสงเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
4.1 แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการฟนฟู

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหความรู

เรื่องการทำถังขยะ

เปยกเพ่ือทำปุยหมัก 

เพ่ือใหชุมชน

รูจักแยกขยะ

เปยก-แหง 
 

กลุมวิสาหกิจ

ชุมชน 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

รายไดและมีการ

รวมกลุมเพ่ิมข้ึน 

กลุมเกษตรกร 
ไดพัฒนาองค 
ความรู 

สำนักปลดั 

 

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๔๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม -สรางความตระหนัก จิตสำนึกในการอนรัุกษ ฟนฟูและควบคุมการ 
5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป           

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดซื้อรถบรรทุก

ขยะ 

เพ่ือสรางความ

สะอาด

เรียบรอยใน

ตำบล 

จัดซื้อรถบรรทุก

ขยะ 

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จัดซื้อรถ

รถบรรทุก

ขยะ 

ประชาชนใน

หมูบานไดรับ

บริการเก็บ

ขยะ 

สำนักปลดั 

2 จัดหาและพัฒนา

สถานท่ีทองเท่ียว 

เพ่ือสนับสนุน

และพัฒนา

สถานท่ี

ทองเท่ียวของ

ตำบล 

สนับสนุนและ

พัฒนาสถานท่ี

ทองเท่ียวภายใน

ตำบล 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สถานท่ี

ทองเท่ียว 

สถานท่ี

ทองเท่ียวใน

ทองถ่ินเปน

ท่ีรูจักโดยท่ัว

กัน 

สำนักปลดั 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๔๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม -สรางความตระหนัก จิตสำนึกในการอนุรักษ ฟนฟูและควบคุมการ 
5.2แผนงานเคหะชุมชน           

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณท่ีทำการ
อบต.น้ำจืดนอย 

เพ่ือสราง
ทัศนียภาพท่ี
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศนท่ี
ทำการ อบต.ปลูกไม
ดอก,ไมประดับ
ตกแตงสถานท่ีใหรม
รื่น  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน อบต. 

บริเวณอบต. 
มีความ
สวยงาม 

สำนักปลดั 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน
ริมถนนภายใน
ตำบล 

เพ่ือสราง
ทัศนียภาพท่ี
สวยงาม 

ปลูกตนไมเพ่ือความ
รมรื่น,สวยงาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศนถนน
ภายใน 
อบต. 

ถนนสาย
ตางๆ มี
ความ
สวยงาม 

  

สำนักปลดั 

            
 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๕๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม -สรางความตระหนัก จิตสำนึกในการอนุรักษ ฟนฟูและควบคุมการ 
5.2แผนงานเคหะชุมชน          

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณเตาเผาขยะ 

เพ่ือปรับภูมิทัศน
สงเสริมการเปน
เตาเผาขยะไร
มลพิษ 

ปลูกตนไมเพ่ือ
ความรมรื่น
,สวยงาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณ
เตาเผาขยะ 

บริเวณเตาเผา
ขยะมีภมูิทัศนท่ี
สวยงาม 

สำนักปลดั 

4 บำรุงรักษา
โรงเรือนเตาเผา
ขยะ 

เพ่ือใหการกำจัด
ขยะมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือเปนคาซอม
บำรุงโรงเรือน 
เตาเผาขยะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บำรุงรักษา
โรงเรือน
เตาเผาขยะ 

การกำจัดขยะ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๕๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม -กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลอยางบูรณาการ 
5.3 แผนงานการเกษตร           

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 จัดประกวด
ครัวเรือนท่ีจัดการ
มูลฝอยอยางถูกวิธี 
(บานสวยเรือน
งาม) 

สรางจิตสำนึกท่ี
ดีใหแก
ประชาชน 

จัดการกิจกรรม
ประกวดครัวเรือนท่ี
จัดการมลูฝอยอยาง
ถูกวิธี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
จิตสำนึกท่ีดี
ในการกำจัด
ขยะ 

สำนักปลดั 

2 จัดซื้อถังขยะใน
การบริหารจัดการ
และกำจดัขยะใน
ชุมชน 

เพ่ือให
ประชาชนมีท่ี
ท้ิงขยะลด
มลภาวะ 

จัดซื้อถังขยะในการ
บริหารจดัการกำจัด
ขยะในชุมช 
 

70,000 50,000 20,000 20,000 20,000 ถังขยะ
ประจำบาน 

ประชาชนมี
ท่ีท้ิงขยะ
อยาง
พอเพียง 

สำนักปลดั 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๕๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม -กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลอยางบูรณาการ 
5.3 แผนงานการเกษตร          

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3 รณรงคและ
ประชาสมัพันธเพ่ือ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือให
ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

จัดกิจกรรมรณรงค
และประชาสัมพันธ
เพ่ือสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทรัพยยากร
ธรรมชาตไิดรับ

การอนุรักษ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดลอม 

สำนักปลดั 

4 บำรุงรักษา
โรงเรือนเตาเผา
ขยะ 

เพ่ือใหการ
กำจัดขยะมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือเปนคาซอม
บำรุงโรงเรือน 
เตาเผาขยะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บำรุงรักษา
โรงเรือนเตาเผา
ขยะ 

การกำจัดขยะ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๕๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม -สรางความตระหนัก จิตสำนึก ในการอนรัุกษ ฟนฟูและควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน 
5.3 แผนงานการเกษตร          

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5 ปลูกไมยืนตน,ไม
ประดับในพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

สรางความรม
รื่นและฟนฟู
สภาพแวดลอม 

จัดกิจกรรมปลูก
ตนไม,ไมประดับใน
พ้ืนท่ีสาธารณะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม
กิจกรรม 

มีความรมรื่น
และฟนฟู
สภาพแวดล
อม 

สำนักปลดั 

6 โครงการปลูกหญา
แฝกอันเน่ืองมาก
จากพระราชดำร ิ

เพ่ืออนุรักษ
และฟนฟูพ้ืนท่ี
ใหสามารถกัก
เก็บน้ำไดด ี

จัดกิจกรรมปลูก
หญาแฝกในพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม
กิจกรรม 

พ้ืนท่ีไดรับ
การฟนฟู
และสามารถ
กักเก็บน้ำ 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๕๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม -สรางความตระหนัก จิตสำนึก ในการอนุรักษ ฟนฟูและควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน 
5.3 แผนงานการเกษตร          

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ปลูกปาฟนฟู
ธรรมชาต ิ

สรางจิตสำนึกท่ี
ดีใหแก
ประชาชน 

จัดกิจกรรมปลูก
ตนไมเพ่ืออนุรักษ
และฟนฟูธรรมชาต ิ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
จิตสำนึกท่ีดี
ในการ
ชวยกันรักษา
สิ่งแวดลอม 

สำนักปลดั 

8 โครงการกอสราง 
บำรุงรักษาสวน
เฉลิมพระเกียรติ ฯ 

เพ่ือเปนการ
เฉลิมพระ
เกียรติ ฯ และ
ประชาชนมี
สถานท่ีพักผอน
หยอนใจ 

สวนสาธารณะ
จำนวน 1 แหง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สวนสาธารณะท่ี
กอสรางได 

ประชาชนมี
สถานท่ี
พักผอน
หยอนใจ 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๕๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม -สรางความตระหนัก จิตสำนึก ในการอนุรักษ ฟนฟูและควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน 
5.3 แผนงานการเกษตร          

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการอนุรักษ
ปาชายเลน 

สรางจิตสำนึกท่ี
ดีใหแก
ประชาชน 

จัดกิจกรรมอนุรักษ
ปาชายเลน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปาชายเลยไดรับ
การอนุรักษฟนฟู 

ประชาชนมี
จิตสำนึกท่ีดี
ในการ
ชวยกันรักษา
สิ่งแวดลอม 

สำนักปลดั 

10 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
(อพ.สธ.) 

เพ่ือสนองแนว
พระราชดำริ 
และสรางความ
เขาใจ ตระหนัก
ถึงความสำคัญ
ของพันธุกรรม
พืช 

นักเรียน นักศึกษา 

ผูบริหาร ครูและ

บุคลากรวิทยาลัย

การอาชีพ 

ประชาชนท่ัวไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน 
นักศึกษา 

ผูบริหาร ครู 
บุคลากรและ

ประชาชนท่ัวไป  

เกิดการรวม
คิด รวม
ปฏิบัติเพ่ิม
พ้ืนท่ีอนุรักษ
ปาตนไม
เสมด็ขาวใน
ตำบลน้ำจดื
นอย 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๕๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม -สรางความตระหนัก จิตสำนึก ในการอนุรักษ ฟนฟูและควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน 
5.3 แผนงานการเกษตร          

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ปาลมน้ำมันน้ำมัน 

เพ่ือสงเสริม
การเกษตรใหมี
ความรู
ความสามารถ
ในการผลติ
อยางมีคุณภาพ 

เกษตรกรผูปลูก
ปาลมน้ำมัน จำนวน 
1 รุนๆละ 30 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกร 30 
ราย ไดรับการ
ถายทอดความรู
ในการผลติ การ

จัดการสวน
ปาลมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 เกษตรชาวสวน
ปาลมมี
ความสามารถใน
การผลิต การ
จัดการสวน
ปาลมน้ำมัน 
ยกระดับผลผลิต 

สำนักปลดั 

 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๕๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ - การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนมีสวน 
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน          

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร
สำนักงาน อบต.น้ำ
จืดนอย 

ปรับปรุงอาคาร
สำนักงานท่ีทำ
การองคการ
บริหารสวน
ตำบลน้ำจดื
นอยใหอยูใน
สภาพสมบูรณ 
  

ปรับปรุงอาคาร ,
หลังคา พ้ืนทางลาด 
,ทาสีอาคาร 

   500,000 500,000 500,000   ปรับปรุงท่ีทำการ
อบต.น้ำจืดนอย 

เพ่ือความ
สะดวกใน
การติดตอ
ราชการของ
ประชาชน 

กองชาง 

 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๕๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ - การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนมีสวน 
6.2 แผนงานบริหารท่ัวไป           

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดทำคูมือ

ประชาสมัพันธ

หนวยงานและการ

ใหบริการ

ประชาชน 

เพ่ือให

ประชาชน

ทราบถึง

แนวทางและ

ข้ันตอนการ

ทำงานท่ี

ถูกตอง 

จัดทำคูมือ

ประชาสมัพันธ

หนวยงาน เชน สาร

สาร,ปฏิทิน เปนตน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คูมือ

ประชาสมัพันธ 

ประชาชน

ทราบถึง

แนวทาง

และข้ันตอน

การทำงานท่ี

ถูกตอง 

สำนักปลดั 

2 โครงการอบต.

เคลื่อนท่ีใหบริการ

ประชาชน 

เพ่ือใหบริการ

ประชาชน 

จัดกิจกรรม

ใหบริการประชาชน

นอกสถานท่ี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชน

ไดรับการ

บริการท่ัวถึง 

สำนักปลดั 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๕๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ - การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนมีสวน 
6.2 แผนงานบริหารท่ัวไป      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 สงเสริมให
ประชาชนมีสวน
รวมในการจดัซื้อ
จัดจางและการ
ตรวจสอบการ
ทำงานของอบต. 

เพ่ือให
ประชาชนมี
สวนรวมในการ
จัดซื้อจัดจาง
และตรวจสอบ
การทำงานของ
อบต. 

คาตอบแทน
ประชาคมในการ
เปดซอง ,ตรวจการ
จางโครงการ
กอสราง อบต.น้ำจืด
นอย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คาตอบแทน
คณะกรรมการ 

ประชาชนมี
สวนรวมใน
การจัดซื้อจดั
จางและ
ตรวจสอบการ
ทำงานของ
อบต. 

สำนักปลดั 

4 ประชาสมัพันธ
โครงการจดัซื้อจัด
จางของอบต. 

เพ่ือให
ประชาชน
รับทราบ
โครงการจดัซื้อ
จัดจางของ
อบต. 

ประชาสมัพันธ
โครงการจดัซื้อจัด

จางของ อบต. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาสมัพันธ
โครงการ 

ประชาชน
รับทราบ
ขอมูลเก่ียวกับ
การจัดซื้อจดั
จางของอบต. 

สำนักปลดั 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๖๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ - การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนมีสวน 
6.2 แผนงานบริหารท่ัวไป          

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการรวมใจ 
“คนไทยตองไม
โกง” 

เพ่ือให
ประชาชนมี
สวนรวมในการ
จัดซื้อจัดจาง
และตรวจสอบ
การทำงานของ
อบต. 

ฝกอบรมสราง
จิตสำนึกเก่ียวกับ
การปองกันและ
ปรามปรามการ

ทุจริต 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
สวนรวมในการ
ตรวจสอบการ
ทำงานของ
อบต.และ
สงเสริมมี
จิตสำนึก 

สำนักปลดั 

6 จัดอบรมเรื่อง
ประชาธิปไตยและ
ความรูดาน
กฎหมายเบ้ืองตน 

เพ่ือให
ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจในเรื่อง
ประชาธิปไตย
อยางแทจริง 

จัดฝกอบรมให
ความรูเรื่อง
ประชาธิปไตยและ
ความรูเบ้ืองตน
ทางดานกฎหมาย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจในเรื่อง
ประชาธิปไตย
อยางแทจริง 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๖๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ - การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนมีสวน 
6.2 แผนงานบริหารท่ัวไป          

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการฝกอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมสำหรับ
ผูบริหารสมาชิก
สภา อบต. 
พนักงานสวนตำบล
และพนักงานจาง 

เพ่ือเสรมิสราง
คุณธรรมและ
จริยธรรมใหแก
ผูบริหาร
สมาชิกสภา 
พนักงานงาน
สวนตำบลและ
พนักงานจาง 

ฝกอบรมเสรมิสราง
คุณธรรมและ
จริยธรรมแกผูบริหาร,
สมาชิกสภาอบต.,
พนักงานสวนตำบล
และพนักงานจาง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ80ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ผูบริหาร
สมาชิกสภา 
อบต. พนักงาน
สวนตำบลและ
พนักงานจางมี
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

สำนักปลดั 

8 ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีผูนำชุมชน 
ผูนำทองถ่ิน 
ผูบริหารสมาชิก
สภาพนักงาน 
ลูกจางฯลฯ 

เพ่ือใหนำ
ความรูท่ีไดมา
พัฒนาทองถ่ิน 

จัดโครงการฝกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
เพ่ือเปนการเปด
วิสัยทัศนของผูนำ
ทองถ่ิน ผูบริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ลูกจาง ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 50,000 50,000 รอยละ80ของ 
ผูเขารวมโครงการ 

ผูท่ีไปศึกษาดู
งานนำความรู
ท่ีไดมาพัฒนา
ทองถ่ินของ
ตนเอง 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๖๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ - การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนมีสวน 
6.2 แผนงานบริหารท่ัวไป        

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 การจัดทำแผนท่ี
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพ่ือใหอบต.มี
ขอมูลดานการ
จัดเก็บภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
และสามารถนำ
ขอมูลมาวางแผน
พัฒนาดานตางๆ 

 -จัดทำขอมูลแผนท่ี
ภาษีอยางถูกตอง
ครบถวน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แผนท่ีภาษีและ

ทะเบียน

ทรัพยสิน 

อบต.ไดขอมลู

ดานภาษีและ

ทะเบียน

ทรัพยสิน

สามารถอำนวย

ความสะดวก

ใหแกประชาชน 

กองคลัง/

กองชาง 

10 โครงการบริหาร
จัดการท่ีดิน
สาธารณะ
ประโยชน 

เพ่ือปองกันการบุก
รุกท่ีสาธารณะ 

บริหารจดัการท่ีดิน
สาธารณะประโยชน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเขารวม

กิจกรรม 

สามารถปองกัน

การบุกรุกท่ี

สาธารณะ 

สำนักปลดั 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๖๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 
 
 
 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เปนเมืองนาอยูประชาชนมีคุณภาพชวิีตและมีความมั่นคงปลอดภัย อยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การทองเท่ียวทางทะเลท่ีมีคุณคาระดับโลก อยาง 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ - การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนมีสวน 
6.2 แผนงานบริหารท่ัวไป          

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการอบรมให
ความรูตามพ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 
2540 

เพ่ือใหผูเขา
อบรมมีความรู
ความเขาใจ 
เก่ียวกับ พ.ร.บ.
และสามารถ
นำไปปฏิบัติได
ถูกตอง  

ผูบริหารสมาชิกสภา
ทองถ่ิน พนักงาน
สวนตำบล พนักงาน
จาง และประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สามารถนำ
ความรูไปใช
ใหเกิด
ประโยชนตอ
องคกรและ
ประชาชนได 

สำนักปลดั 

 

 

 



 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02/1 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๖๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

กอสรางถนนแอสฟลติกคอนกรีต 
1 โครงการถนน

แอสฟลติกคอ
นกรีต ซอย
ทางเขาวัด
ตรอกปรือ หมู
ท่ี 4 ถึง หมูท่ี 
3 

-เพ่ือพัฒนา

เสนทางการ
คมนาคมในพ้ืนท่ี
ใหไดมาตรฐานมี
ความสะดวกและ
มีเสนทางในการ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร 

ถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกวาง 6  ม.  
ระยะทาง  1,000 ม.  
หนา 0.05 ม.  
ไหลทาง  ขางละ 1 ม. 
ตามแบบท่ีกำหนด  
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 รอยละความ

พอใจของ

ครัวเรือน ท่ี

อาศัยอยูไมนอย

กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 

- กองชาง 
- กรมทาง

หลวงชนบท 

2 โครงการถนน
แอสฟลติกคอ
นกรีต ถนน
เพชรเกษม 
บานน้ำแดง
นอก หมูท่ี 4,
หมูท่ี 6 

-เพ่ือพัฒนา

เสนทางการ
คมนาคมในพ้ืนท่ี
ใหไดมาตรฐานมี
ความสะดวกและ
มีเสนทางในการ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร 

ถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกวาง 6  ม.  
ระยะทาง  2,000 ม.  
หนา 0.05 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด  
อบต.น้ำจืดนอย

กำหนด 

 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 รอยละความ

พอใจของ

ครัวเรือน ท่ี

อาศัยอยูไมนอย

กวารอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางสญัจรและ
สามารถขนสงสินคา
ทางเกษตรไดอยาง
สะดวก 

- กองชาง 
- กรมทาง

หลวงชนบท 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๖๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการถนน
แอสฟลติก 
คอนกรีต  
ซอยพัฒนา 7 
หมูท่ี 3 

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมในพ้ืนท่ี
ใหไดมาตรฐานมีความ
สะดวกและมเีสนทาง
ในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกวาง 5  ม.  
ระยะทาง  4,000 ม.  
หนา 0.05 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด  
อบต.น้ำจืดนอยกำหนด 
 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 

 

ประชาชน
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

-กองชาง 
- กรมทางหลวง

ชนบท 

4 โครงการถนน
แอสฟลติก 
คอนกรีต ซอย
บางไทร หมูท่ี 6 
เช่ือม ตำบลมะม ุ

-เพ่ือพัฒนาเสนทาง

การคมนาคมในพ้ืนท่ี
ใหไดมาตรฐานมีความ
สะดวกและมเีสนทาง
ในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกวาง 6  ม.  
ระยะทาง  4,000 ม.  
หนา 0.05 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด   
อบต.น้ำจืดนอยกำหนด 
 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 รอยละความ
พอใจของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวารอย
ละ 70 

 

ประชาชน
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 
 

กองชาง 
ทางหลวงชนบท 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๖๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการถนนแอส
ฟลติก 
คอนกรีต ซอยปาก
ชอง หมูท่ี 4 เช่ือม
ตำบลน้ำจดื 

-เพ่ือพัฒนาเสนทางการ

คมนาคมในพ้ืนท่ีใหได
มาตรฐานมีความ
สะดวกและมเีสนทางใน
การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกวาง 6  ม.  
ระยะทาง  1,800 ม.  
หนา 0.05 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด  
อบต.น้ำจืดนอยกำหนด 
 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 รอยละ
ความพอใจ
ของ
ครัวเรือน ท่ี
อาศัยอยูไม
นอยกวา
รอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 

กองชาง 
ทางหลวง
ชนบท 

6 โครงการถนนแอส
ฟลติกคอนกรตี ซอย
น้ำแดงใน หมูท่ี 
6,4,3,1 

-เพ่ือพัฒนาเสนทางการ

คมนาคมในพ้ืนท่ีใหได

มาตรฐานมีความ

สะดวกและมเีสนทางใน

การขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร 

 

ถนนลาดยาง 

ผิวจราจรกวาง 6  ม.  

ระยะทาง  5,000 ม.  

หนา 0.05 ม.  

ตามแบบท่ีกำหนด   

อบต.น้ำจืดนอยกำหนด 

 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 รอยละ

ความพอใจ

ของ

ครัวเรือน ท่ี

อาศัยอยูไม

นอยกวา

รอยละ 70 

ประชาชนไดรับ
ปลอดภัยในการ
ใชเสนทางสัญจร
และสามารถ
ขนสงสินคาทาง
เกษตรไดอยาง
สะดวก 

กองชาง 
ทางหลวง
ชนบท 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๖๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอสราง 

            
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการถนนแอส
ฟลติกคอนกรตี ซอย
น้ำจืดนอยพัฒนา 8 
(บนเขา) หมูท่ี 6 ถึง 
หมูท่ี 5 

-เพ่ือพัฒนาเสนทางการ

คมนาคมในพ้ืนท่ีใหได
มาตรฐานมีความสะดวก
และมเีสนทางในการ
ขนสงผลผลติทางการ
เกษตร 

 

ถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกวาง 5  ม.  
ระยะทาง  1,000 ม.  
หนา 0.05 ม.  
ตามแบบท่ีกำหนด  
อบต.น้ำจืดนอย
กำหนด 
 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 รอยละความ

พอใจของ

ครัวเรือน ท่ี

อาศัยอยูไม

นอยกวา

รอยละ 70 

 

ประชาชนไดรับ

ปลอดภัยในการ

ใชเสนทางสัญจร

และสามารถ

ขนสงสินคาทาง

เกษตรไดอยาง

สะดวก 

กองชาง 
ทางหลวงชนบท 

8 โครงการกอสราง
แนวกันตลิ่งเลยีบ
คลองแมน้ำกระบุรี 
หมูท่ี 1,2,3,5 

-ปองกันแนวตลิ่งตาม

แนวชายแดน 

แนวกันตลิ่ง 
ระยะทาง 3,000 ม. 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 รอยละความ

พอใจของ

ครัวเรือน ท่ี

อาศัยอยูไม

นอยกวา

รอยละ 70 

ปองกันแนวตลิ่ง
ตามแนวชายแดน 

กองชาง 
กรมเจาทา 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๖๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพและบริการสขุภาพเชื่อมโยงในอาเซ่ียน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.น้ำจืดนอย  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน :  งานไฟฟาและประปา    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

 (บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9 กอสรางอาคารอัดน้ำ
หวยตารุงพรอม
ระบบกระจายน้ำ หมู
ท่ี 6 บานน้ำจืดนอย 

เพ่ือแกไขปญหา
การขาดแคลนน้ำ 
อุปโภคและ 

บริโภคในตำบลน้ำ
จืดนอย 

 อาคารอัดน้ำพรอม
ระบบกระจายน้ำ 

25,000,000 25,000,000 25,000,000      บริหารจดัการ
น้ำอยางถูกวิธี
และมีคณุภาพ 

ประชาชนได
ม ีน้ำใช
ตลอดท้ังป 

กองชาง 
กรมทรัพยน้ำ 

9 โครงการบริหาร
กิจการประปา อบต.
น้ำจืดนอย 

เพ่ือเปนคาใชจาย
ในการจัดซื้อ
น้ำประปา,บริหาร
จัดการระบบ
ประปา 

บริหารจดัการระบบ
ประปาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

   1,000,000     1,000,000     1,000,000           บริหารจดัการ
น้ำอยางถูกวิธี
และมีคณุภาพ 

บริหาร
จัดการน้ำ
อยางถูกวิธี
และมี
คุณภาพ 

กองชาง 
กรมทรัพยน้ำ 



 
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๗๐ 
 

 

 

 
 
 

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.03 

 
 
 
 



 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๗๒ 
 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 แผนงานบริหารท่ัวไป (คาครุภัณฑ
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง)
คาครุภัณฑ 

1. ครุภณัฑ
สำนักงาน 

1. ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเล่ือนจำนวน2 ตู 

5,000 5,000       สำนักปลดั 

    2. เกาอ้ีพนักพิงต่ำจำนวน 2 
ตัว 

    5,000 5,000     

    3. บอรดเคล่ือนท่ีจำนวน  2
ชุด 

15,000           

    4. เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนชนิดตั้งพ้ืน/ชนิด
แขวนมีระบบฟอกอากาศ 
24,000 BTU จำนวน 1 
เครื่อง 

    30,000 30,000 30,000   

        5. โตะขาวพับอเนกประสงค
จำนวน 10 ตัว 
  

    15,000 15,000 15,000   

2 แผนงานบริหารท่ัวไป   2. ครุภัณฑ
โฆษณาและ

เผยแพร 

1. กลองถายภาพระบบ
ดิจิตอลความละเอียด 20 
ลานพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง 

    50,000   50,000   

        2. เลนสกลอง DSLRชนิด
เลนสกวาง  

    7,000   7,000   

           



 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๗๓ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 แผนงานบริหารท่ัวไป   3.ครุภณัฑ
งานบานงาน

ครัว 

1. ถังตมน้ำรอนขนาด 30 
ซม. จำนวน 1 ถัง 

  11,000   11,000     

    
2. ตูเย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 
จำนวน 1 เครื่อง 

  
8,000 

 
8,000 สำนักปลัด 

4 แผนงานบริหารท่ัวไป (คาครุภัณฑ
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง)
คาครุภัณฑ 

4.ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

1. เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 
พรอมอุปกรณจำนวน 1 ชุด 
  

  30,000 30,000 30,000 30,000 สำนักปลัด 

        2. เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด 
LED สีแบบ Network ตาม
ประกาศเกณณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  (ป 
61 :จำนวน 2 เครื่อง) 

24,000     24,000   สำนักปลัด 

           



 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๗๔ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)  

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

        3. เครื่องสำรองไฟฟาขนาด 
1KVA โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  -ตามประกาศเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
  

  3,100 9,300 3,100 3,100 สำนักปลัด 

        4.อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จำนวน 3 เครื่อง ๆ 
ละ 700 บาท) 
  

    2,100 2,100 2,100 สำนักปลัด 

5 แผนงานบริหารท่ัวไป (คาครุภัณฑ
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง)
คาครุภัณฑ 

5.ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

1. รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 
ตันขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ
ดับเบิลแคป จำนวน 1 คัน 
 
 
  

        722,000 สำนักปลัด 



 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๗๕ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 
 
 
 
 
 
 
  

แผนงานสังคมสงเคราะห (คาครุภัณฑ
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง)
คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑ
สำนักงาน 

1.พัดลมตั้งพ้ืน ขนาดไมนอย
กวา 22 นิ้ว 3 ตัว ราคาตัวละ   
2,600 บาท รวมเปนเงิน  
7,800 บาท 
  

  
    

  

2.เกาอ้ีพลาสติก จำนวน 50 
ตัว ราคาตัวละ  300 บาท 
รวมเปนเงิน 15,000 บาท 
 
3.โตะอเนกประสงคขาพับได  
จำนวน 10 ตัว ราคาตัวละ 
300 บาท รวมเปนเงิน 
20,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๗๖ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 
7 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

(คาครุภัณฑ
ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง)
คาครุภัณฑ 

 
 

6.ครุภณัฑ
ไฟฟาและวิทยุ 

1.ไฟฟากระพริบ จำนวน 4 
จุด บริเวณถนนทางแยกรวม
ตางๆ 

 12,000 12,000 12,000 12,000  

        2. กลองวงจรปดจำนวน 1 
ชุดประกอบดวยกลองวงจรปด
อินฟาเรด 4 ตัวและอุปกรณ
เครื่องบันทึกภาพครบชุด
พรอมติดตั้ง 
  

  90,000 90,000 90,000 90,000   

8 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สำนักงาน 

1.ตูเก็บแฟมเอกสาร 2 บาน
พับจำนวน 2 ใบ 
  

8,200         สำนักปลัด 

        

2. โตะและเกาอ้ีนักเรียน
อนุบาลพรอมเกาอ้ี 6 ตัว 
จำนวน 4 ชุด 
    

 16,000  

        



 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอย 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

๒๗๗ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

        

3. เครื่องเลนสนามกลางแจง
จำนวน4 ชิ้น 
     90,000          

9 แผนงานเคหะและชุมชน (คาครุภัณฑ
ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง)  

ครุภณัฑ
กอสราง 

1. เครื่องตัดคอนกรีตจำนวน 
1 เครื่อง 

      
100,000  

    กองชาง 



๒๗๘ 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

 
 

 

สวนท่ี 4 
 

 
 
 
 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  ผู แทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดย
นำยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเองไดตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปของ
จังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนำไปสูการจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่นได
อยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 
ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถิ่น  จึงตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสูการ  บูรณาการ
รวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ไทยแลนด 4.0  และในการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกำหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลง
วันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้     

แนวทางการ... 
 

 

การติดตามและประเมนิผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 



๒๗๙ 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

 
 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 
2.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตรประกอบดวย 60 
3.1  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
3.2  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
3.3  ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
3.4  วสิัยทัศน (5) 
3.5  กลยุทธ (5) 
3.6  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
3.8  แผนงาน (5) 
3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๐ 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

 
 

 
 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
1. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ำ ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 
 

20 
(3) 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร และ
ชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 
 

(2)  

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 
 

(2)  

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 
 

(2)  

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  
 

(2)  

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
 

(2)  

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 
 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสำหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 

(3)  

 
 
 

 
ประเด็น... 



๒๘๑ 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

 
 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(3)  

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (3)  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3)  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยทุธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และThailand 4.0 

(10)  



๒๘๒ 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

 
 

 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
3.4 วิสัยทัศน 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
 
3.6 เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 
  

(5)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 
  

(5)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
 

(5)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร  
  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นำไปสูการทำโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 
  

(5)  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนำไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 

 
 

4.2  การติดตาม... 



๒๘๓ 
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ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตองมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดำเนินการให
คะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้     

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณการพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 
5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
5.2  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
5.3  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
5.4  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
5.5  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(5) 

5.6  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
5.7  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
5.8  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

5.9  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
5.10  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (5) 
5.12  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 
 

แนวทาง... 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

 
 

 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
1. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

10  

2. การ
ประเมินผลการนำ
แผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีปไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไป
ตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนด
ไวเทาไร จำนวนท่ีไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถ
อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ิน
ตามอำนาจหนาท่ีท่ีไดกำหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การ
ประเมินผลการนำ
แผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีปไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอำนาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค  และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนำไปสูการ
จัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
5.2 กำหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
5.3 เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
5.5 เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดำเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (3) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความ
เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลาง
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

5.6 โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทำนอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกำเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(5) 5 

เปนโครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 5 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(5) 5 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
5.12 ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท ี ่  ส า ม า ร ถ ว ั ด ไ ด   ( measurable)  ใ ช  บ อ ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(5)  

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที ่ตั ้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเน ินงานตามโครงการ (2) ว ัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได (3) ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (4) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย    เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความ
ตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจาย
เพิ ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น  เปนการติดตามผลการนำยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้งเชิงสถิติตางๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่เทศบาลไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให

บรรลุเปาหมายที ่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทำ
แผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                ซ่ึง
คณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน 
เสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป   

  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ  

2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันท่ี  
22  พฤศจิกายน  2556  ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)  

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

4.3  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

http://www.dla.go.th/
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(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาล 

แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 
 
4. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 3.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำไดยากและบาง

เรื่องอาจทำไมได   

4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ

จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน 
2)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป 
3)  ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดำเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตอง

ดำเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
 
 
 

 
(1)  ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
  (1.1)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อันไดแก  ภัยแลง  

วาตะภัย  น้ำทวม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน  
แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เพ่ือสามารถดำเนินการไดทันทวงที   

 
 

4.4  ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นใน
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  (1.2)  ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ที ่สงผลอันตราย หรือคราตอชีวิต
ประชาชน  และสัตวตางๆ ในตำบล  ซ่ึงไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขเลือดออก  โรคมือ เทา ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กๆ     
โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพื้นที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

  (1.3)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายไดนอย มี
หนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดำรงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดานการศึกษาโดย
การจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน  จาง
เด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได   

  (1.4)  ปญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นที่ยังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบรายงาน
วามีผูติดยาเสพติด แตเพ่ือเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพ้ืนท่ีคนหา  การรณรงคปองกัน  การให
ความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิดปญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  จัดทำแผนงาน โครงการ
กอสรางถนนในเสนทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน   

(2)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (2.1)  ขอสังเกต  จากการสำรวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในตำบล จะเห็นวาประชาชนยังมีปญหาท่ี

จะตองดำเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การ

ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม 

การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/แหลงน้ำเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแกไข ทำใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมี

จำกัดไมเพียงพอตอการจัดการได 

   (2.2)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  ดังนี้  

ปญหาตางๆ ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคม

ทองถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  สมาชิกสภา

ทองถิ่น  ผูนำหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ประชาชนทั่วไป รวมกันพิจารณา

จัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณีโครงการท่ีเกินศักยภาพก็ให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

   (2.3)  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแกไข
ปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑที่ดี  ประชาชนมีความ
พึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป  ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมท่ียังมีการเผาหญา ออย ตอขาวในชวงเวลา
เก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว วัว  ควาย หมู  ท่ีสงกลิ่นเหม็นรำคาญ  การพนันท่ียังมีในพ้ืนท่ี  เสนทางคมนาคมยังไมครบ   

 
 



๒๙๑ 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



๖๔ 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)องคการบริหารสวนตำบลน้ำจืดนอยhttps://www.numjuednoi.go.th/ 
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