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  1. ด้านกายภาพ 
   1.1 ประวัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

    องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก   เดิมเป็นสภาต าบลเกาะหลัก ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การ 
บริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนพิเศษ 6 ง วันที่ 3 มีนาคม 2538) 
เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการกระจายอ านาจสู่หน่วยปกครองขั้นพ้ืนฐาน   โดย
พระราชบัญญัติสภาต าบลแลองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการให้บริการและพัฒนาท้องถิ่นหลายประการ 

 

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก มีพ้ืนที่ประมาณ  57,618.75  ไร่ หรือประมาณ 92.19  

ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนทีโ่ดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบบางส่วนและพ้ืนที่สูงต่ าตามแนวลาดเชิงเขาตะนาวศรี 
ลาดลงสู่ทะเล มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

            ทิศใต้  ติดต่อกับ      องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ 
            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
            ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ 

       

แผนที่ต าบลเกาะหลัก 
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 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ    มีฤดูกาล 3  ฤดู  ดังนี้   
 -  ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  ธันวาคม  ถึง  เดือน  กุมภาพันธ์ 
 -  ฤดูร้อน   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  มีนาคม    ถึง  เดือน  พฤษภาคม 
 -  ฤดูฝน      ชว่งระยะเวลาตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  ถึง  เดือน  พฤศจิกายน 
 

 1.4 ลักษณะดิน 
    สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินทราย วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นพวกตะกอนล าน้ าสีเทาหรือ 
  สีน้ าตาลมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ 
 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  
  แหล่งน้ าภายในต าบลเกาะหลัก เป็นแหล่งน้ าขนาดเล็ก ทั้งที่เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ และ 

  แหล่งน้ า ที่สร้างขึ้น กระจายอยู่ภายในต าบล ส าหรับใช้ในการเกษตรและผลิตน้ าประปา  ไม่มีแหล่ง
  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และไม่มีระบบชลประทาน  

    แหล่งน้ าธรรมชาติ 
     -ล าน้ า , ล าห้วย  8 สาย    

   หมู่ที่ 1 ล าห้วยหนองเสือ – หนองยายเอม 
   หมู่ที่ 2 ล าห้วยหนองสันตวา 
   หมู่ที่ 3 ล าห้วยร่องหนองไผ่ 
   หมู่ที่ 6 ล าห้วยบ่อมะกา , ปุ่มมะค่า 
   หมู่ที่ 7 ล าห้วยยายมอญ 
   หมู่ที่ 8 ล าห้วยร่องหนองประดู่ 
   หมู่ที่ 9 ล าห้วยทุ่งค่า 

    -บึง , หนองและอ่ืนๆ   16   แห่ง     
 

      แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  ฝาย  22  แห่ง 

   -  ฝายท่อลอดหนองสันตวา หมู่ที่ 2 
   -  ฝายน้ าล้น   รพช.           หมู่ที่ 2  
   -  ฝายท่อลอดห้วยยายแก้ว   หมู่ที่ 3 
   -  ฝายน้ าล้นร่องหนองไผ่       หมู่ที่ 3 
   -  ฝายน้ าล้นหนองขุย            หมู่ที่ 3 
   -  ฝายท่อลอดบ้านบ่อ           หมู่ที่ 4 
   -  ฝายท่อลอดหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 4 
   -  ฝายท่อลอดบ่อมะกา   3 ตัว  หมู่ที่ 6 
   -  ฝายน้ าล้น   2  ตัว           หมู่ที่ 7 
   -  ฝายน้ าล้น   6  ตัว              หมู่ที่ 8 
   -  ฝายน้ าล้น   3  ตัว              หมู่ที่ 9 
   -  ฝายท่อลอด  1  ตัว     หมู่ที่ 9 
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   บ่อน้ าตื้น      8  แห่ง  

  บ่อบาดาล  18  แห่ง 
              -  บ่อบาดาลบ้านหนองขาม       หมู่ที่  3        จ านวน   4   บ่อ 
   -  บ่อบาดาลบ้านหนองบัว         หมู่ที่  4        จ านวน   3   บ่อ 

  -  บ่อบาดาลบ้านทุ่งเคล็ด          หมู่ที่  6        จ านวน   4   บ่อ        
  -  บ่อบาดาลบ้านหนองไม้แก่น   หมู่ที่  7        จ านวน  4   บ่อ 

     -  บ่อบาดาลบ้านหนองแก         หมู่ที่  8        จ านวน  1   บ่อ 
   -  บ่อบาดาลบ้านมะขามโพรง    หมู่ที่  9        จ านวน  2   บ่อ 
   (** หมายเหตุ ** บ่อบาดาลส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งาน) 
  

   อ่างเก็บน้ า   8   แห่ง 
   -  อ่างเก็บน้ าหุบผึ้ง            หมู่ที่  3 
   -  อ่างเก็บน้ าร่องหนองขุย   หมู่ที่  3 
   -  อ่างเก็บน้ าเขาสูง         หมู่ที่  6 
   -  อ่างเก็บน้ าบ้านปุ่มมะค่า  หมู่ที่  6 
   -  อ่างเก็บน้ าบ้านหนองเกตุ  หมู่ที่  7 
   -  อ่างเก็บน้ าร่องทศกัณฑ์    หมู่ที่  7 
                     -  อ่างเก็บน้ าหนองน้ าเค็ม    หมู่ที่  8 
    -  อ่างเก็บน้ าหนองแก          หมู่ที ่ 8 
 

 1.6 ลักษณะของไม้ และป่าไม้  
 พ้ืนที่ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  

 อยู่ในหมู่บ้านติดชายแดน ประเทศเมียนมาร์ ประกอบด้วย  
 หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม   
 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเคล็ด  
 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แก่น  
 หมู่ที่ 9 บ้านมะขามโพรง   
 ลักษณะของป่าไม้เป็นป่าผสมผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณ พบกระจายตามไหล่เขา ไม้เรือนยอดบน

ที่พบ เช่น ประดู่ป่า งิ้วป่า ตะแบก  ไม้เรือนยอดรอง เช่น มะกอกป่า สามพันตา กระพ้ีจั่น มะเกลือ ไม้พ้ืนล่าง เช่น 
ไผ่รวก ไผ่ป่าและไผ่ซาง  และพ้ืนที่ป่า หมู่ที่ 5 บ้านดอนทราย (เขตพ้ืนที่กองบิน 5) บริเวณเขาคลองวาฬ เขตติดต่อ
กับพ้ืนที่ต าบลคลองวาฬ  บนภูเขาเป็นป่าเบญจพรรณและพ้ืนราบเชิงเขาเป็นป่าชายเลน 
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 2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 
2538 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนพิเศษ 6 ง วันที่ 3 มีนาคม 2538) ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีเขตตามเขตต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลที่มีอยู่ใน
ต าบลนั้น  
  เขตต าบลเกาะหลัก มีเขตการปกครองรวม 11 หมู่บ้าน คือ  
  หมู่ที่ 1  บ้านหนองกก 
  หมู่ที่ 2  บ้านหนองหูช้าง 
  หมู่ที่ 3  บ้านหนองขาม 
  หมู่ที่ 4  บ้านหนองบัว 
  หมู่ที่ 5  บ้านดอนทราย 
  หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งเคล็ด 
  หมู่ที่ 7  บ้านหนองไม้แก่น 
  หมู่ที่ 8  บ้านหนองแก 
  หมู่ที่ 9  บ้านมะขามโพรง 
  หมู่ที่ 10 บ้านดอนเหียง 
  หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระเพรา 
 โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาตระนาว
ศรี เขตติดต่อประเทศเมียนมาร์ บริเวณพิกัด N P 723072 ไปตามทิศตะวันออกตามแนวเขาตระนาวศรี 
และเขาน้อยหนองประดู่ ผ่านบริเวณพิกัด N P 738079 และบริเวณพิกัด N P 753083 ถึงเชิงเขาน้อย
หนองประดู่ บริเวณพิกัด N P 769080 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางเกวียนเดิม (ล าห้วยร่องทศกัณฑ์) 
ถึงถนนเพชรเกษม – บ้านหนองเสือ บริเวณพิกัด N P 803085 ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบถนนด้านทิศ
ตะวันตกสายเพชรเกษม – บ้านหนองเสือ ถึงถนนสายบ้านหนองเสือ – หนองยายเอม บริเวณพิกัด N P 
802086 ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนด้านทิศตะวันออกถนนสายบ้านหนองเสือ – หนองยายเอม ถึงหลัก
ไม้แก่นที่ 2 ซึ่งอยู่ตรงแนวขอบถนนด้านทิศตะวันออก ถนนสายบ้านหนองเสือ – บ้านหนองยายเอม ห่าง
จากแยกถนนสาย เพชรเกษม – หนองพังพวย ประมาณ 100 เมตร บริเวณพิกัด N P 806090 ไปทางทิศ
ตะวันออก ตามแนวเส้นตรงถึงหลักไม่แก่นที่ 1 (สิ้นสุดถนนสาธารณะหมู่บ้าน) บริเวณพิกัด N P 816093 
ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวขอบถนนด้านทิศเหนือ ถนนสาะรณะหมู่บ้านถึงถนนเพชรเกษม –บ้านหนอง
ยายเอม ข้างโรงเรียนหนองกก ด้านทิศเหนือ บริเวณพิกัด N P 829094 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน
ด้านทิศเหนือ ถนนสายเพชรเกษม – หนองยายเอม ถึงถนนเพชรเกษม บริเวณพิกัด N P 855086 ไปทาง
ทิศตะวันออก ตามแนวทิศเหนือถนนสายเพชรเกษม – บ้านไร่โค้ง ถึงแนวทางเกวียนเดิมบ้านไร่โค้ง ไปทาง
ทิศเหนือแนวทางเกวียนเดิมบ้านไร่โค้ง สิ้นสุดทางรถไฟสายใต้ด้านทิศตะวันออก บริเวณพิกัด N P 870085 
รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 15.5 กิโลเมตร  
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  ทิศตะวันออก ติดต่อทะเลอ่าวไทยและเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทาง
รถไฟสายใต้ด้านทิศตะวันออก ตรงหลักป้ายเขตต าบลตัดกับแนวทางเกวียนเดิมบ้านไร่โค้ง บริเวณพิกัด N P 
870085 ไปทางทิศใต้ เลียบทางรถไฟสายใต้ ถึงหลักเขตเทศบาลที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายใต้ ด้านทิศ
ตะวันออกตรงกิโลเมตรที่ 300 + 730 บริเวณพิกัด N P 865063 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวเขตเส้นตรง
ถึงหลักเขตเทศบาลที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากก่ึงกลางถนนสายเพชรเกษม ตรงหลักกิโลเมตรที่ 322 + 600 ตาม
เส้นแนวตั้งฉาก เป็นระยะทาง 200 เมตร ไปทางทิศใต้ตามแนวขนานกับถนนเพชรเกษม ระยะทาง 200 
เมตร ถึงหลักเขตเทศบาล ที่ 8 ซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากก่ึงกลางถนนสายเพชรเกษมตามแนวตั้งฉาก ระยะทาง 200 
เมตร บริเวณพิกัด N P 843025 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขนานถนนสายหนองบัว 
ระยะทางประมาณ 100 เมตร ผ่านถนนเพชรเกษมบริเวณพิกัด N P 845025 ถึงหลักเขตเทศบาล ที่ 7 ซึ่ง
ตั้งอยู่ริมถนนไปคลองวาฬ ด้านทิศตะวันออก ห่างจากกึ่งกลาง ถนนหนองบัว ระยะทาง 100 เมตร บริเวณ
พิกัด N P 855030 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเส้นตรง ถึงหลักเขตเทศบาลที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสาย
ใต้ด้านทิศตะวันออก ตามแนวเขตทหารกองบินน้อยที่ 5 (ก าแพงกองบิน 53) ถึงอ่าวไทย บริเวณพิกัด N P 
878039 ไปทางทิศใต้ตามแนวอ่าวไทย สิ้นสุดที่หัวเขาคลองวาฬที่บริเวณพิกัด N P 879000 รวมระยะ
ทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร  
  ทิศใต้ ติดต่อต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากอ่าวไทย ตรงหัวเขาคลองวาฬที่บริเวณพิกัด N P 879000 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเส้นตรง 
ถึงสะพานทางรถไฟสายใต้ตัดกับคลองวาฬ บริเวณพิกัด N P 851005 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลาง
คลองวาฬ ตัดถนนเพชรเกษม บริเวณพิกัด N P 843014 ถึงทางเกวียนเดิม บริเวณพิกัด N P 791026 ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางเกวียนเดิม ถึงร่องห้วยหนองส าโรง บริเวณพิกัด N P 776018 ไปทาง
ทิศตะวันตกก่ึงกลางห้วยร่องส าโรงเลียบโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนถึงเชิงเขาตะนาวศรี บริเวณพิกัด N 
P 741027 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขาตะนาวศรี สิ้นสุดที่สันเขาตะนาวศรี รวมระยะทางด้านทิศใต้ 
ประมาณ 18 กิโลเมตร 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อประเทศเมียนมาร์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาตะนาวศรี ติดต่อกับห้วย
ร่องหนองส าโรง บริเวณพิกัด N P 708040 ไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขาตะนาวศรี ผ่านบริเวณพิกัด N P 
713050 บริเวณพิกัด  N P 722055 บริเวณพิกัด N P 727068 สิ้นสุดที่สันเขาตะนาวศรี เขตแบ่งดินแดน
ไทย – พม่า ตรงต่อแดนกับเขาน้อยหนองประดู่ บริเวณพิกัด N P 723072 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก 
ประมาณ 3.5 กิโลเมตร 
    (ที่มา : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก าหนดเขตต าบลในท้องที่ อ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 114 ตอนพิเศษ 98 ง 17 ตุลาคม 2540 ) 
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    2.2 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก เป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบ 
  แบ่งได้  2  ส่วน   
   1) คณะผู้บริหาร  ท าหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย   
  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน    
  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  คน  และเลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนต าบล 1  คน   
  ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้แต่งตั้ง 
    2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่นิติบัญญัติในการพิจารณาให้ความ เห็นชอบ  
           แผนพัฒนาท้องถิ่น ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และ  
           ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบด้วย  สมาชิก 
              สภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้านอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี        

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีประธานสภา 1 คน  รองประธานสภา  1  คน  ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้ง  
 จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามมติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

    
 2.3 การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก   
  นายก อบต. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเปน็
 ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจา้งของ อบต.  โดยมี ปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน
 ต าบลและลูกจ้าง รองจากนายก อบต. ควบคุมดูแลราชการประจ าของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบายของ
 ผู้บริหาร และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามท่ี นายก อบต. มอบหมาย  
 

    อบต. เกาะหลัก แบ่งส่วนราชการ  ดังนี้ 
      1) ส านักงานปลัด อบต. มีหน้าที่ด าเนินการในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้

  เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหาร 
  ทั่วไป งานกิจการสภา  งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานบริหารงานบุคคล  
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานพัฒนาชุมชน  งาน 
  สวัสดิการสังคม งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งานขออนุมัติด าเนินการตาม 
  ข้อบังคับ ตลอดจนงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับ   มอบหมาย 

    2)  กองคลัง มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
  การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้ และการน าส่งงานที่เก่ียวกับการตัดโอนเงิน งานรายงานเงิน 
  คงเหลือประจ าวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานการจัดท างบแสดงฐานะ 
  ทางการเงินงบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ  เงินสะสม งานการจัดท าบัญชีทุกประเภท 

   งานทะเบียนคุมเงินรายได ้รายจ่าย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
3.) กองช่าง มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานส ารวจ ออกแบบการจัดท าข้อมูลทางด้าน 

วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงาน  
ก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร  งานผังเมือง งานแผนงานการปฏิบัติงานก่อสร้างและบ ารุงรักษา  
การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานกิจการประปา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ  
 ได้รับมอบหมาย 
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4.) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพ

อนามัย การสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค งานก าจัดขยะมูลฝอย สนับสนุนการให้บริการ
สาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางสาธารณสุข งานด้านระบาดวิทยา รวบรวม
สถิติและข้อมูลการเกิดโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข ติดตามและรายงานการเกิด
โรค เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

 

 

 

อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ (มิถุนายน 2564) 

ส านัก/กอง 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

อัตรา 
ผู้ครอง

ต าแหน่ง 
อัตรา 

ผู้ครอง
ต าแหน่ง 

อัตรา 
ผู้ครอง

ต าแหน่ง 
อัตรา 

ผู้ครอง
ต าแหน่ง 

ส านักปลัด  15 14 1 1 10 10 15 14 
กองคลัง 9 6 - - 4 4 1 1 
กองช่าง 8 4 - - 4 3 7 6 
กองสาธารณสุขฯ 3 1 - - 7 5 5 3 
รวม 35 26 1 1 24 22 28 23 
อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง    88 คน 
ผู้ครองต าแหน่ง                     79 คน 
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โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ส ำนักปลัดอบต. 2. กองคลัง 3. กองช่ำง 
4. กองสำธำรณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

หัวหน้ำส ำนักปลัด ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสขุ  
1.1 ฝ่ำยวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
- งานพัฒนาชุมชน  
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม  
- งานงบประมาณ   
- งานนิติการ 
- งานบริหารงานท่ัวไป   
- งานการเจ้าหน้าท่ี   
- งานกิจการสภา  
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 1.2.ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
-งานบริหารงานท่ัวไป 

๒.๑ ฝ่ำยกำรเงินและ
บัญชี  
- งานบริหารงานคลัง 
- งานการเงินและการ
บัญช ี
- งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
- งานทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานจัดหาพัสด ุ
- งานบริหารงานท่ัวไป   
- งานพัฒนารายได ้
- งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย ์
- งานเร่งรัดจัดเก็บรายได ้
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

 
 

- งานส ารวจและออกแบบ 
- งานควบคุมอาคาร 
- งานควบคุมการก่อสร้าง 
- งานวิศวกรรมโยธา 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานการประปา 
- งานผังเมือง 
- งานการโยธา 
 

 

- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานส่งเสริมสาธารณสุข 
- งานป้องกันและควบคุมโรค 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานควบคุมและจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานจดัการมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

นำยก อบต. 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหลัก 

สภำ อบต. 

รองประธำนสภำ 

ประธำนสภำ 

สมำชิกสภำ 

เลขำนุกำรสภำ 

รองนำยก อบต. 

ปลัด อบต. 

เลขำนุกำรนำยก 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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  3. ประชากร 

 ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 90  นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 9   
  นอกจากนั้น นับถือศาสนาคริตส์และศาสนาอ่ืนๆ อีกร้อยละ  1 

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนพื้นที่ จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน (ตร.กม) (ไร่) ชาย หญิง รวม 
1 บ้านหนองกก 2.58 1,612.50 336 360 696 226 
2 บ้านหนองหูช้าง 4.83 3,018.75 892 903 1795 878 
3 บ้านหนองขาม 14.00 8,750 465 494 959 387 
4 บ้านหนองบัว 12.00 7,500 1070 1183 2,253 918 
5 บ้านดอนทราย 6.00 3,750 1832 869 2,701 1,166 
6 บ้านทุ่งเคล็ด 11.00 6,875 665 645 1,310 489 
7 บ้านหนองไม้แก่น 15.00 9,375 342 353 695 229 
8 บ้านหนองแก 7.00 4,375 646 692 695 592 
9 บ้านมะขามโพรง 13.00 8,125 458 483 941 292 
10 บ้านดอนเหียง 2.2 1,375 707 793 1,500 659 
11 บ้านหนองกระเพรา 4.58 2,862.50 408 423 831 262 

รวม 92.19 57,618.75 7,825 7821 15,019 6,098 
     
    ช่วงอายุประชากรต าบลเกาะหลัก (มิถุนายน 2564) 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
แรกเกิด -   10 ปี 878 801 1,679 
11 ปี    -   20 ปี 951 889 1,840 
21 ปี     -   30 ปี 1,810 978 2,788 
31 ปี     -   40 ปี 1,092 1,097 2,189 
41 ปี    -   50 ปี 1,162 1,198 2,360 
51 ปี    -   60 ปี 958 1,113 2,071 
61 ปี    -   70 ปี 583 619 1,202 
71 ปี    -   80 ปี 257 311 568 

80 ปีขึ้นไป 130 177 307 
รวม 7,821 7,183 15,004 

              ที่มา  : เว็บไซต์ ส านักทะเบียนราษฎร์ ระบบสถิติทางทะเบียน (ข้อมูล มิถุนายน 2564) 
          http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD 
 
 

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD
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     4. สภาพสังคม 
   4.1 การศึกษา 
             4.1.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1  จ านวน  2 โรงเรียน มีการจัด 
  การศึกษาพ้ืนฐาน ในระดับปฐมวัย (อนุบาล - ป.6)  
    1. โรงเรียนบ้านหนองกก      หมู่ที่ 1  
    2. และโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด  หมู่ที่ 6 
           4.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  
    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก   
    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเคล็ด  

 

 4.2 การบริการสาธารณสุข  
   1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว 
   2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะหลัก  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว  รับผิดชอบ หมู่ที่ 3   
      หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 5  หมู่ที ่8  หมู่ที่ 9 
   3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเคล็ด   รับผิดชอบ หมู่ที่ 1   
              หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 10  หมู่ที่ 11  
 - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ( อสม. ) จ านวน  128   คน   
 
 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง  พ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อยู่ติดกับตัวเมืองประจวบ  
คีรีขันธ์ ที่มีระบบขนส่ง ได้แก่  สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์  สถานีรถโดยสารประจ าทางบริเวณสี่แยก
ทางเข้าตัวเมืองประจวบ และบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจ าทางหน้าสถานีต ารวจทางประจวบคีรีขันธ์  
ส่วนการเดินทางภายใน พ้ืนที่ใกล้เคียง ส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัว และรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
 5.2 การไฟฟ้า ประชาชน ร้อยละ 99 มีไฟฟ้าใช้จากการไฟฟ้าภูมิภาคประจวบคีรีขันธ์ 
 5.3 การประปา  มีระบบผลิต ประปาภายในต าบล จ านวน 9 หมู่บ้าน รวม 14 แห่ง  และ
ประชากรอีกจ านวน 3 หมู่บ้านใช้บริการน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคประจวบคีรีขันธ์   ประชากร
มีน้ าประปาใช้ ร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด 
 5.4 ไปรษณีย์ การขนส่ง ใช้บริการจากไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ และบริการจากบริษัทเอกชน 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
   ประชากรส่วนใหญ่  มีรายได้ปานกลาง  อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแ คิดเป็นร้อยละ  
 70  นอกจากนั้นก็มีอาชีพ ค้าขาย รับจ้าง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัวและอ่ืนๆร้อยละ 30 
       6.1   ผลผิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  สับปะรด  มะพร้าว ปศุสัตว์ (โค แพะ)  
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 

- 11 - 

 

 
 

  6.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ศูนย์บริการรถ (โชว์รูม) 2 แห่ง 
- โรงแรม/รีสอร์ท ขนาดเล็ก 8 แห่ง 
- ตลาดนัด 1 แห่ง 
- ปั้มน้ ามัน 3 แห่ง 
- ร้านอาหาร 50 แห่ง 
- ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม 14 แห่ง 
- อู่ซ่อมรถ อะไหล่ยนต์ 11 แห่ง 
- บ้านเช่า 19 แห่ง 
- คาร์แคร์ 2 แห่ง 
- รับซื้อของเก่า 4 แห่ง 
- วัสดุ/เคมี/อุปกรณ์การเกษตร 7 แห่ง 

 

   6.3 สินค้าเกษตรและสินค้า OTOP ที่ส าคัญ 
         -  ปลาอบสมุนไพร ข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบหอยแมลงภู่ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว  
       หมู่ที่ 4 
           -   ไม้กวาดทางมะพร้าว หมู่ที 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 
          

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 - วัดหนองขาม   หมู่ที่  3  บ้านหนองขาม 
 - วัดหนองบัว   หมู่ที่  4  บ้านหนองบัว 

         - มัสยิดนุรุสซอลีฮีน (ร่องแก้ว) หมู่ที่  4        บ้านหนองบัว 
 - วัดทุ่งเคล็ด   หมู่ที่  6  บ้านทุ่งเคล็ด 
 - วัดหนองปรือ (สามัคยาราม) หมู่ที่  6  บ้านทุ่งเคล็ด 
 - ส านักสงฆ์ดอนเหียง           หมู่ที่  10 บ้านดอนเหียง 
 - ส านักสงฆ์เขาหินเทิน  หมู่ที่  9  บ้านมะขามโพรง 
 - วัดหนองพังพวย  หมู่ที่  11 บ้านหนองกะเพรา 
 - ศาลเจ้าจีน   หมู่ที่  11 บ้านหนองกะเพรา 
 

  7.2   ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 
 -  ประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัว  ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี 
 -  ประเพณีแห่เทียนพรรษา             ชว่งเวลาเดือนกรกฎาคมของทุกปี 
 -  ประเพณีลอยกระทง           ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
 

  8. อ่ืน ๆ 
 8.1  องค์กรภาคประชาชน  

 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )  จ านวน  36  คน 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ( อสม. ) จ านวน  128  คน   
 
 

9 
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 8.2  หน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งเคล็ด 
 - กองบิน 5 กองพลบินที่ 4กองบัญชาการยุทธทางอากาศ หมู่ที่ 5 บ้านดอนทราย 
 - สถานีต ารวจทางหลวง กองก ากับการ 2  หมู่ที่ 10 บ้านดอนเหียง 
 - กองก าลังสุรสีห์ หมู่ที่ 5 บ้านดอนทราย 
 

 8.3   สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
 - อ่าวมะนาว อยู่ในพ้ืนที่ของกองบิน 5  หมู่ที่ 5  บ้านดอนทราย 
 - อุทยานเขาหินเทิน  หมู่ที่ 9 บ้านมะขามโพรง 
 

           8.4  โครงสร้างพื้นฐาน   
  -  ถนนสายหลักภายในต าบลและเชื่อมต่อกับท้องถิ่นอ่ืน  7 สาย  
  -  ถนนสายรองภายในต าบล 108 สาย  
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 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 -2579) 
  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560  
 มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว  การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์
ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน อย่าง ทั่วถึงด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้ 
 มาตรา 275 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ  
 
 

  วิสัยทัศน ์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
“ประเทศมีความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  6 ด้าน  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
 พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
 เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
 มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
 ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
 ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง
 ของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
  (7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตรอ์งค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
 เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
 แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
  (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
 เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
 สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
 ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
  (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
 จัดการอุทกภัยอยา่งบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
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 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
  
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  กรอบแนวคิดและหลักการ 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึง
จ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
  (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
  (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
  (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา ๕  ปีต่อจากนี้ไปพิจารณา
จากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึง  จุดแข็งและจุดอ่อนของ
ประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผล
ได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนด
วัตถุประสงค์และ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
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 ๑. วัตถุประสงค์  
  ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มี
 จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
 ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
 ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
 เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
  ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
 ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของ
 เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
  ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
 เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
  ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน เชิง
 บูรณาการของภาคีการพัฒนา  
  ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การ
 พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  
  ๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
 ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
 สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
 ภูมิภาค และโลก  
 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและวัตถุประสงค์  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
  ๒. เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
  ๓. เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
  ๔. เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  
  ๒. เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
  ๓. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 วัตถุประสงค์ 
  ๑. สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
  ๒. สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
 ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน  
   

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์  
  ๑. รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  ๒. สร้างความม่ันคงด้านน้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี
 ประสิทธิภาพ   
  ๓. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
  ๔. พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ 
 เปลี่ยนแปลง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน  
 วัตถุประสงค์   
  ๑. เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหาภัย
 คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๒. เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ  
 ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหาร             
          และภัยคุกคามอ่ืนๆ  
  ๓.  เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุนการรักษา ความ
 สงบสุข และผลประโยชน์ของชาติ  
  ๔.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม        
           ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ  
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
   สังคมไทย                         
 วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  ๒. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน ในท้องถิ่น 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้   
  ๓. เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  ๔. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ
 และเป็นธรรมแก่ประชาชน  
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 วัตถุประสงค์  
  ๑.  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก
 ก ากับดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ให้สามารถสนับสนุนการเพิ่ม ขีด
 ความสามารถใน    การแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  
  ๒. เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน
 ทดแทน และพลังงานสะอาด  ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  ๓. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้ง
 ประเทศในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนา ระบบ
 ความ ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความม่ันคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ให้แก่ผู้ใช้บริการ  
  ๔.  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งในเชิง
 ปริมาณ และคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการ
 บริหารจัดการ  การประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  ๕.  เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการน าเข้าจาก
 ต่างประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นก้าวหน้า 
 ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
  2. เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง และน าเทคโนโลยีไปให้ใช้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ
 วิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม  
  ๓. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  ๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ
 ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน   
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 วัตถุประสงค์  
  ๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  ๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  ๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ เพ่ิม
 คุณภาพ ชีวิตของคนในชุมชน  
  ๔ เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา
 ในพ้ืนที ่ อย่างยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา   
 วัตถุประสงค์  

 ๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ แนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
 ๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการผลิต
และการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น ๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่
สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                        

 
 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

    1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
                 (จังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) 
 

  วิสัยทัศน์   “ฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”  
 

  พันธกิจ  
  1. สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ า เพ่ือเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรมเกษตรกรรม  
  และการท่องเที่ยว       
  2. สร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดนสู่ AEC 
  3. ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
  4. หยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 
 

  เป้าประสงค์  
  1. สัตว์น้ ามีที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์  
  2. ไม่มีระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 
  3. แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป็นระบบสู่ AEC  
  4. การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน  
 กลยุทธ์ที ่1.1 สร้างปะการังเทียม เพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ า  
 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการก าจัดแมลงศัตรูพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ  ผลิต
พืชปลอดภัยให้แก่เกษตรกร  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจสู่ AEC  
 กลยุทธ์ที ่2.1 ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

กลยุทธ์ที ่2.2 สร้างความสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวและการค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรไทย –  
เมียนมาร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
 กลยุทธ์ที ่3.1 ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  
 กลยุทธ์ที ่3.2 สร้างเข่ือนกันทรายและคลื่น  
 กลยุทธ์ที ่3.3 เรียงหินใหญ่กันคลื่น 

 
  1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561-2565)  
   

  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน์)  
 

"เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย 
ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห่งอนาคต 

สังคมผาสุกภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " 
 

   พันธกิจ 
 1. พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
 2. ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในด้านการผลิต การแปรรูป
 สับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม       
 3. ส่งเสริมสร้างความส าพันธ์และพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขรและอาเซียน 
 4. สร้างสังคมให้มั่นคง ผาสุก ตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล 
 

          ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 เป้าประสงค์ที่ 1 การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                 การท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม และการค้าชายแดน 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 
 

 เป้าประสงค์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง รวมทั้ง 
         เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : จ านวนครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ลดลงร้อยละ 25 ต่อปี 
 

 เป้าประสงค์ที่ 3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ : พ้ืนทีป่่าไม้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ิมข้ึนเป็น 18,000 ไร่ 
 

 ประเด็นการพัฒนา 
  1. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ    
  2. เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
  3. ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อ
 ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค  
  4. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพชีวิตตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. ยกระดับกรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
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  1.3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

   (อบจ.) 
 

   วิสัยทัศน์  
“เมืองแห่งการท่องเที่ยว วิถีเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสูเ่มืองยั่งยืน” 

 

   พันธกิจ  
   1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ การเกษตร และการท่องเที่ยว 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5. พัฒนาองค์กรและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   6. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ระบบการบริการสาธารณะ และระบบป้องกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 

  ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     แนวทางพัฒนา 
   1. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และการบริการ 
   2. พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว ตามเทศกาล งานประเพณี รวมถึงท่องเที่ยวเชิง 
  นิเวศน์และสุขภาพ           
   3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
   4. ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยราชการ เอกชน และประเทศ 
  เพ่ือนบ้าน ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
   5. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการ และสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยว 
  ทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย 
   6. ส่งเสริมเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยวระหว่าง  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน 
         

  ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
           แนวทางพัฒนา 
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาขีพ ที่มั่งคงและมีรายได้เพ่ิมข้ึน ตามกระบวนการเรียนรู้ 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. พัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้การถ่ายทอดความรู้ การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรและ 
  โรคระบาด 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพ   
  และการตลาด 
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   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางเพ่ือจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร และการดูแลราคา 
  ผลผลิต 
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการเกษตรที่ปลอด 
  สารพิษ 
   6. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
   7. ส่งเสริมหรือสนับสนุนการน าภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   8. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตร ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
       แนวทางพัฒนา 
   1. พัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว ชุมชน ให้เข้าแข็ง 
   2. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มองค์กร และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและแก้ปัญหาในชุมชน 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
   5 เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ 
   6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมืองและ 
  ชนบท 
   7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 
  การศึกษาของชาติ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   8. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   9.  พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา 
   10 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
   11 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
   12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ  
  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           แนวทางพัฒนา 
   1. พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับ 
  สภาพพ้ืนที่  
   2. เสริมสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการบริหาร 
  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่า และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความสมบูรณ์ 
   4. พัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
   5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
   6. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
          แนวทางพัฒนา 
   1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
   2. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
  ทรงเป็นประมุข 
   3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม 
   หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   4. พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
   5. พัฒนา ปรับปรุงสถานที่การปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ การปฏิบัติงานให้เพียงพอ 
  และมีประสิทธิภาพ 
   6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
   7. ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบ และ กระบวนการท างานให้มีความทันสมัย 
   8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน 
   9 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาเส้นทาง แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
  แนวทางพัฒนา  
   1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
   2. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ให้สอดคล้องกับ
  แผนการการป้องกันอุทกภัย 
   3. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า ประปา 
   4. ส่งเสริมการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดและน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
 

  1.)   วิสัยทัศน์        
         พันธกิจ 
   1. ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการ 
  ของประชาชนรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
   2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ  สามารถพ่ึงตนเองได้     ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง    
   3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง 
  แผนพัฒนาการตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ    

    4. การเพ่ิมประสิทธิ ภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

  เป้าประสงค์   
    1. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
           2. กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม อาสาสมัครต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง มีการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
 อาชีพ 
   3.  ประชาชนมีวัฒนธรรมของชุมชนที่เข้มแข็ง อนุรักษ์ประเพณีท่ีดีงาม และมีการเรียนรู้เพ่ือ เท่า 
  ทันทันโลกท่ีเปลี่ยนแปลง      เ   
   4.ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด าเนินชิวิต 
  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   6. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม 
 

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  สะพาน ทางเท้าและ ท่อระบายน้ า 
   2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตบริการ ไฟฟ้า ประปา  
 ใหค้รอบคลุมทั่วถึง  
   3. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร และ อุปโภค บริโภค 
   4. การส่งเสริมการจัดท าผังเมือง และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 
   1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระบวนการเรียนรู้
  การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง         
   2. ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การเกษตรแบบยั่งยืน การให้ ความรู้และถ่ายทอด 
  เทคโนโลยีทางการเกษตร         
   3. พัฒนาปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว การบริการ การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ 
  ท่องเที่ยว 
         
   

“ต าบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานคลอบคลุม ชุมชนพอเพียง ” 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
   2. บริหารจัดการการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   3. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
   4. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ เพ่ือสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข็มแข็งให้กับ คน ครอบครัว ชุมชน  
    และสังคม 
   1.  การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
   2.  การ ส่งเสริม ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการ แก่ ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ / ผู้สูงอายุ/  ผู้พิการ 
  /ผู้ด้อยโอกาส / เด็กและเยาวชน          
   3.  การพัฒนาการสาธารณสุข และ การป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและ 
  โรคระบาด 
    4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและ 
  ทรัพย์สินของประชาชน         
   5. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
   1. พัฒนาปรับปรุง สถานที่ ปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน
  ให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ต่อการบริการประชาชน        
   2. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม  
   3. การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ และ บูรณาการ ร่วมกับองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ 
  และภาคประชาชน 
   

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1. การพัฒนา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
  2. การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  ในครัวเรือน และชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 

- 26 - 

 

 
 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัด 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
 พันธกิจ 
 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มี
 ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและ
 เศรษฐกิจของท้องถิ่น  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
ภายในต าบล   

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางพัฒนา 

1. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  
สะพาน ทางเท้าและ ท่อระบายน้ า 

1.จ านวน/ระยะถนน และท่อระบายน้ า ที่เพ่ิมข้ึน 
2.จ านวนถนน/ ท่อระบายน้ าทีได้รับการบ ารุงรักษา 

2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ขยายเขตบริการ  ไฟฟ้า ประปา 
ให้ครอบคลุมทั่วถึง   
 

1. ครัวเรือนเกินกว่าร้อยละ 95 มีไฟฟ้าใช้ 
2. จ านวน ไฟส่องสว่างสาธารณะที่เพ่ิมขึ้น 
3. ครัวเรือนเกินกว่าร้อยละ 90 มีน้ าประปาใช้ 
4. น้ าประปาสะอาดในระดับเดียวกับประปาส่วนภูมิภาค 

3.  พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร และ 
อุปโภค บริโภค 

1. จ านวนแหล่งน้ าที่ ขุดลอก / ปรับปรุง 
2. จ านวนการก่อสร้างฝายชะลอน้ าในล าห้วย ที่เพิ่มข้ึน  

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองช่าง 
 ความเชื่อมโยยุทธศาสตร์จังหวัด   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท้องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด   
                 มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 
 พันธกิจ 
 1. กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม อาสาสมัครต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง มีการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพ 

 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว   
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1.กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม อาสาสมัครต่าง 
ๆ มีความเข้มแข็ง มีการเรียนรู้ตลอดเวลา 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ 
 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางพัฒนา 

1.  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การรวมกลุ่มอาชีพ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระบวนการ
เรียนรู้ การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ  
 

2. ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
การเกษตรแบบยั่งยืน การให้  ความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้าน
การเกษตร 
2. โครงการแก้ไขปัญหาโรคแมลง ในมะพร้าว 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด  
 ความเชื่อมโยยุทธศาสตร์จังหวัด   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1   เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรดมะพร้าว และ 
         สินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก      
 ยุทธศาสตร์ที่ 4   เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวีถีภูมิปัญญาไทย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 พันธกิจ   ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ประชาชนใฝ่เรียนรู้มีวัฒนธรรมของชุมชนที่
เข้มแข็ง อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม  และมีการ
เรียนรู้เพื่อเท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง 
 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา 
2. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ทางประเพณี และ
วัฒนธรรม 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการกีฬา และ
นันทนาการ 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางพัฒนา 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษา 

2.  บริหารจัดการการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน 
3.  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรม 

4.  ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ เพ่ือ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการกีฬา และ
นันทนาการ 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด  
 ความเชื่อมโยยุทธศาสตร์จังหวัด   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวีถีภูมิปัญญาไทย    
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 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข็มแข็งให้กับ คน ครอบครัว ชุมชน 
 และสังคม 

พันธกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับ คน ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ที่ดี มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด าเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
2. การ ส่งเสริม ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการ แก่ ผู้
พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ / ผู้สูงอายุ/  ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 
/เด็กและเยาวชน 
3.  การพัฒนาการสาธารณสุข และ การป้องกัน 
ควบคุม เฝ้าระวัง โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรค
ระบาด 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษา
ความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน  
5. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางพัฒนา 

1.  การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 1.  จ านวนโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
2. การ ส่งเสริม ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการ แก่  
ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ / ผู้สูงอายุ/  ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส /เด็กและเยาวชน 

2. จ านวนโครงการ ส่งเสริม ช่วยเหลือ และจัด
สวัสดิการ แก่  ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ / ผู้สูงอายุ/  ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส /เด็กและเยาวชน 

3.  การพัฒนาการสาธารณสุข และ การป้องกัน 
ควบคุม เฝ้าระวัง โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และ
โรคระบาด 

3.  จ านวนโครงการเพื่อ การพัฒนาการสาธารณสุข 
และ การป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง โรคติดต่อ โรคไม่
ติดต่อ และโรคระบาด 

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การ
รักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  

4. จ านวนโครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  การรักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน  

5. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

5. จ านวนโครงการเพื่อ สร้างความเข้มแข็งให้กับ คน 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด ,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 ความเชื่อมโยยุทธศาสตร์จังหวัด   
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวีถีภูมิปัญญาไทย  
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 ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
 พันธกิจ การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง
 แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
ส่งเสริมความเข้าใจ การเมืองการ
ปกครอง อ านวยความสะดวก
ประชาชน อย่างรวดเร็ว  
 

1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในระบบประชาธิปไตย  และการปฏิบัติงาน
ของ อปท เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการพัฒนาท้องถิ่น 
2.  พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  ผู้น า
ชุมชนในต าบล เพ่ือการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ    
3.  พัฒนาปรับปรุง สถานที่ ปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ต่อการ
บริการประชาชน 
4. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรม 
5.  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ และ บูรณาการ ร่วมกับองค์กร/
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางพัฒนา 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ ในระบบประชาธิปไตย  และการ
ปฏิบัติงานของ อปท เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน  การพัฒนาท้องถิ่น 

1.  โครงการกิจกรรม ส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ ใน
ระบบประชาธิปไตย  และการปฏิบัติงานของ อปท เพ่ือ
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การพัฒนาท้องถิ่น 

2.  พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  ผู้น าชุมชนในต าบล เพ่ือ
การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ    

2.  โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  ผู้น าชุมชนในต าบล เพ่ือการ
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ    

3.  พัฒนาปรับปรุง สถานที่ ปฏิบัติงาน เครื่องมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ต่อการบริการ
ประชาชน 

3.  การพัฒนาปรับปรุง สถานที่ ปฏิบัติงาน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอ ต่อการบริการประชาชน 

4. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม 
ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม  

4. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม  

5.  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ และ 
บูรณาการ ร่วมกับองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคประชาชน 

5.  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ และ บูรณาการ 
ร่วมกับองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ความเชื่อมโยงความเชื่อมโยยุทธศาสตร์จังหวัด   
 ยุทธศาสตร์จังหวัด  - 
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 ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ชุมชนมีความเป็นระเบียบ สะอาด 
สวยงาม 
 

1. การพัฒนา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
2.  การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  ในครัวเรือน และ
ชุมชน 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางพัฒนา 

1. การพัฒนา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

1. จ านวนโครงการการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ  สิ่งแวดล้อม 

2.  การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  ใน
ครัวเรือน และชุมชน 

1. การจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพ  
2. ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยชองต าบล 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
  จากความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ของ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่น ามาเป็นแนวทางก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เตรียมความพร้อมคน สังคม ของต าบลให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจ ภายในชุมชน
ให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ตาวพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่การผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของต าบล   องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะหลัก จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

“ต าบลน่าอยู่ สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่  
มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภูมิคุ้มกันทางสังคม 

เพ่ือให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง” 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดักับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเกาะหลัก 

6. 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

1. เสริมสร้างความโดด
เด่นด้านการท่องเที่ยว
บนพื้นฐานเอกลักษณ์
ของจังหวัด 
 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูป
สัปปะรด  และมะพร้าวมะพร้าว
และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 

3.ส่งเสริมพัฒนาการ
ลงทุนการท่องเที่ยวด่าน
สิงขรและอาเซียน 

4.เสริมสร้างความม่ันคง
และสังคมคุณภาพตาม
วิถีภูมิปัญญาไทย 

5.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต. 
เกาะหลัก 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การเกษตร
และการท่องเที่ยว 
 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

4.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
คน ครอบครัว ชุมชน 
 

5.การพัฒนาการ
บริหารงานให้มีความ
เป็นเลิศ 
 

6.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ป ี

แผนพัฒนำ ฯ 
ฉบบัที12 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง 
 

2. ยุทธศาสตร์การ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม  
 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
 

4. การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. ด้านความมั่นคง 
 

6. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลภาครัฐ 
 

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้ อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์
อปท ในเขต
จังหวัด 

1. พัฒนาส่งเสริม
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 

2. พัฒนาส่งเสริม
รายได้และการ
ผลิต 
 

3. พัฒนาสังคม
การศึกษา ศาสนา 
และคุณภาพชีวิต 

4. เสริมสร้างการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

5.การพัฒนาการ
บริหารงานให้มีความ
เป็นเลิศ 
 

6. พัฒนาเส้นทาง 
แหล่งน้ า และ
สาธารณูปโภค 
 

การคมนาคมสะดวก 
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอและทั่วถึง 

กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่ม 
อาสาสมัครต่าง ๆ มี
ความเข้มแข็ง  

ส่งเสริมการศึกษา  
ตลอดจนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามและภูมิปัญญา
ของท้องถ่ิน 
 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
สาธารณสุข การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ คน 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 

ส่งเสริมความเข้าใจ 
การเมืองการปกครอง 
อ านวยความสะดวก
ประชาชน อย่าง
รวดเร็ว  
 

การดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อม ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบ สะอาด  
 

เป้าประสงค์ 

ก่อสร้างปรับปรุง สิ่ง
สาธารณูปโภค ถนน 
สะพาน ท่อ แหล่ง
น้ า 

ส่งเสริม
กลุ่ม
อาชีพ 

ส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการศึกษา 
ประเพณี 
วัฒนธรรม และกา
กีฬา 

การ
ป้องกัน 
ควบคุม
โรค  
 

การ
สังคม
สงเครา
ะห์  
 

การป้อง 
กันและ
บรรเทา
สาธาณภัย 
 

การให้
ความรู้ 
 

การ
บริการ
อย่าง
รวดเร็ว 
 

การ
จัดการ
ขยะ 
 

การ
ดูแล
ทรัพยา
กร 
 

แผนงาน 

กลยุทธ ์

แผนงานเคหะ
ชุมชน 

แผนงานการ
พาณิชย์ (งาน
กิจการประปา) 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 
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 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา 
  ด้วยเทคนิค  SWOT   
  การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis    
  โดยสรุป ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง  (STRENGTH - S)  
 1. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ถนน ประปา ไฟฟ้ามีความครอบคลุมทั่วถึงเกือบเต็มพ้ืนที่ 
 2. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความส าคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น   

 3. มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้
 ของประชาชน  
 4. ทรัพยากรภายในองค์การมีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในต าบล 
 5. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมจะท าการพัฒนา (เขาหินเทิน และเส้นทางเชื่อมด่านสิงขร) 
 6. มีฐานะการคลังที่เข้มแข็งและยืดหยุ่น 
 7. ความได้เปรียบทางกายภาพ ที่ท าการองค์การตั้งอยู่ใกล้กับ ตัวจังหวัดและ อ าเภอเมือง รวมถึง ส่วน
 ราชการต่างๆ ทั้งส่วนท้องถิ่น  ส่วนกลาง  ท าให้การประสานงานต่างๆ  สะดวกรวดเร็ว 
 

จุดอ่อน  (Weakness-W)   
  1. โครสร้างพ้ืนฐาน ด้านแหล่งน้ า ทางระบายน้ า ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
       2. ประชาชนในบางพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน รวมถึงไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
 2. ขาดแหล่งน้ าขนาดใหญ่ และระบบชลประทาน ภายในต าบล  

 3. สถานที่ท่องเที่ยวขาดการดูแลพัฒนาฟื้นฟู  ขาดการประชาสัมพันธ์ 
 4. บางพ้ืนที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกันก าหนดทิศทาง ประเด็นปัญหาการพัฒนา
    จึงท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 
 6. แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น เป็นแหล่งน้ าขนาดเล็ก แห้งในฤดูแล้ง  ปริมาณน้ าไม่     
    เพียงพอต่อการเกษตรรวมถึงมีการบุกรุกล่วงล้ า ร่องน้ าสาธารณะ เกิดปัญหาการระบายน้ า 
    น้ าท่วมขังในฤดูฝน 

 7. เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงความเข้าใจ  
    เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนยังมีน้อย 
         โอกาส  (Opportunities-O) 
 1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     พ.ศ. 2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ   
    เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น  มีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งและทรัพยากรในการพัฒนาต าบล มากขึ้น 
 2. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน      
   เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี   
 ส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากข้ึน 
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 3. มีการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส  เปิด
โอกาสให้ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 
  4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด าเนินการการท่องเที่ยวประจวบฯ  ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้
เป็นที่รู้จักและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 
 5. มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการปลูกฝังค่านิยมอยู่แบบพอเพียงให้แก่
ประชาชน 
 6. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ มีหลายช่องทาง 
ได้แก่ อบจ. จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 7. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการต่างๆ  เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและ
พัฒนาในทุกๆ  ด้าน 

 

อุปสรรค  (Threat - T)   
1. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ 
3. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น  ท าให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง 
4. ประชากรแฝงยากต่อการควบคุม ดูแล  มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจก่อให้เกิด 

    ปัญหาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่ 
 5. ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์การสูงเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณและอ านาจหน้าที่ 
    ความรับผิดชอบ  

6. ความไม่ชัดเจนของกฎหมายในด้านขอบเขตความรับผิดชอบท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของภารกิจ   
    ระหว่างองค์การกับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ลงมาพัฒนาท้องถิ่น 

7. ขาดการประสานงานในรูปของการประชุมปรึกษาหารือและการจัดกิจกรรมร่วมกันกับองค์กรอ่ืน   
     โดยเฉพาะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชนและ  
     องค์การธุรกิจทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

8. การบริหารงานภายใต้กฎหมาย  และระเบียบปฏิบัติมีมากยุ่งยากซับซ้อนเป็นเหตุท าให้การปฏิบัติงาน   
    ผิดพลาดไม่ตรงตามระเบียบระเบียบและผิดกฎหมายได้ง่าย 

 9. ภาพลักษณ์ขององค์กรท้องถิ่นถูกมองว่ายังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมื่อเทียบกับรัฐบาล 
10. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข ที่เนื่องมาจาก โรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 

- 35 - 

 

 
แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

Strategy Map 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำบลน่ำอยู่ โครงสร้ำงพื้นฐำนคลอบคลมุ ชุมชนพอเพียง วิสัยทัศน ์
 

พันธกิจ 
 
 

1.ปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารธาณูปโภค สาธารณูป 
การให้มีประสทิธิภาพ
เพียงพอต่อความตอ้งการ 
ของประชาชนรองรับการ
ขยายตัวของเมืองและ
เศรษฐกิจของท้องถิ่น 

3. การสร้างระบบบริหาร
จัดการที่ดี  โดยให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
การวางแผนพัฒนา  การ
ตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการ 

 2. การส่งเสรมิ
และพัฒนาอาชีพ 
การรวมกลุ่ม
อาชีพ  สามารถ
พึ่งตนเองได้     
ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง    
 

4. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการศกึษาและ
สาธารณสขุ  ตลอดจน
อนรุักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 
 

5. การเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ในการจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว  และการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มที่ดี เพือ่การ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
 

1. การคมนาคม
สะดวก ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

2. กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เกษตรกร กลุม่ 
อาสาสมัครต่าง ๆ มี
ความเขม้แขง็ มกีาร
เรียนรู ้เพือ่พัฒนา
อาชีพตลอดเวลา  
 

3.  ประชาชนมี
วัฒนธรรมของ
ชุมชนที่เขม้แข็ง 
อนรุักษ์ประเพณี
ที่ดีงาม  และมี
การเรียนรู้เพือ่
เท่าทันโลกที่
เปลี่ยนแปลง 
 

4.ประชาชนมี
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต ที่ดี มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 
ด าเนนิชิวิตตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

5. การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธภิาพ 
โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

1การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร และ
การท่องเที่ยว 
 

3.การพัฒนาด้าน
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

4 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต และสร้างความเข็ม
แข็งให้กับ คน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

5 การพัฒนา
ระบบ
บริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

6 การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

ยุทธศาสตร์ 

6. การดแูลรกัษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบ สะอาด 
สวยงาม 
 

1. ก่อสร้าง
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคม  สะพาน 
ทางเท้าและ ท่อ
ระบายน้ า 
2. พัฒนาปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ขยายเขตบริการ  
ไฟฟ้า ประปา ให้
ครอบคลุมทั่วถึง 
 3.  พัฒนา
ปรับปรุงแหล่งน้ า 
เพื่อการเกษตร 
และ อุปโภค 
บริโภค 
4. การส่งเสริมการ
จัดท าผังเมือง และ
น ามาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.  ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน การรวมกลุ่ม
อาชีพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 และกระบวนการ
เรียนรู้ การด าเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจ พอเพียง 
2. ส่งเสริมการพัฒนา
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
การเกษตรแบบยั่งยืน 
การให้  ความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
3. พัฒนาปรับปรุง 
แหล่งท่องเที่ยว การ
บริการ การ
ประชาสัมพันธ์ การ
ให้  ข้อมูลข่าวสาร  
เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว  

1.  การป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 
2. การ ส่งเสริม ช่วยเหลือ 
และจัดสวัสดิการ แก่ ผู้
พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ / 
ผู้สูงอายุ/  ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส /เด็กและ
เยาวชน 
3.  การพัฒนาการ
สาธารณสุข และ การ
ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง 
โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ 
และโรคระบาด 
4.  การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  การ
รักษาความสงบ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  
5.  การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ คน 
ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 

1. สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ ในระบบ
ประชาธิปไตย  และการปฏิบัติงาน
ของ อปท เพื่อการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน  การพัฒนา
ท้องถ่ิน 
2.  พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  
ผุ้น าชุมชนในต าบล เพื่อการ
ท างานร่วมกัน 
3.  พัฒนาปรับปรุง สถานท่ี 
ปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอ ต่อการบริการประชาชน 
4. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ให้
ครอบคลุม ท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ 
และเป็นธรรม  
5.  การด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐ และ บูรณาการ ร่วมกับ
องค์กร/หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคประชาชน 

1. การ
พัฒนา 
อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธร
รมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
และใช้
ประโยชน์
อย่าง
เหมาะสม 
2.  การ
จัดการขยะ 
สิ่งปฏิกูล  
น้ าเสีย  ใน
ครัวเรือน 
และชุมชน 

แนวทางการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ 

1.ส่งเสริมสนับ สนุน
การบริหารจัด
การศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ 
2.บริหารจัดการการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 
ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม 
4.ส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ 
เพ่ือสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
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 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยรับผิด 

ชอบหลัก 
หน่วย 

สนับสนุน 2566 

2567 

2568 

2569 

2570 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค ฯ 

จ านวนโครงการ ถนน 
สะพาน ท่อระบายน้ า 

15 15 15 15 15 1.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา เส้นทางคมนาคม 
สะพาน ท่อระบายน้ า 

1. ก่อสร้างถนน/ปรับปรุง
ซ่อมแซม/บุกเบิกถนน 
2.ก่อสร้างท่อระบายน ้ำท่อลอด
เหลี่ยม สะพาน 

กองช่าง  อบจ. 
กรมส่งเสริม 
ส านักปลัด 

ฯลฯ 
1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค ฯ 

จ านวนโครงการ ด้าน
ไฟฟ้า ประปา 

5 5 5 5 5 2. พัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการขยายเขตไฟฟ้า 
ประปา ให้ครอบคลุม 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
2. โครงการขยายเขตประปา 

กองช่าง การไฟฟ้าภูมิภาค
การประปาภูมิภาค 

 
1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค ฯ 

จ านวนโครงการ ขุด
ลอก สร้างฝายทดน้ า 

4 4 4 4 4 3. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร และอุปโภค
บริโภค 

แหล่งเก็บกักน้ าเพ่ืออุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง อบจ. 
ส านักทรัพยากร

น้ า  
2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

1. กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน มีความ
เข้มแข็ง 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ 

3 3 3 3 3 1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
การรวมกลุ่ม อาชีพ 

การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
การรวมกลุ่ม อาชีพ 

ส านักปลัด พมจ. 
เกษตรอ าเภอ 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

2. การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มเกษตร  การ
ด าเนินการตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนโครงการส่งเสริม
การเกษตร 

3 3 3 3 3 2. ส่งเสริมการเกษตร การให้
ความรู้ทางการเกษตร 

การเกษตรก้าวหน้า กลุ่ม
เกษตรเข้มแข็ง 

ส านักปลัด พมจ. 
เกษตรอ าเภอ 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

5. เพิ่มประสิทธิ ภาพ
ด้านการท่อง เท่ียวและ
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

จ านวนส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

2 2 2 2 2 3. พัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว 

การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ส านักปลัด  
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ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยรับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

2566 

2567 

2568 

2569 

2570 

3. การพัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
การสาธารณสุข 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

จ านวนโครงการส่งเสริม
การศึกษา 

3 3 3 3 3 1.ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 
ท้ังในและนอกระบบ 

การส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา ท้ังในและนอก
ระบบ 

ส านักปลัด โรงเรียนในเขต
พื้นท่ี  

3. การพัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
การสาธารณสุข 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

จ านวนโครงการเพื่อ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

3 3 3 3 3 2.บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 
3. การพัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
การสาธารณสุข 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

จ านวนโครงการพัฒนา
ด้าน การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

4 4 4 4 4 3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 

.การส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 

3. การพัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
การสาธารณสุข 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

จ านวนโครงการส่งเสริม 
การกีฬาและ
นันทนาการ 

3 3 3 3 3 4.ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 

การส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 
4.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต และ
สร้างความเข็มแข็ง
ให้กับ คน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
การสาธารณสุข 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

จ านวนโครงการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด 

2 2 2 2 2 1. การป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติด 

การป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติด 

กองสาธารณสุข ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

4.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต และ
สร้างความเข็มแข็ง
ให้กับ คน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
การสาธารณสุข 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

จ านวนโครงการเพื่อ
ส่งเสริม ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอส์ดผู้สูงอายุ เด็กและ
เยาวชน 

6 6 6 6 6 2..การส่งเสริม ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอส์ดผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน 

การส่งเสริม ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอส์ดผู้สูงอายุ เด็กและ
เยาวชน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยรับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

2566 

2567 

2568 

2569 

2570 

4.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต และ
สร้างความเข็มแข็ง
ให้กับ คน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
การสาธารณสุข 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

จ านวนโครงการเพื่อ
การสาธารณสุข  การ
ป้องกันควบคุม โรค 

5 5 5 5 5 3. การพัฒนาการสาธารณสุข  
การป้องกันควบคุม โรค 

การส่งเสริม การสาธารณสุข  
การป้องกันควบคุม โรค 

กองสาธารณสุข ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

4.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต และ
สร้างความเข็มแข็ง
ให้กับ คน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
การสาธารณสุข 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

จ านวนโครงการเพื่อ
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รักษาความ
สงบ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

4 4 4 4 4 4. การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย รักษาความสงบ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย รักษาความสงบ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 

4.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต และ
สร้างความเข็มแข็ง
ให้กับ คน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

4.ส่งเสริมการศึกษา 
การสาธารณสุข 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

จ านวนโครงการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคน ครอบครัว 
ชุมชน 

3 3 3 3 3 5. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
คน ครอบครัว ชุมชน 

การสร้างความเข้มแข็งให้กับคน 
ครอบครัว ชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 

5.การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความ
เป็นเลิศ 

5.การสร้างการบริหาร
จัดการที่ดี ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 

จ านวนโครงการเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3 3 3 3 3 1. สนับสนุนความเข้าใจใน
ระบบประชาธิปไตย การ
ปฏิบัติงาน ฯ 

เสริมสร้างความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 

5.การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความ
เป็นเลิศ 

5.การสร้างการบริหาร
จัดการที่ดี ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 

จ านวนโครงการเพื่อ
เพิ่มประสิทฺธิภาพของ
ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ และ 
บุคลากร อบต. 

2 2 2 2 2 2. พัฒนาความรู้ ผู้น าต าบล 
บุคลากร อปท. 

เพิ่มประสิทฺธิภาพของผู้น ากลุ่ม
ต่าง ๆ และ บุคลากร อบต. 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยรับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

2566 

2567 

2568 

2569 

2570 

5.การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความ
เป็นเลิศ 

5.การสร้างการบริหาร
จัดการที่ดี ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 

จ านวนโครงการเพื่อ
พัฒนาสถานท่ี 
เครื่องมือ เทคโนโลยี
เพื่อกรปฏิบัติงาน 

5 5 5 5 5 3. พัฒนาสถานท่ี เครื่องมือ 
เทคโนโลยีเพื่อกรปฏิบัติงาน 

การพัฒนาสถานท่ี เครื่องมือ 
เทคโนโลยีเพื่อกรปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 
5.การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความ
เป็นเลิศ 

5.การสร้างการบริหาร
จัดการที่ดี ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 

จ านวนโครงการเพื่อ
พัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ 

2 2 2 2 2 4. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น กองคลัง ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 
5.การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความ
เป็นเลิศ 

5.การสร้างการบริหาร
จัดการที่ดี ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 

จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการตามนโยบาย
ภาครัฐ และบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

2 2 2 2 2 5. ด าเนินการตามนโยบาย
ภาครัฐ และบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

การด าเนินการตามนโยบาย
ภาครัฐ และบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 

6. การบริหารจัด การ
ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5. เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการท่องเท่ียวและ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

จ านวนโครงการเพื่อ
ดูแลรักษา อนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และพื้นท่ีสาธารณะ 

2 2 2 2 2 1. การดูแลรักษา อนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ และพื้นท่ี
สาธารณะ 

การดูแลรักษา อนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
พื้นท่ีสาธารณะ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 

6. การบริหารจัด การ 
ทรัพยากรธรรม ชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

5. เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการท่องเท่ียวและ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

จ านวนโครงการเพื่อ
จัดการขยะ 

2 2 2 2 2 1. การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล น้ า
เสีย 

การจัดการขยะและรักษา
ความสะอาดภายในต าบล 

กองสาธารณสุข ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก หน่วยสนับสนุน 
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
บริการชุมชนและสังคม อุตสาหกรรมและการโยธา  (งานโครงสร้างพื้นฐาน) กองช่าง ส านักปลดั    กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา) กองช่าง ส านักปลดั    กองคลัง 
การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ (งานกิจการประปา) กองช่าง ส านักปลดั    กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร 
และการท่องเที่ยว 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง    กองช่าง 
กองสาธารณสุข 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ส านักงานปลัด  กองคลัง กองช่าง  กองสาธารณสขุ 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  กองสาธารณสขุ 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และ
สร้างความเข็มแข็งให้กับ คน 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  กองสาธารณสขุ 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองคลัง  กองช่าง   ส านักปลัด 

บริหารงานทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด 
(งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย) 

กองคลัง กองช่าง  กองสาธารณสขุ 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาระบบบริหารงาน 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด กองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุขฯ 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน (งานก าจดัขยะมูลฝอย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักปลดั  กองช่าง  กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน  (งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักปลดั  กองช่าง  กองคลัง 

 
 
 

ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                         

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  

77 64,691,400 77 64,691,400 77 64,691,400 77 64,691,400 77 64,691,400 77 64,691,400 

   1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
          

6 2,550,000 6 2,550,000 6 2,550,000 6 2,550,000 6 2,550,000 6 2,550,000 

รวม 83 67,247,400 83 67,247,400 83 67,247,400 83 67,247,400 83 67,247,400 83 67,247,400 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว                     
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000 

   2.2 แผนงานการเกษตร   2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 3 400,000 

   2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ(งานวางแผนส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว) 

2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 

รวม 7 950,000 7 950,000 7 950,000 7 950,000 7 950,000 8 950,000 

 

 

แบบ ผ 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          

3.1 แผนงานการศึกษา 8 2,390,000 8 2,390,000 8 2,390,000 8 2,390,000 8 2,390,000 8 2,390,000 
3.2 แผนงานบริหารทั่วไป 1  500,000 1  500,000 1  500,000 1  500,000 1  500,000 1  500,000 
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

4 1,250,000 4 1,250,000 4 1,250,000 4 1,250,000 4 1,250,000 4 1,250,000 

รวม 12 4,140,000 12 4,140,000 12 4,140,000 12 4,140,000 12 4,140,000 12 4,140,000 
4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้กับ คน ครอบครัว ชุมชน        

 4.1 แผนงานสาธารณสุข 8 640,000 8 640,000 8 640,000 8 640,000 8 640,000 8 640,000 
 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน 

9 460,000 9 460,000 9 460,000 9 460,000 9 460,000 9 460,000 

 4.3 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

6 3,730,000 6 3,730,000 6 3,730,000 6 3,730,000 6 3,730,000 6 3,730,000 

 4.4 แผนงานงบกลาง 5 16,200,000 5 16,200,000 5 16,200,000 5 16,200,000 5 16,200,000 5 16,200,000 
รวม 28 21,030,000 28 21,030,000 28 21,030,000 28 21,030,000 28 21,030,000 28 21,030,000 

 5. การพัฒนาด้านการบริหารงาน             
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 7 1,935,000 7 1,935,000 7 1,935,000 7 1,935,000 7 1,935,000 7 1,935,000 

รวม 7 1,935,000 7 1,935,000 7 1,935,000 7 1,935,000 7 1,935,000 7 1,935,000 
 
 

แบบ ผ 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
1.1 แผนงานการเกษตร 
(งานอนรุักษ์ แหล่งน้ า และป่าไม้) 

2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 

1.1 แผนงานการเกษตร  (งานสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ)(ขุดลอกคูคลอง) 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 

1.2  แผนงานสาธารณสุข (งานสิ่งแวดล้อม) 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 
1.2 แผนงานเคหะชุมชน 
(งานก าจัดขยะมูลฝอย) 

2 2,100,000 2 2,100,000 2 2,100,000 2 2,100,000 2 2,100,000 2 2,100,000 

รวม 8 3,750,000 8 3,750,000 8 3,750,000 8 3,750,000 8 3,750,000 8 3,750,000 

รวมท้ังสิ้น 145 98,962,400 145 98,962,400 145 98,962,400 145 98,962,400 145 98,962,400 145 98,962,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายซอยเอ่ียม
เจริญ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยไร่จ่า 
สามารถ หมู่ที่ 1  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 640 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,200 ตารางเมตร 

2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยบ้าน
นางบุญยิ่ง ยิ้มเยาะ      
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 640 ตารางเมตร 

416,000 416,000 416,000 416,000 416,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายซอยบ้าน
นายเฉย หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยบ้าน
โพธิ์ทอง 1  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร 

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยบ้าน
โพธิ์ทอง 2                
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 680 ตารางเมตร 

442,000 442,000 442,000 442,000 442,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายซอยบ้าน
นายชวน   หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยบ้าน
ประสพโชค(ยายแป๋ว)   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง   4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,000 ตารางเมตร 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย
สังวาล - หนองคาง  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง   4 เมตร 
ยาว 320 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,280 ตารางเมตร 

832,000 832,000 832,000 832,000 832,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายซอยไร่
สมคิด – ประสพโชค    
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง   4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,000  ตารางเมตร 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยบ้าน
นายบุญเจือ  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง   5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยบ้าน
สมจิตร สีเมฆ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง  4 เมตร 
ยาว 70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร 

182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายซอยบ้าน
นายสายัณ สุขศรี   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง  4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร 

390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอยบ้าน
นายประกอบ ทองค า   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง  4 เมตร 
ยาว 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 460 ตารางเมตร 

299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย
ข้างโรงเรียนบ้านหนอง
กก  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง    5.20 เมตร 
ยาว    1,883 เมตร 
หนา    0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 9,792 ตารางเมตร 

2,648,000 2,648,000 2,648,000 2,648,000 2,648,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
 หมู่ที่ 2           

16 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้ า Ø 1 เมตร   สายซอย
ปานแดง     หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง    4 เมตร 
ยาว  163 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 652 ตารางเมตร 

913,000 913,000 913,000 913,000 913,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

17 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยชมดาว 1   
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง    4 เมตร 
ยาว  185 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 740 ตารางเมตร 

481,000 481,000 481,000 481,000 481,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยสีลิ้นจี่      
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง     4 เมตร 
ยาว    140 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 560 ตารางเมตร 

364,000 364,000 364,000 364,000 364,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายซอยกล่อม
เกลี้ยง     หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง     4 เมตร 
ยาว    100 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยสบายดี 1     
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง    3.50 เมตร 
ยาว      146 เมตร 
หนา    0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 511 ตารางเมตร 

306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยสบายดี 2     
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        4 เมตร 
ยาว      300 เมตร 
หนา    0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร 

780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายซอยพูนสุขเสริม     
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        4 เมตร 
ยาว      160 เมตร 
หนา    0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 640 ตารางเมตร 

416,000 416,000 416,000 416,000 416,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยปรัชญา     
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        4 เมตร 
ยาว      100 เมตร 
หนา    0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยร่วมพัฒนา 
6 (ลุงถิ่น)     หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4 เมตร 
ยาว      55 เมตร 
หนา    0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 220 ตารางเมตร 

143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายซอยร่วมพัฒนา 
8  หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4 เมตร 
ยาว       60 เมตร 
หนา    0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 240 ตารางเมตร 

156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยชมดาว 2 
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง    4 เมตร 
ยาว  135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 540 ตารางเมตร 

315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอย 
ร่วมพัฒนา 9  หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4 เมตร 
ยาว      125 เมตร 
หนา    0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 500 ตารางเมตร 

325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายซอยเฉลิมพระ
เกียรติ 5  หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       3  เมตร 
ยาว      180 เมตร 
หนา    0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 540 ตารางเมตร 

324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 หมู่ท่ี 3           
29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายซอยสระ รพช  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4  เมตร 
ยาว      300 เมตร 
หนา    0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร 

780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยหนองขาม- 
หนองบัว หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง         5  เมตร 
ยาว      1,140 เมตร 
หนา       0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 5,700 ตารางเมตร 

3,705,000 3,705,000 3,705,000 3,705,000 3,705,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
 หมู่ท่ี 3           

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยสระ รพช  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4  เมตร 
ยาว      300 เมตร 
หนา    0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร 

780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยหนองขาม- 
หนองบัว หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง         5  เมตร 
ยาว      1,140 เมตร 
หนา       0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 5,700 ตารางเมตร 

3,705,000 3,705,000 3,705,000 3,705,000 3,705,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
 หมู่ท่ี 4           

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยบ้านร่อง
แก้ว 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง         5  เมตร 
ยาว       540  เมตร 
หนา       0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,700 ตารางเมตร 

1,755,000 1,755,000 1,755,000 1,755,000 1,755,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านบ่อ ซอย 3 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        3  เมตร 
ยาว      400  เมตร 
หนา     0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยเมืองการ์ตูน 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4  เมตร 
ยาว       85  เมตร 
หนา     0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 340  ตารางเมตร 

221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายหนองบัวซอย 
10 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4  เมตร 
ยาว      337  เมตร 
หนา     0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,348  ตารางเมตร 

876,200 876,200 876,200 876,200 876,200 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยหลังหมู่บ้าน
เอ้ืออาธร  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4  เมตร 
ยาว      120  เมตร 
หนา     0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 480  ตารางเมตร 

312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยสระน้ า
หนองขาหยั่ง หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง          4  เมตร 
ยาว        300  เมตร 
หนา       0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร 

780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยข้าง
บ้านพักกีตาร์/เปียโนรี
สอร์ท       หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4  เมตร 
ยาว      120  เมตร 
หนา     0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 480  ตารางเมตร 

312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย
เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4  เมตร 
ยาว      226  เมตร 
หนา     0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 904 ตารางเมตร 

587,600 587,600 587,600 587,600 587,600 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยดอน
ทราย 14(บ้านนาทิพย)์ 
เชื่อมซอยดอนทราย 16    
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4  เมตร 
ยาว      99   เมตร 
หนา     0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 396  ตารางเมตร 

257,400 257,400 257,400 257,400 257,400 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายซอยดอนทราย 
9เชื่อม ร้านริมราง หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4  เมตร 
ยาว      82   เมตร 
หนา     0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 328  ตารางเมตร 

213,200 213,200 213,200 213,200 213,200 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยเพิ่มพูน 
(ซอยเชื่อม ดอนทรายซอย 
8 –ดอนทรายซอย 10)   
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4  เมตร 
ยาว      102   เมตร 
หนา     0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 408  ตารางเมตร 

265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ชนิด คสล. สายถนนหลัง
หมู่บ้านเอ้ืออาทร  หมู่ที่ 5 

เพื่อระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 
คสล. ตามแบบมาตรฐาน 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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       รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
 หมู่ท่ี 6           

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยบ้านจ่า
ไพรัช 
หมู่ที่ 6  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        5  เมตร 
ยาว      450  เมตร 
หนา     0.15  เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,250   ตารางเมตร 

1,462,500 1,462,500 1,462,500 1,462,500 1,462,500 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยทางเข้า
เข่ือนนายเพ็ญ   หมู่ที่ 6  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        4  เมตร 
ยาว      710 เมตร 
หนา     0.15  เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,840   ตารางเมตร 

1,846,000 1,846,000 1,846,000 1,846,000 1,846,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 

- 60 - 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
 หมู่ท่ี 7           

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยไร่จ่า
สามารถ   หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        5  เมตร 
ยาว      550 เมตร 
หนา     0.15  เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,750   ตารางเมตร 

1,787,500 1,787,500 1,787,500 1,787,500 1,787,500 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

48 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านยายมอญ – บ้านยาย
ห่อ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง          8  เมตร 
ยาว        160  เมตร 
หนา     0.15  เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,280  ตารางเมตร 

512,000 512,000 512,000 512,000 512,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

49 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านนายเตี้ย  – บ้านนาง
เมษา  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง         8  เมตร 
ยาว       780  เมตร 
หนา     0.15  เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,900  ตารางเมตร 

2,535,000 2,535,000 2,535,000 2,535,000 2,535,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
 หมู่ท่ี 8           

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองแก 
– ทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       5  เมตร 
ยาว     715  เมตร 
หนา      0.15  เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,575   ตารางเมตร 

2,495,000 2,495,000 2,495,000 2,495,000 2,495,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
ข้างบ้านนายก าจดั พุฒ
ขุนทด หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        3  เมตร 
ยาว      260  เมตร 
หนา      0.15  เมตร 
มีพื้นที่ลงลูกรังกว่า 780  
ตารางเมตร 

  39,000   39,000   39,000   39,000   39,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
บ้านนางใจ พระนิมิตร 
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        3  เมตร 
ยาว      850  เมตร 
หนา      0.15  เมตร 
มีพื้นที่ลงลูกรังกว่า 
2,550  ตารางเมตร 

127,500 127,500 127,500 127,500 127,500 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายซอยพานทอง  
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        4  เมตร 
ยาว      152  เมตร 
หนา      0.15  เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 608   ตารางเมตร 

395,200 395,200 395,200 395,200 395,200 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยบ้านนาง
จิตร  หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        4  เมตร 
ยาว      250  เมตร 
หนา      0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000  ตารางเมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยบ้านนาย
พิเชษฐ์ กลัดสมบูรณ์ หมู่ที่
8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        4  เมตร 
ยาว      200  เมตร 
หนา      0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800  ตารางเมตร 

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
56 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายซอยบ้าน
นายประสาน กล่อมจิตร  
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        3  เมตร 
ยาว      160  เมตร 
หนา      0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 480  ตารางเมตร 

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยบ้าน
นายสธุเนตร คุ้มเดช   
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        3  เมตร 
ยาว      220  เมตร 
หนา      0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 660  ตารางเมตร 

396,000 396,000 396,000 396,000 396,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยบ้าน
นายสกลุแก้ว ลิ้มแสง
อรุณ  
 หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        4  เมตร 
ยาว      300  เมตร 
หนา      0.15 เมตร 
มพีื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร 

780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
59 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายซอย
บ้านนายฉกาจ โลหิต
หาญ  หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        5  เมตร 
ยาว      200  เมตร 
หนา      0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000  ตารางเมตร 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย
สนามกอล์ฟ (น้องกฤต)  
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        5  เมตร 
ยาว      250  เมตร 
หนา      0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,250  ตารางเมตร 

812,500 812,500 812,500 812,500 812,500 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย
หนองน้ าเค็ม หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        5  เมตร 
ยาว      650  เมตร 
หนา      0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,250  ตารางเมตร 

2,112,500 2,112,500 2,112,500 2,112,500 2,112,500 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
62 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายซอย
ข้างประปาหนองแก 
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        4  เมตร 
ยาว      130  เมตร 
หนา      0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  520  ตารางเมตร 

338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย
ข้างบ้านนายแดง หมู่ที่ 
8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        3  เมตร 
ยาว      300  เมตร 
หนา      0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  900  ตารางเมตร 

 540 ,000  540 ,000  540 ,000  540 ,000  540 ,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยไร่
เจริญเอม หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        4  เมตร 
ยาว      730  เมตร 
หนา      0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  2,920  ตาราง
เมตร 

1,898,00
0 

1,898,00
0 

1,898,00
0 

1,898,000 1,898,00
0 

ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
65 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายซอยอู่
นายสน หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง      4  เมตร 
ยาว      30  เมตร 
หนา    0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  120  ตารางเมตร 

78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย
จ านง กลดัสมบูรณ์ หมู่
ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง      4  เมตร 
ยาว      14  เมตร 
หนา    0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  56  ตารางเมตร 

36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย
ฉลอง ชูโชติ หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4  เมตร 
ยาว      175 เมตร 
หนา    0.15   เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  700  ตารางเมตร 

455,000 
 

455,000 
 

455,000 
 

455,000 
 

455,000 
 

ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายซอยบ้านลูกนาย
ชุบ  หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        4  เมตร 
ยาว      140  เมตร 
หนา      0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 560  ตารางเมตร 

364,000 364,000 364,000 364,000 364,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 หมู่ท่ี 9           
69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ้านนายนุกลู  
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง         4  เมตร 
ยาว       200  เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  800 ตารางเมตร 

520,000 
 

520,000 
 

520,000 
 

520,000 
 

520,000 
 

ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายส ารวย  
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4    เมตร 
ยาว     380    เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,520 ตารางเมตร 

988,000 
 

988,000 
 

988,000 
 

988,000 
 

988,000 
 

ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
71 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
หนู   หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4    เมตร 
ยาว     100    เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400  ตารางเมตร 

260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
สาย  หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       5    เมตร 
ยาว     1,100  เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  5,500 ตารางเมตร 

3,575,000 3,575,000 3,575,000 3,575,000 3,575,000 
 

ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2 และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
 หมู่ท่ี 10           

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยดอน
เหียง 12 (ช่วงที่ 2)     
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       5    เมตร 
ยาว      154    เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 770  ตารางเมตร 

500,500 
 

500,500 500,500 500,500 500,500 ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
 หมู่ท่ี 11           

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยตา
โฉม    หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4    เมตร 
ยาว      607   เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,428  ตารางเมตร 

1,578,200 
 

1,578,200 
 

1,578,200 
 

1,578,200 
 

1,578,200 
 

ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
ซอยบ้านนายชอบ – 
นายแดง หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4    เมตร 
ยาว    1,000   เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 4,000  
ตารางเมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ผู้ได้รบั
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย
สังวาล(ต่อ)   หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       5    เมตร 
ยาว     400    เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,000  ตารางเมตร 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

77 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอย
ถานธรรม (เมี่ย
วเต๋อ) (ต่อ)   หมู่ที่ 
11 
 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก 

กว้าง       5    เมตร 
ยาว     600    เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 2,000  
ตารางเมตร 

1,950,000 
 

1,950,000 
 

1,950,000 
 

1,950,000 
 

1,950,000 
 

ผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

   รวม 77 โครงการ 64,691,400 64,691,400 64,691,400 64,691,400 64,691,400    
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
          แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 จัดท าป้ายบอกช่ือ 
ถนน – ซอย ภายใน
ต าบล 

เพื่อความสะดวก ใน
การสัญจร การ
ก าหนดชื่อถนนซอย 

ทุกซอยภายใน
ต าบล (หมู่บ้านละ 

30 ป้าย) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ความเป็นระเบียบ 
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

2 ขยายเขตประปา
ภูมิภาค สายเพชร
เกษม – หนองกก 

เพื่ออุดหนุน 
ประปาภมูิภาค
ประจวบ ฯขยาย
เขตประปาภูมภิาค  

ขยายเขตประปา
ภูมิภาค  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้ใช้
น้ าสะอาด 

ประปา
ภูมิภาค 

กองช่าง 

3 ขยายเขตประปา
ภูมิภาค สายเพชร
เกษม – หนองเสือ 

เพือ่อุดหนุน 
ประปาภมูิภาค
ประจวบ ฯขยาย
เขตประปาภูมภิาค  

ขยายเขตประปา
ภูมิภาค  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้ใช้
น้ าสะอาด 

ประปา
ภูมิภาค 
กองช่าง 

4 ขยายเขตประปา
ภูมิภาค สายเพชร
เกษม – หนองขาม 

เพื่ออุดหนุน 
ประปาภมูิภาค
ประจวบ ฯขยาย
เขตประปาภูมภิาค  

ขยายเขตประปา
ภูมิภาค  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้ใช้
น้ าสะอาด 

ประปา
ภูมิภาค 
กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
          แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

5 ขยายเขตประปา
ภูมิภาค สายเพชร
เกษม – หนองต้นนุ่น 

เพื่ออุดหนุน ประปา
ภูมิภาคประจวบ ฯ
ขยายเขตประปา
ภูมิภาค  

ขยายเขตประปา
ภูมิภาค  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้ใช้
น้ าสะอาด 

ประปาภมูิภาค 
กองช่าง 

6 ขยายเขตประปา
ภูมิภาค สายเพชร
เกษม – หนองบัว 

เพื่ออุดหนุน ประปา
ภูมิภาคประจวบ ฯ
ขยายเขตประปา
ภูมิภาค  

ขยายเขตประปา
ภูมิภาค  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้ใช้
น้ าสะอาด 

ประปาภมูิภาค 
กองช่าง 

  รวม   6  โครงการ  25,500,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000    
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
          2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
            2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส านกัปลัด) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่ม
เกษตรกร 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
อาชีพภายในต าบล 

ฝึกอบรม /
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพภายในต าบล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 4 
กลุ่ม 

กลุ่มอาชีพมีความเข้ม
แข้ง สามารถ
ด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

2. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อฝึกอบรม ท า
ความเข้าใจ
สนับสนุน ส่งเสรมิ
กิจกรรมตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 2 กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 กิจกรรม กิจกรรมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลดั 

3. โครงการฝึกอาชีพ
ระยะสั้น 

เพื่อจัดกิจกรรมฝึก
อาชีพระยะสั้น 

กิจกรรมฝึกอาชีพ
ระยะสั้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 กิจกรรม กิจกรรมฝึกอาชีพ
ระยะสั้น 

ส านักปลดั 

   รวม 3  โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
       2.2 แผนงานการเกษตร (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ส่งเสริมอาชีพ

เกษตรกรรม
ภายในต าบล 

เพื่อเพ่ิมรายได้และ
ลดค่าใช้จ่าย 

จ านวน 3 โครงการ/
กิจกรรม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกิจกรรม เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

2. แก้ปัญหา โรคและ
แมลงศัตรูใน
มะพร้าว 

เพื่อแก้ปัญหา โรค
และแมลงศัตรูใน
มะพร้าว ในต าบล 

จ านวน 3 โครงการ/
กิจกรรม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกิจกรรม การแก้ปัญหา โรค
และแมลงศัตรูใน
มะพร้าว ในต าบล 

ส านักปลดั 

  รวม  2  โครงการ  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
        2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ (ส านักปลัด) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 
1 ปรับปรุงพัฒนา

อุทยานเขาหินเทิน
ให้เป็นเอกลักษณ์
ของต าบล 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยวแลผู้
สัญจร 

จ านวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายใน
ต าบลและอ าเภอ 

อบต.เกาะหลัก 

2 จัดท าป้าย แผนที่ 
แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์
แนะน าเส้นทาง สู่
แหล่งท่องเที่ยว
สถานท่ีส าคญั  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่นัก 
ท่องเที่ยวและผูส้ัญจร 

ม.3, ม.4, ม.5, ม.9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนป้าย อ านวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยวและผู้
สัญจร 

ส านักปลดั 

   รวม  2 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        3.1 แผนงานการศึกษา (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
1 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ตามที่
ได้รับการอุดหนุน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองกกและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งเคล็ด 

650,000 650,000 650,000 650,000 600000 จ านวนเด็ก
เล็ก 

คุณภาพการศึกษา
ที่ดีของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ส านักปลดั 

2 สนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)ให้กับ
นักเรียน 

เพื่อจัดหาอาหารเสริม
(นม)ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

นักเรียน โรงเรียนใน
สังกดั สพฐ. ในพ้ืนท่ี 
- ร.ร. บ้านทุ่งเคลด็ 
- ร.ร. บ้านหนองกก 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน
นักเรียน 

อาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียน 

ส านักปลดั 

3 สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับ
นักเรียน 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 

นักเรียน โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ 
- ร.ร. บ้านทุ่งเคลด็ 
- ร.ร. บ้านหนองกก 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน
นักเรียน 

อาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียน 

ส านักปลดั 

4 อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนเด็ก
เล็ก 

อาหารกลางวัน 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        3.1 แผนงานการศึกษา (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
5 อาหารเสริม(นม)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อจัดหาอาหารเสริม
(นม)ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต. 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนเด็ก
เล็ก 

อาหารเสริม(นม) 
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักปลดั 

6 สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมเพื่อ
การศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลเกาะหลัก 

เพื่อสนับสนุน 
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
การศึกษาของโรงเรยีน
ในเขตพื้นท่ี  

โรงเรียนบ้านทุ่ง
เคล็ดและรงเรียน
บ้านหนองกก 

150,000 216,000 216,000 216,000 216,000 จ านวน 2
โครงการ 

โครงการ/
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่
นักเรียน 
 

ส านักปลดั 

7 โครงการทุนการ 
ศึกษาส าหรับนักเรียน
ซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือ
ด้อยโอกาส 

เพื่อสนับสนุนนักเรียน
ซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือ
ด้อยโอกาส 

นักเรียนซึ่งเป็นผู้
ยากจน หรือด้อย
โอกาส ภายใน
ต าบล  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียนซึ่ง
เป็นผู้ยากจน 
หรือด้อย
โอกาส 

นักเรียนซึ่งเป็นผู้
ยากจน หรือด้อย
โอกาส ได้รับ
ทุนการศึกษา 

ส านักงานปลัด 

8 โครงการ 1 ทุน 1 
ความด ี

เพื่อสนับสนุนการท า
ความดีนักเรียนซึ่งเป็น
ผู้ยากจน หรือด้อย
โอกาส 

นักเรียนผู้ไดร้ับ
ทุนการศึกษาของ 
อบต. เกาะหลัก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 วิธีการท า
ความด ี

ผู้ไดร้ับทุน ท า
ความด ี

ส านักงานปลัด 

  รวม   8 โครงการ  2,390,000 2,390,000 2,390,000 2,390,000 2,390,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 
1. โครงการเฉลิมพระ

เกียรตสิถาบัน
พระมหากษัตริย ์

เพื่อจัดโครงการ/
กิจกรรม 
เทิดพระเกยีรติ เฉลมิ
พระเกียรตสิถาบัน
พระมหากษตัริย์  

ปีละ 3-5 กิจกรรม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
 3-5 

กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม
เพื่อเทิดพระเกยีรติ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 
 

  รวม  1  โครงการ  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 

1 กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

ปีละ 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ปี เด็กและเยาวชนภายใน
ต าบลได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ส านักปลดั 

2 จัดการแข่งขันกีฬา 
ประเพณีประจ า
ต าบล(เกาะหลัก
เกมส์) 

เพื่อจัดการแข่งขัน
กีฬา ประเพณีประจ า
ต าบล(เกาะหลักเกมส์) 

จัดแข่งกีฬา 
ประเพณีประจ า
ต าบล  

350,000 
 

350,000 200,000 200,000 200,000 1ครั้ง/ป ี
 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปจะมี
โอกาสเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 2567 2568 2569 2570 

3 เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาและสนับสนุน
การกีฬา 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การกีฬา 

จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
และสนบัสนุนการ
กีฬา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปจะมี
โอกาสเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ 

ส านักปลดั 
 

4 โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อจัดกิจกรรม
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จัดกิจกรรม
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

   รวม  4  โครงการ 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว และชุมชน 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
1.  โครงการควบคุม

ป้องกนัโรคพิษ
สุนัขบ้า (สัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า)  

1.เพื่อด าเนินการฉดี
วัคซนีป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
2. เพื่อส ารวจจ านวน
สุนัขและแมวในต าบล 
 

ส ารวจข้อมูล สัตว์ 
และฉีดวัคซีน 
ป้องกนัโรคพิษ
สุนัขบ้า ภายใน
ต าบล 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนสัตว์ที่
ส ารวจและ
ฉีดวัคซีน
ภายในต าบล 

ควบคุม ป้องกัน
โรคพิษสุนขับ้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข 

2. โครงการตามแนว
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

เพื่ออุดหนนุให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน จัดท า
โครงการตาม
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข  

โครงการตามแนว
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข
หมู่บ้านละ 3 
โครงการ 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 จ านวน ผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม 

หมู่บ้านละ 3 
โครงการ 

กองสาธารณสุข 

3 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลเกาะหลัก  

จ านวน 
 2 -3 กิจกรรม/ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุรู้จัก
การดูแลสุขภาพ
ของตนเอง  

กองสาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว และชุมชน 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

4 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

จ านวน 2 กิจกรรม 120,000 120,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม 

ปัญหายาเสพตดิใน
ท้องถิ่นลดลง 

กองสาธารณสุข 

5 ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด 
ออก 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
กิจกรรม
รณรงค ์

ควบคุมและป้องกัน
โรคไขเ้ลือดแกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข 

6 โครงการควบคมุ 
ป้องกันโรคเอสด์ 

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
แก่เยาวชน ประชาชน 
ในการควบคุม ป้องกัน
โรคเอส์ด 

1 กิจกรรมต่อปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ปัญหายาเสพตดิใน
ท้องถิ่นลดลง 

กองสาธารณสุข 

7 สนับสนุน กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบลเกาะ
หลัก (สปสช) 

เพื่อสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลเกาะหลัก 
(สปสช) 

กิจกรรมกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลเกาะหลัก 
(สปสช) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กิจกรรมของ
กองทุน 

สุขภาพ และสุขภาวะ 
ที่ดี ของคนในต าบล 

กองสาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว และชุมชน 
    แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
8 โครงการควบคุม

ป้องกนัโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า 

เพื่อเตรียมการส าหรับ
ควบคุมป้องกันโรคอบุัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า เช่น
ไวรัสโคโรน่า 2019 
ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 
ไข้หวัดนก  ฯลฯ  

การควบคุม
ป้องกนัโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การเตรียมการ
ส าหรับควบคุม
ป้องกนัโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า 

การควบคุม
ป้องกนัโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า 

กองสาธารณสุข 

9  โครงการ
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรม/ จ้างเหมา 
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ต าบลเกาะหลัก 

ฝึกอบรม/ จ้างเหมา 
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นต าบลเกาะ
หลัก ปีละ 2 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 2 
คน 

การดูแลผูสู้งอายุ
ที่มีภาวะพึงพิง 

กองสาธารณสุข 

  รวม  9 โครงการ  920,000 920,000 920,000 920,000 920,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3          
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต       
   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว และชุมชน     
         แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
1 ส่งเสริมสนบัสนุน

การจัดกิจกรรม
ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มแกนน า
เด็กเยาวชนและ
ส่งเสริมกิจกรรม
ส าหรับสตร ี

จ านวน 2 
กิจกรรม/โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2 กิจกรรม/ปี กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การส่งเสริม
สนับสนนุการจัด
กิจกรรมต่างๆที่เป็น
ประโยชน ์

ส านักปลัด 

2 สนับสนนุการจัด
กิจกรรมส าหรับ
สตรี 

ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาบทบาทสตรี
ให้มีส่วนร่วม 

จ านวน 2 
กิจกรรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2กิจกรรม/ปี การพัฒนาบทบาท
สตรีในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

3 จัดงานวัน
สงกรานต์ (วัน
ผู้สูงอายุและสาน
สัมพันธ์ใน
ครอบครัว) 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ความอบอุ่นให้แก่
ผู้สูงอายุและสมาชิก
ในครอบครัว 

จัดกิจกรรมรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุใน
เทศกาลสงกรานต ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และ
สร้างความสัมพันธท์ี่
ดีต่อกัน 

ส านักปลัด 

4 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุกิจกรรม
ผู้สูงอายุภายใน
ต าบล 

ผู้สูงอายุภายใน
ต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และ
สร้างความสัมพันธท์ี่
ดีต่อกัน 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว และชุมชน 
        แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

5 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อการรวมกลุ่ม ท า
กิจกรรมร่วมกันของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุภายใน
ต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายไุด้รับการดูแล
เอาใจใส่และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ส านักปลัด 

6 โครงการปริญญา
ชีวิต บัณฑิตปัจฉมิ
วัย 

เพื่อการรวมกลุ่ม ท า
กิจกรรมร่วมกันของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุภายใน
ต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายไุด้รับการดูแล
เอาใจใส่และสรา้ง
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

ส านักปลดั 

7 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่
ดีของผู้สูงอายุ 

จัดการแข่งขัน
กีฬาผู้สูงอายุ
ประจ าปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ปี สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ส านักปลดั 

8 โครงการธนาคาร
ความดี 
 

เพื่อส่งเสริมการท า
ความดีการ
พึ่งตนเองและการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล 
กันของคนในชุมชน 

ผู้สูงอายุ เยาวชน 
วัยท างาน ภายใน
ต าบล  

40,000 40,000 40,000 40,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

การท าความดีการ
พึ่งตนเองและการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล กัน
ของคนในชุมชน 

ส านักปลดั 

9 โครงการผู้สูงวัย
ใส่ใจบุตรหลาน 

เพื่อส่งเสริมการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จากรุ่นสู่รุน่  

ผู้สูงอายุ เยาวชน 
วัยท างาน ภายใน
ต าบล  

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

การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จากรุ่นสู่รุน่ 

ส านักปลดั 

  รวม   9  โครงการ  460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว และชุมชน 
        4.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

1 ส่งเสริม สนับสนุน 
การปฏิบัตหิน้าท่ี
ของอาสาสมัคร 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าท่ีของอาสาสมัคร     
อปพร.  

จ านวน 35 คน 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 2
กิจกรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักปลดั 

2. ลดอุบัตเิหต ุ– 
อุบัติภัยทาง
การจราจร 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหต ุอุบัติภัยทาง
ท้องถนน 

1.จัดจุดบริการ จุด
ตรวจ ช่างเทศกาล 
เช่นปีใหม่สงกรานต ์
2.จัดท าป้ายจราจร 
ภายในต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 2 
กิจกรรม 

ลดความสูญเสยีอัน
เกิดจากอุบัตเิหต-ุ
อุบัติภัยทางจราจร 

ส านักปลดั 

3 ฝึกอบรมและ
เผยแพรค่วามรูด้้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อให้ประชาชนได้ รับ
ความรู้ความเข้าใจใน
การเตรียมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

จัดการฝึกอบรม  ป้าย
เตือนภัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 กิจกรรม เพิ่มความรู้และความ
พร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ให้ประชาชน 

ส านักปลดั 

4. ฝึกอบรม (ทบทวน)
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรื่อน 

เพื่อ ฝึกทบทวน อพปร 
ที่มีอยู่ รวมถงึอพปร ที่
เพิ่มเตมิ 

จ านวน 40 คน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปีละ 2
กิจกรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว และชุมชน 
       แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
 ติดตั้งกล้องโทรทัศ

วงจรปิด (CCTV) 
ภายในต าบล 

เพื่อป้องกันรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ติดตั้งกล้องโทรทัศ
วงจรปิด บริเวณจุด
เสี่ยง  (CCTV) ภายใน
ต าบล 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 

เป็นหลักฐาน 
พยาน ป้องกัน
รักษาความ
ปลอด ภัยใน
ชีวิตและ 

หลักฐาน พยาน 
ป้องกันรักษา
ความปลอด ภัย
ในชีวิตและ 

ส านักปลดั 

- - รวม 6  โครงการ - 3,730,000 3,730,000 3,730,000 3,730,000 3,730,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว และชุมชน 
        4.3  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอาย ุ
จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ภายใน
ต าบล 

14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 จ านวนผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายไุด้รับ
สวัสดิการเบื้องต้น 

ส านักปลดั 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้
พิการภายในต าบล 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ านวนผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการเบื้องต้น 

ส านักปลดั 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

จ านวน 20 คน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายไุด้รับ
สวัสดิการเบื้องต้น 

ส านักปลดั 

4 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลเกาะหลัก 
(สปสช.) 

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานโครงการ
ตามแผน ส่งเสริม
สุขภาพของกองทุน 

จ านวน 1 กองทุน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ผลการ
ด าเนินงาน
ของกองทุน 

การดูแลรักษา
สุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

กองสาธารณสุข 

5 สนับสนุนส่งเสริม
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ต าบลเกาะ
หลัก 

เพื่อให้การสนับสนุน
การด าเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ตามนโยบาย 

จ านวน 1 กองทุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ปี กองทุนมีความ
เข้มแข็งสามารถ
ด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

  รวม   5  โครงการ   16,200,000 16,200,000 16,200,000 16,200,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

         5.1  แผนบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
1 เพิ่มความรูค้วาม 

สามารถบุคลากรใน
ทุกระดับ(ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
บุคลากร อบต.) 

เพื่อเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา เพิ่ม
ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร 
 

บุคลากรทุกระดับของ 
อบต.  (ค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนและเดินทางไป
ราชการ) 

400,000 400,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
บุคลากรที่เข้า
รับการอบรม 

เพิ่มพูนประสบ 
การณ์ ความรู ้พัฒนา
ทักษะในการท างาน
ให้แก่บุคลากรทุก 

ส านักปลดั 

2 เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้น า
ท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง 
(ผู้บริหาร ส.อบต. 
ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุม่
องค์กรต่างๆ 
บุคลากรใน อบต.) 

เพิ่มความรู้ 
ประสบการณ์ แนวคิด 
วิธีการและการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าท่ี 

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ผู้บริหารส.อบต. ผุ้น า
ชุมชน ผู้น ากลุ่ม
องค์กรต่างๆ บุคลากร
ใน อบต. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยเพิ่มพูน
ความรู้ประสบ การณ์ 
แนวคิด ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

         5.1  แผนบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
3 จัดท าระบบแผนท่ี

ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาประสิทธิ 
ภาพการจัดเก็บรายได้
ให้มีความครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นธรรม 

ระบบแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน
ครอบคลมุพื้นท่ีทั้ง
ต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบแผนที่
ภาษีของ 
อบต. 

จัดเก็บรายได้อย่าง
ถูกต้อง มีระบบ
ฐานข้อมูลทางภาษีท่ี
ทันสมัยเป็นปจัจุบัน 

กองคลัง 

4 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย 
แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง และประชาชน 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายปฏิบตัิ
หน้าท่ี ได้ตามกฏหมาย 
เพิ่มทกัษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
และประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้ารับการ
อบรม จ านวน 
85 คน  

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายปฏิบัติหน้าท่ี 
ได้ตามกฏหมาย 
เพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านกัปลดั 

5 โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้าใจคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยา วินัย 
ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส    

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้ารับการ
อบรม จ านวน 
50 คน 

เสรมิสร้างความเข้าใจ
คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยา วินัย ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงาน 
อย่างโปร่งใส 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

         5.1  แผนบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
6 ค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้ง  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง ของ อบต. 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง ของ อบต. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การเลือกตั้งท่ี
ยุติธรรม 

การเลือกตั้งท้องที่ท่ี
เรียบร้อย เป็นไปตาม
กฎหมาย 

ส านักปลดั 

7 บริหารจดัการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท  
ในเขตอ าเภอเมือง
ประจวบครีีขันธ์ 

เพื่ออุดหนุน อบต. ท่ี
เป็นเจ้าภาพ ด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน อปท  

อุดหนุน อบต. ที่เป็น
เจ้าภาพ ด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
อปท   

บริหารจดัการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของอปท  ในเขต
อ าเภอเมือง
ประจวบครีีขันธ์ 

ส านักปลดั 

   รวม 7 โครงการ 1,935,000 1,935,000 1,935,000 1,935,000 1,935,000    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        6.1 แผนงานการเกษตร  (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้) (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 
(อส.พมฺ.) 

เพื่อร่วมสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
สยามบรมราชกุมาร ี

- ส ารวจเก็บข้อมูล จัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากร 
- จัดท าสวนพฤกษศาสตร์ 
พันธุกรรมพืช 
- ฝึกอบรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช  และทรัพยากร
ท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ฐานข้อมูล
ทรัพยากร 
- สวนพฤกษ 
ศาสตร์พันธุ 
กรรมพืช 

 

- ฐานข้อมูลทรัพยากร 
- สวนพฤกษศาสตร์
พันธุกรรมพืช 
-ฝึกอบรมสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
และทรัพยากรท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

2 ปรับปรุง ดูแล
รักษาท่ีสาธารณะ
ประโยชน ์

ปลูกป่าชุมชน ปลูกหญา้
แฝก ปรับภมูิทัศน ์

จ านวน 3 กิจกรรม 
 /ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
กิจกรรม 

สิ่วแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 

ส านักงานปลัด 

  รวม  2  โครงการ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภค 
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
     1.1 แผนงานการเกษตร  (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)(กองช่าง) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า

เหนืออ่างเก็บน้ าร่องทศ
กันฑ์  หมู่ที่ 7 

เพื่อกักเก็บน้ า ฝายชะลอน้ าเหนืออ่างเก็บ
น้ าร่องทศกันฑ ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ฝายชะลอน้ า เก็บกักน้ าได้
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

2 ขุดลอกเข่ือนทศกัณฑ์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อกักเก็บน้ า ขุดลอกเข่ือนทศกัณฑ์  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ฝายชะลอน้ า เก็บกักน้ าได้
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

3 ขุดลอกเข่ือนบ้านตาหยด 
หมู่ที่ 7 

เพื่อกักเก็บน้ า ขุดลอกเข่ือนบ้านตาหยด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ฝายชะลอน้ า เก็บกกัน้ าได้
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

   รวม  3  โครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000    
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        6.1 แผนงานสาธารณสุข 

  โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

1 โครงการรณรงค์
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

1ครั้ง / ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

จิตส านึกในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข 

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

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 2และ 3 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต 
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      6.2  แผนงานเคหะชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอย)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

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

1 จัดการขยะภายใน
ต าบล 

เพื่อความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ภายในต าบล 

ค่าก าจัดขยะ 
จัดซื้อถังขยะ 
ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะ  ศึกษาหา
รูปแบบการก าจดัขยะ
ที่เหมาะสม 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เป็นต าบลที่
สะอาด น่าอยู่ 
 
  

กองสาธารณสุข 

2 โครงการรณรงค์
เพื่อแก้ปัญหา
ภาวะโลกร้อน 
(โครงการจังหวัด
สะอาดตามหลักการ   
3 R ประชารัฐเพื่อ
ลดปริมาณขยะมูล
ฝอย)  

เพื่อลดปรมิาณขยะ 
และลดการใช้พลังงาน 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 4 
กิจกรรม 

-ปริมาณขยะที่
น าไปก าจัดลดลง 

กองสาธารณสุข 

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

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,2,4 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 
1. โครงการปรับปรุงผิว

จราจร ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายเพชร
เกษม – หนองพังพวย 
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว  1,022 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 5,110 ตารางเมตร 

3,577,000 3,577,000 3,577,000 3,577,000 3,577,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

2. โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายเพชร
เกษม – หนองพังพวย 
(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง 5.20 เมตร 
ยาว  1,883 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 9,792 ตารางเมตร 

3,917,000 3,917,000 3,917,000 3,917,000 3,917,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

3. โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายเพชร
เกษม – หนองพังพวย 
(ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว  3,034 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 9,792 ตารางเมตร 

9,467,000 9,467,000 9,467,000 9,467,000 9,467,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,2,4 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายซอยไร่
จ่า หน้าบ้านสามารถ 
หมู่ที่ 1  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 640 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,200 ตารางเมตร 

2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายซอย
ข้างโรงเรียนบ้านหนอง
กก  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง    5.20 เมตร 
ยาว    1,883 เมตร 
หนา    0.15 เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 9,792 ตารางเมตร 

2,648,000 2,648,000 2,648,000 2,648,000 2,648,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายซอย
หนองขาม- หนองบัว 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง         5  เมตร 
ยาว      1,140 เมตร 
หนา       0.15 เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 5,700 ตารางเมตร 

3,705,000 3,705,000 3,705,000 3,705,000 3,705,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,2,4 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 
7 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านนายเอ๋  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง          5  เมตร 
ยาว     1,120  เมตร 
หนา       0.15 เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
5,600 ตารางเมตร 

3,640,000 3,640,000 3,640,000 3,640,000 3,640,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านร่อง
แก้ว  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง         5  เมตร 
ยาว       540  เมตร 
หนา       0.15 เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร 

1,755,000 1,755,000 1,755,000 1,755,000 1,755,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายบ้านบ่อ 
– หนองต้นนุ่น    
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง         5  เมตร 
ยาว     2,217  เมตร 
หนา     0.15 เมตร 
มีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อย  กว่า 
11,085  ตารางเมตร 

4,088,000 4,088,000 4,088,000 4,088,000 4,088,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,2,4 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายหนอง
หญ้าปล้องซอย 5   
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง          5  เมตร 
ยาว     1,000  เมตร 
หนา       0.15 เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 5,000 ตารางเมตร 

3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายทุ่ง
เคล็ด – ปุ่มมะค่า ซอย 
2 (ต่อ)  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        4  เมตร 
ยาว    1,200  เมตร 
หนา     0.15  เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 4,800  ตารางเมตร 

3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายซอยกุ้ง
แมว  หมู่ที่ 6  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        4  เมตร 
ยาว      800  เมตร 
หนา     0.15  เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,200   ตารางเมตร 

2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,2,4 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายซอย
หนองไม้แก่น- เนินแก้ว  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        5  เมตร 
ยาว      1,920 เมตร 
หนา    0.15  เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 9,600   ตารางเมตร 

6,240,000 6,240,000 6,240,000 6,240,000 6,240,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้น
นางใบ  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง           5  เมตร 
ยาว      2,300  เมตร 
หนา       0.15  เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 11,500   ตาราง
เมตร 

7,475,000 7,475,000 7,475,000 7,475,000 7,475,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายอ่างเก็บ
น้ าร่องทศกัณฑ์        
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง           4  เมตร 
ยาว      1,500  เมตร 
หนา       0.15  เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 6,000  ตารางเมตร 

3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,2,4 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 
16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายบา้น
นายเตี้ย  – บ้านนาง
เมษา   
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง         8  เมตร 
ยาว       780  เมตร 
หนา     0.15  เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,900  ตารางเมตร 

2,535,000 2,535,000 2,535,000 2,535,000 2,535,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้น
นายค า เล็กแท้   
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง         5  เมตร 
ยาว     1,300  เมตร 
หนา      0.15  เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 6,500  ตารางเมตร 

4,521,000 4,521,000 4,521,000 4,521,000 4,521,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายหนอง
แก – ทุ่งเคล็ด  
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง         5  เมตร 
ยาว     715  เมตร 
หนา      0.15  เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,575   ตารางเมตร 

2,495,000 2,495,000 2,495,000 2,495,000 2,495,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,2,4 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 
19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายซอย
หนองน้ าเค็ม หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        5  เมตร 
ยาว      650  เมตร 
หนา      0.15 เมตร 
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,250  ตารางเมตร 

2,112,500 2,112,500 2,112,500 2,112,500 2,112,500 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายซอยไร่
เจริญเอม หมู่ที่ 8  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง        4  เมตร 
ยาว      730  เมตร 
หนา      0.15 เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  2,920  ตารางเมตร 

1,898,000 1,898,000 1,898,000 1,898,000 1,898,000 ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายมะขาม
โพรง ทางหวาย   
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       5    เมตร 
ยาว     1,500  เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  7,500 ตารางเมตร 

4,875,000 
 

4,875,000 
 

4,875,000 
 

4,875,000 
 

4,875,000 
 

ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,2,4 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 
22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายเนิน
กรวด ทางหวาย       
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       5    เมตร 
ยาว     1,580  เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  7,900 ตารางเมตร 

5,135,000 
 

5,135,000 
 

5,135,000 
 

5,135,000 
 

5,135,000 
 

ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้น
นายสาย  หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       5    เมตร 
ยาว     1,100  เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  5,500 ตารางเมตร 

3,575,000 
 

3,575,000 
 

3,575,000 
 

3,575,000 
 

3,575,000 
 

ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายซอยตา
โฉม    หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       4    เมตร 
ยาว      607   เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,428  ตารางเมตร 

1,578,200 
 

1,578,200 
 

1,578,200 
 

1,578,200 
 

1,578,200 
 

ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)( ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลว 14 ธ.ค. 2563) 

- 105 - 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1,2,4 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 
25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายซอย
ข้างศาลเจ้า(อุ่นรุ่งเรือง)    
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       5    เมตร 
ยาว      1,000  เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,000  ตารางเมตร 

3,250,000 
 

3,250,000 
 

3,250,000 
 

3,250,000 
 

3,250,000 
 

ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายซอย
สังวาลย์(ต่อ)    
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       5    เมตร 
ยาว     400    เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,000  ตารางเมตร 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายซอย
ถานธรรม (เมีย่วเต๋อ) 
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

กว้าง       5    เมตร 
ยาว     600    เมตร 
หนา     0.15   เมตร 
มีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,000  ตารางเมตร 

1,950,000 
 

1,950,000 
 

1,950,000 
 

1,950,000 
 

1,950,000 
 

ผู้ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ 
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 สาธารณสุข คา่ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะ
และขนส่ง 

 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 
จ านวน 1 คัน   
(คุณลักษณะ ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์  ธันวาคม 2562) 

2,400,000 2,400,000 - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2. การพาณิชย์
(งานกิจการ
ประปา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อใช้ในงานกิจการ
ประปา 

เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง(มอเตอร์
ไฟฟ้า 3 HP ) จ านวน 3 เครื่อง เครื่อง
ละ 11,000 

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 กองช่าง 

3. การพาณิชย์
(งานกิจการ
ประปา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อใช้ในงานกิจการ
ประปา 

เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง(มอเตอร์
ไฟฟ้า 5 HP) จ านวน 3 เครื่อง เครื่อง
ละ 14,350 

43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 
 2562     หมวดที่ 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
คัดเลือกอีกได ้
 

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  เป็นการน าโครงการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีไปด าเนินการให้บรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยก าหนดให้มีองค์กรรับผิดชอบ  และก าหนดวิธีการบริหารจัดการ 
 การติดตามผล  คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการ
ติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอน /กิจกรรมที่ก าหนดไว้หรือไม่  การใช้ทรัพยากร
การบริหารต่าง ๆ  เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้หรือไม ่
 การประเมินผล   คือ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ได้ติดตามผลมาระยะเวลาหนึ่ง เพื่อประเมินว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน /โครงการหรือไม ่
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึง 
 1. ความก้าวหน้าในการด าเนินงานที่ท าไปแล้วนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 44   การติดตามและประเมินผล 
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 2. ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน เช่น ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านบุคลากร  ปัญหา
ด้านเทคนิค และปัญหาอ่ืน ๆ  ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ 
 3. ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหารวมทั้งข้อดีข้อเสียต่างๆ  ที่จะเป็นแนวทางส าหรับจัดท า
โครงการในล าดับต่อไป 
 4. พิจารณาทบทวนถึงความส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการเพื่อเป็นฐานในการ
วางแผนในอนาคตต่อไป 
 

รูปแบบการติดตามและประเมินผล 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -2565) ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 และอาจมีแนวทางการติดตามและประเมินผล โดยการก าหนดของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 
  

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


