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ส่วนที่ 1
บทนา
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมี
หลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง
และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่
จะต้องนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เปูาหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์
ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือใน
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่
จะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ไปจัดทํางบประมาณเพื่อให้ กระบวนการจัดทํางบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรก
ของห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการ คือ
๑. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความ
เป็นไปได้ของโครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม
๒. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อม
ในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกําหนดรายการใน
แผนพัฒนาที่จะนําไปใช้จัดทํา งบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วง
ระยะเวลาสามปี
๔. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

เพื่อเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธ
ศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้กําหนด
ขั้นตอนการจัดทําเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปดําเนินการ ๗ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทาแผน
๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสําคัญและความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหาร
ทราบถึงภารกิจที่จะต้องดําเนินการต่อไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
ห้วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562 ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี และกําหนด
ปฏิทินการทํางานไว้อย่างชัดเจน
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงาน
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
๑.
ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด / อําเภอ
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการ
จัดทํา
แผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดทําโครงการ / กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
แต่สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป ( เมื่อครบรอบหนึ่งปี ) ให้เวทีการ
ประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ /
กิจกรรมที่กําหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในปี
ต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะนํามาใช้เป็นกรอบการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีก็ได้ รวมทั้งกําหนดโครงการ / กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้
๓. เพื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ /
กิจกรรม อะไรบ้างที่ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่
คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
๔. โครงการ / กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเป็นจํานวนมาก ดังนั้น ใน
ขั้นตอนนี้จะต้องมีการดําเนินการ ดังนี้
(๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการ
พัฒนาเช่นใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้กําหนด “แนวทางการ
พัฒนาสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ “ โดยเวทีการประชุมร่วมได้กําหนด “ โครงการพัฒนาด้าน
การตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับ “ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ” ซึ่งได้

กําหนด “แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ” โดยได้กําหนด
“โครงการปรับปรุง สถานที่ประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า” หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการทั้ง
สองที่มาจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและยุทธศาสตร์กัน แต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้
ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเที่ยว ซึ่งหาก
กําหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้วจะต้องกําหนดห้วงเวลาการดําเนินงานที่สอดรับกัน
(๒) ให้พิจารณานําโครงการ / กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกิดขีดความสามารถใน
การดําเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
(๓) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลําดับโครงการไว้เพื่อทํา
แผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไปด้วย เนื่องจากในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ / กิจกรรม ที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย
ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดทําแผนพัฒนาสามปีได้
(๔) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของ
การพิจารณากําหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดําเนินการ หรือมีภารกิจ
รับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ
เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่าง
น้อยสามประเภท คือ
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง กล่าวคือมีขีด
ความสามารถทั้งทางด้านกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ
ที่จะดําเนินการได้เอง
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดําเนินการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะดําเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดําเนินการ
แทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เป็น
โครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการ
สาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ( ซึ่งมีกรอบในการพิจารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ใน
เงื่อนไขของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว )

ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บ
รวบรวม
ข้อมูลที่จําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูล
ประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่
จะนํามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามา
วิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ) ได้
๑. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก คือ
๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและ
นําเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ (สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย)
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้มีประชุมตามข้อ
๑ ร่วม
กันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาคม / ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์
การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีก็ได้)
ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่มิได้กําหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกําหนดขึ้นใหม่ ก็อาจกําหนดขึ้นได้ แต่
ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่ง
ยื่น และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และนําไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป)
๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจําเป็นในการ
ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสําคัญความจําเป็น
เร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ ๑ จะต้องร่วมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนว
ทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ ถูก

จัดลําดับความสําคัญอยู่ในลําดับหลัง ๆ จะไม่ต้องนํามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการ
พัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดําเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของ
แผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จําเป็นต้องนํามาเน้นการปฏิบัติ
๔. การตัดสินในเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนําแนว
ทางการ
พัฒนาเหล่านั้นมาดําเนินการ แต่ในการตัดสินในเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก
ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลําดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่
ขั้นตอนที่ ๔ การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
๑. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้มีประชุมร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่
สอดคล้องกันแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนําวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจนํามาปรับให้ชัดเจน
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี
๒. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากําหนดโครงการ / กิจกรรมการ
พัฒนา ที่จะต้องดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการย่อมมีความ
หลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ
๑. พิจารณากิจกรรมที่ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนาที่กําหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ / กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้ง
โครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมที่ร่วม
ดําเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดําเนินการ
๒. พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณา
ทั้งภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา
๓. พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการ
ดําเนินงานและในด้านของผลการดําเนินการ เพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
๔. พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม
จากความจําเป็นเร่งด่วน
ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในด้านเปูาหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ์งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเน้น
การศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถ
นําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนาสาม
ปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนํา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 3 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตาม ประเมินผล
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ
ร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้
สมบูรณ์ต่อไป
๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนําร่างแผนพัฒนาสามปีที่
ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความเห็นชอบก่อนแล้วนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี รวมทั้งประกาศให้ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทรายโดยทั่วกัน
๒. เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบล ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้นายก
องค์การ
บริหารส่วนตําบลส่งแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสามแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอเพื่อ
ดําเนินต่อไป
๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความ
เชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

การจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร (พ.ศ. 2560-2562)
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของตําบลคลองไทร ในช่วงสามปีที่ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาโดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอําเภอ และนโยบายพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองไทร จึงเป็นการกําหนดทิศทางการพัฒนาในช่วงสามปีบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล อย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหาความ
ต้องการของประชาชนด้วย
การวางแผนพัฒนาสามปี จึงมีความสําคัญต่อองค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร เป็นอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มุ่งไปสู่สถานการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองไทร จึงจะสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างแท้จริง
การวางแผนเป็นการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา ที่พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐาน
การติดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้ และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลพินิจ การวางแผนจึงมีความ
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่าน
กระบวนการคิดก่อนทํา ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การวางแผน คือความพยายามที่เป็นระบบเพื่อตัดสินใจ
เลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพื่อให้บรรลุผลที่ปรารถนา
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร จึงได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
และกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ตาบลคลองไทร
แนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOY
Analysis ) อีกครั้ง
จุดแข็ง
- ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความรักความสามัคคีและเข้มแข็ง,ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- มีรายได้ทุกครัวเรือน มีอาชีพมั่นคง
- ผู้นําเข้มแข็ง ประชาชนพร้อมเพรียง
- การคมนาคมสะดวกสบายพอสมควร
- ประชาชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นเรื่องการจักสาน มโนราห์/ทําขวัญ
- แหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจ(ปาล์ม ข้าว ยางพารา)
- สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม,ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
- กลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ มั่นคง กองทุนออมทรัพย์ ชมรมเข็มแข็ง/อ.ส.ม/ผู้สูงอายุ ให้ความ
ร่วมมือมีความเข็มแข็ง มีสวัสดิการที่เข็มแข็ง
- มีวัดเป็นจุดศูนย์รวม,มีหน่วยราชการในพื้นที่ เช่น อบต.
- มีพื้นที่สูงน้ําไม่ท่วม,ขังทางระบายน้ําดี
- มีการออกกําลังกาย
- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ (แหล่งพันธุ์ปลาน้ําจืด) มีผืนที่ปุาชุมชน,ลําธาร ธรรมชาติมีมาก
- ประชาชนทุกครัวเรือนมีการศึกษาตามเกณฑ์ทุกครัวเรือน
- เยาวชนและประชาชนมีกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด
- มีการวางแผนเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหา
- ข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว
- การเกษตร ก้าวหน้า
- พื้นที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ เช่นโค,สุกร,เป็ด,ไก่
- พื้นที่เหมาะสมสําหรับการทําการเกษตรด้านปลูกพืช ผักไว้รับประทานแบบพอเพียง
จุดอ่อน
- ขาดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ความสามัคคีในกลุ่มชุมชน
- ขาดผู้นําในการดําเนินการ,ในการบริหารงานให้ละเอียด
- บางพื้นเป็นที่ลุ่ม น้ําขังระยะยาว ระบบระบายน้ําไม่ดี,ทางระบายน้ําในหมู่บ้านมีน้อย
- เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึงเรื่องปัญหายาเสพติด
- ชาวบ้านให้การเสียสละน้อย,ไม่ให้ที่ดิน ความร่วมมือ,ไม่เห็นความสําคัญ(ทุกเรื่อง)เห็นแก่ตัวมากใน
ส่วนรวม
- ขาดเงินทุนหมุนเวียน
- ขาดไฟฟูาฟูาสาธารณะ,ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่งถึง
- อยากมีการทําอาชีพเสริมในครัวเรือน,รายได้เพิ่ม
- การศึกษา,ขาดการอบรมเรียนรู้,เทคโนโลยีไม่ทั่วถึง
- ศูนย์ฝึกลิงขาดความต่อเนื่อง

โอกาส
อุปสรรค
-

ครอบครัวขาดความอบอุ่น
รายได้ตกต่ํา,ขาดเงินทุน,ประชาชนไม่มีที่ทํากินเป็นของตนเอง,ต้นทุนการผลิตสูง
การคมนาคมขาดการบํารุงรักษาซ่อมแซม,ลําบากในการเดินทาง
เยาวชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม,ขาดการมีส่วนร่วม
บุคคลภายนอกเข้ามาทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขาด(งบประมาณ)ในการสนับสนุน ส่งเสริมในด้านกีฬา
มีการแตกแยกหลังการเลือกตั้งทางการเมือง,จุดต่างทางการเมือง
กลุ่มอาชีพมีจํากัด
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากลําธารมากนัก,ทรัพยากรธรรมชาติเหลือน้อย,ขาดมาตรการในการจัดเก็บขยะ
เรื่องยาเสพติด
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล อบต.หรือองค์กรราชการ เช่น กองทุนแม่
มีพืชเศรษฐกิจ สวนปาล์ม สวนยางพารา
อยากให้เจ้าหน้าที่มาแนะแนวในหมู่บ้าน
มีการสนับสนุนจากทาง อบต.
มีรายได้จากภาษีในท้องถิ่น
พื้นที่มีถนนเส้นหลักผ่านคือสาย 41
ใกล้กับสนามบิน
ราคาผลผลิตในพื้นที่ดี
ขอรับการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาพบปะกับประชาชนในหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ,โครงการ SML,โครงการประปา
ยังมีการมั่วสุมของเยาวชนในหมู่บ้าน,ยาเสพติดเริ่มเข้ามาแพร่กระจายในหมู่บ้าน (โดยบุคคลภายนอก)
และการพนันเป็นบางส่วน
ประชาชนมีรายได้น้อย ค่าครองชีพสูง,ขาดหน่วยงานมาดูแลในการประกอบอาชีพ,ขาดการส่งเสริมความรู้
ด้านอาชีพ,ไม่มีผู้เลี้ยงสัตว์
การเดินทางในการประกอบอาชีพลําบาก,ถนนขาดการพัฒนา
ขาดน้ําดื่ม น้ําใช้ในหมู่บ้าน ไม่เพียงพอ
ปัญหาจากอุตสาหกรรม อาทิ ขยะมลพิษ,มีประชากรแฝงมาก,มลภาวะเป็นพิษ
พื้นที่มีระยะทางที่ห่างกันกับชุมชนหลัก
บางฤดูราคาผลผลิตตกต่ํา
ไม่มีงบประมาณในการดําเนินการ
ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือบริจาคที่ดิน
ยังแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังยังไม่ได้/ทางระบายน้ํามีน้อย,มีภัยธรรมชาติพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม(น้ําท่วมขัง)
ขาดอาชีพเสริม
ไม่มีผู้สืบทอดศิลปะพื้นบ้าน
เส้นทางลําบากไม่ได้รับการพัฒนา

2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร ได้จัดทําแผนพัฒนา ประจําปี 2558 รวมทั้งสิ้น 129
โครงการ วงเงินที่กําหนดไว้ในแผน จํานวน 100,313,782 บาท
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร ได้ดําเนินการตามโครงการ ประจําปี 2558 รวมทั้งสิ้น
45 โครงการ วงเงิน 22,746,915.09 บาท

จํานวนโครงการคิดเป็นร้อยละ
129
จํานวนงบประมาณคิดเป็นร้อยละ

45 × 100 = 34.88

22,746,915.09 × 100 = 22.67
100,313,782
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร ได้ดําเนินการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัย เช่น ก่อสร้างถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปา ไฟฟูา เป็นต้น
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร ได้ดําเนินการสนับสนุนเงินทุนโดยการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
, ชมรมผู้สูงอายุ ,ชมรม อสม. และกลุ่มต่างๆ เพื่อประกอบการ หรืออาชีพเสริมเพิ่มรายได้
3. การพัฒนาสังคม
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร ได้สนับสนุนด้านการศึกษา โดยการดูแลการบริหาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร และดูแลเกี่ยวกับอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบล คลองไทร ด้านคุณภาพชีวิต ได้ดูแลเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม อาทิเช่น จัด ประเพณี
จบปีจบเดือน สรงน้ําพ่อท่านนุ้ย และรดน้ําผู้สูงอายุ ส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยจัดการแข่งขันกีฬา
คลองไทร คัพ เป็นประจําทุกปี
4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร ได้ร่วมมือกับประชาชนปลูกต้นไม้ในวันแม่แห่งชาติ
5. การพัฒนาการ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร ได้จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน เพื่อความ
สะดวก คล่องตัว ในการทํางาน มีการเฝูาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มี
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
1 แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทาง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคม
แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
แนวทางที่ 3 พัฒนาทางด้านแหล่งน้ํา
2 แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การลงทุนและ
ด้านเศรษฐกิจ
การพาณิชยกรรม
3 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสังคมและ
ด้านการพัฒนาคนและสังคม
การศึกษา
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนาและ
ศิลปะวัฒนธรรม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 4 ปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคม
สงเคราะห์
4 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมบําบัด และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ ด้านการจัดการ
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
แนวทางที่ 2 การปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการ
แนวทางที่ 3 พัฒนาปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
5 แนวทาง ที่ 1 พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์กร
ที่ดี

3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.) ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

ยกระดับถนนสายบ้านคลอง จัดจ้างยกระดับถนน กว้าง 8 เมตร
หอ หมู่ 1 -คลองเข้ (สายบ้าน
ระยะทาง 1,500
นายปุูน)
เมตร

2

จัดจ้างบุกเบิกถนน
บุกเบิกถนนสายเช็คกั้ง หมู่ 1
–ถนน
สายคลองหอ ,คลองเข้

3

4

ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า
กว้าง 6 เมตร
สถานีคลองไทร หมู่ 1 –คลอง
ระยะทาง 5,500
ลําวัง ต่อเขต ต.ท่าเคย อ.ท่า จัดจ้างปรับปรุงถนน เมตร
ฉาง
ปรับปรุงถนนสายบ้านนาย
ไสว ทิมแก้ว หมู่ 1-สี่แยก
ต้นโพธิ์

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 500
เมตร

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

680,000

680,000

680,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

531,000

531,000

531,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

10,530,000

10,530,000

10,530,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

531,000

531,000

531,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,500
เมตร
จัดจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2560
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

5

ปรับปรุงถนนสายดอนตาโรย
หมู่ 1

จัดจ้างปรับปรุงถนน กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 800
เมตร

544,000

544,000

544,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

6

ปรับปรุงถนนสายดอนเสาธง
หมู่ 1-วัดนันทาราม

จัดจ้างปรับปรุงถนน กว้าง 8 เมตร
ระยะทาง 1,500
เมตร

680,000

680,000

680,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

7

ปรับปรุงถนนสายหน้าสถานี
คลองไทร หมู่ 1 –คลองลําวัง

จัดจ้างปรับปรุงถนน

1,100,000

1,100,000

1,100,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

1,100,000

1,100,000

1,100,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

400,000

400,000

400,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

650,000

650,000

650,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

1,020,000

1,020,000

1,020,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

8

ปรับปรุงถนนลาดยางสายหน้า จัดจ้างปรับปรุง
สถานีรถไฟ (ช่วงลาดยาง)
ถนนลาดยาง

9

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายนิพนธ์ พันธ์ทอง หมู่ 1

จัดจ้างก่อสร้างถนน
คสล.

10 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางยิ่ง วงค์อินทร์ - บ้านนาง
ใหญ่ ภูมิไชยา

จัดจ้างก่อสร้างถนน
คสล.

11 บุกเบิกถนนสายคลองเข้ เกาะนางแก้ว หมู่ 2

จัดจ้างบุกเบิกถนน

กว้าง 8 เมตร
ระยะทาง 2,500
เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 500
เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 100
เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 200
เมตร
กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,000
เมตร

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
12 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า
สถานีคลองไทร หมู่ 1 ต่อเขต
คลองลําวัง หมู่ 6 ต.ท่าเคย
อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี
13
บุกเบิก ขยายถนนสายดอน
ตาโรย-บ้านนายประเทือง
นาคจินดา หมู่ 1
14

จัดจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

จัดจ้างบุกเบิกถนน
ขยายถนน

จัดจ้างบุกเบิกถนน

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 300
เมตร

จัดจ้างปรับปรุง
ถนนลาดยาง

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 2,000
เมตร

บุกเบิก-ปรับปรุง ถนนบ้าน
นายวิเชียร หมู่ 2-หมู่ 3
16
ปรับปรุงถนนลาดยางสาย
บ้านคลองเข้ หมู่ 2-ถนน 41

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 1,000
เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

10,530,000

10,530,000

10,530,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

500,000

500,000

500,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

975,000

975,000

975,000

ถนนที่
มีการคมนาคม กองช่าง
ได้รับการ ที่สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

900,000

900,000

900,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

2,750,000

2,750,000

2,750,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 200
เมตร

จัดจ้างก่อสร้างถนน
คสล.

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายวิเชียร คงจุ้ย หมู่ 2 (ต่อ)
15

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,700
เมตร

2560
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
17 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
คลองเข้ หมู่ 2-วัดนันทาราม
ต.ท่าเคย

จัดจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

18

จัดจ้างบุกเบิกถนน
บุกเบิกถนนสายคลองเข้ –
หัววัง หมู่ 2

19
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต/ยางพารา สายบ้าน
คลองเข้ – ต่อเขต ต.ท่าเคย
20 หมู่ 1,2

จัดจ้างก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต/ยางพารา
กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,330
จัดจ้างปรับปรุงถนน เมตร

จัดจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,000
เมตร

ปรับปรุงถนนสายห้วยไฟกา
ทับเซ้ง-สามแยกบ้านนาย
สุวรรณ หมู่ 3

จัดจ้างปรับปรุงถนน กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,500
เมตร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 1,500
เมตร

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

10,530,000

10,530,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

200,000

200,000

200,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

9,500,000

9,500,000

9,500,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

1,020,000

1,020,000

1,020,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

4,950,000

4,950,000

4,950,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

2,550,000

2,550,000

2,550,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ตาขําหมู่ 3 -ปั้มน้ํามัน
22

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,530,000

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 200
เมตร

ปรับปรุงถนนสายทับเซ้ง หมู่
3 –สวนศิลป์
21

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,330
เมตร

2560
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
23 บุกเบิก ปรับปรุงถนนสาย
มหาจํารัส-หัววัง-ควนเจริญ
หมู่ 3

จัดจ้างบุกเบิก
ปรับปรุงถนน

24

จัดจ้างปรับปรุงถนน
ปรับปรุงถนนสายห้วยไฟกา
หมู่ 3 –ห้วยต้นเหรียง

25
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางนิ่ง หมู่ 3
26
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายอรุณ หมู่ 3
27

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 1,500
เมตร
(หินคลุก)

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 3,500
เมตร
จัดจ้างก่อสร้างถนน (หินคลุก)
คสล.
กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 160
จัดจ้างก่อสร้างถนน เมตร
คสล.

จัดจ้างก่อสร้าง
ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ถนนลาดยาง
ทางหลวง 41 (กม. ที่
154+600) หมู่ 3,9 ต.
คลองไทร เชื่อม หมู่ 12 ต.
ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์
ธานี

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 200
เมตร
กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 12,800
เมตร

2560
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1,020,000

1,020,000

1,020,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

2,380,000

2,380,000

2,380,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

520,000

520,000

520,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

780,000

780,000

780,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

49,920,000

49,920,000

49,920,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
28 ก่อสร้างถนนลาดยางสายควน
รัชดา หมู่ 3 ต.คลองไทร
เชื่อมวัดมะลิวัลย์ หมู่ 4 ต.
มะลวน อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี
29
ก่อสร้างถนนลาดยาง ริมคลอง
มหาราช หมู่ 3
30

จัดจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

จัดจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

จัดจ้างก่อสร้างถนน
ก่อสร้างถนน คสล. สายท่าน้ํา คสล.
แห้ง หมู่ 4- ทุ่งรังชัน

31

จัดจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายท่า
แซะ หมู่ 4 หมู่ 1 ต.คลองไทร
–
วัดนันทาราม(ทุ่งรังชัน) ต.ท่า
32 เคย
จัดจ้างก่อสร้างถนน
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
คสล.
ก่อสร้างถนน คสล. สายท่าน้ํา
แห้ง หมู่ 4 – สายไสต้อ

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 4,650
เมตร

2560
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

5,850,000

5,850,000

5,850,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

2,516,000

2,516,000

2,516,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

3,900,000

3,900,000

3,900,000

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 1,500
เมตร

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

8,970,000

8,970,000

8,970,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,300
เมตร

3,300,000

3,300,000

3,300,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,000
เมตร

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 1,500
เมตร

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
33 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางเขียว-หนองหมี หมู่ 4

จัดจ้างก่อสร้างถนน
คสล.

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 1,500
เมตร

34 ปรับปรุงถนน คสล. สายสวน
นางประไพ หมู่ 4– สวนนาย
ส้อง

จัดจ้างปรับปรุงถนน กว้าง 5 เมตร
คสล.
ระยะทาง 500
เมตร

2560
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

4,875,000

4,875,000

4,875,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

500,000

500,000

500,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

35 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน จัดจ้างก่อสร้าง
ท่ากลิ้ง หมู่ 4- บ้านห้วยต้น ถนนลาดยาง
ตอ
ต.มะลวน อ.พุนพิน
36 บุกเบิกถนนสายท่าน้ําแห้ง หมู่ จัดจ้างบุกเบิกถนน
4 –คลองเข้ หมู่ 2

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 3,000
เมตร

9,900,000

9,900,000

9,900,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 1,000
เมตร

400,000

400,000

400,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

37 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน จัดจ้างก่อสร้าง
นายหน่วง หมู่ 4- ต.ท่าเคย
ถนนลาดยาง

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 900
เมตร

2,475,000

2,475,000

2,475,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

1,365,000

1,365,000

1,365,000

สะพานที่ มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

38 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่า
กลิ้ง หมู่ 4 ต.คลองไทร - ต.
ท่าเคย อ.ท่าฉาง

จัดจ้างก่อสร้าง
สะพาน

กว้าง 7 เมตร
ระยะทาง 15 เมตร

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2560
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

39 ก่อสร้างถนนลาดยางสายท่า
น้ําแห้ง หมู่ 4 ต.คลองไทร
เชื่อมวัดหนองบัว หมู่ 11 ต.
ท่าเคย อ.ท่าฉาง
40 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
เชียร ซอย 2 หมู่ 5

จัดจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,500
เมตร

5,850,000

5,850,000

5,850,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

จัดจ้างก่อสร้างถนน
คสล.

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 1,000
เมตร

3,250,000

3,250,000

3,250,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

41 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ทางเข้าหมู่ 5 (จุดบ้านนาย
จิต-นายถาวร)

จัดจ้างก่อสร้างถนน
ลาดยาง

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 300
เมตร

660,000

660,000

660,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

42 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
น.ส รัตนา หมู่ 5 - ต.มะลวน

จัดจ้างก่อสร้างถนน
คสล.

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 1,000
เมตร

2,600,000

2,600,000

2,600,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

825,000

825,000

825,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

850,000

850,000

850,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

43 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน จัดจ้างก่อสร้างถนน
นางบุญเจือ ชัยวงค์ หมู่ 5 – ลาดยาง
หมู่ 3
ต.มะลวน
44
จัดจ้างบุกเบิกถนน
บุกเบิกถนนสายริมทางรถไฟ
ต.คลองไทร - หมู่ 3 ต.
มะลวน

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 300
เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 1,000
เมตร

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2560
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

45 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน จัดจ้างก่อสร้างถนน
หลวงพงศ์ หมู่ 5 – ทางรถไฟ คสล.

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 500
เมตร

1,625,000

1,625,000

1,625,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

46 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
เชียร ซอย 2 หมู่ 5 ต.คลอง
ไทร เชื่อม หมู่ 3 บ้านไผ่ใหญ่
ต.มะลวน
อ.พุนพิน
47 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
เชียร หมู่ 5-บ้านแหลมไผ่ ต.
มะลวน อ.พุนพิน

จัดจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,600
เมตร

6,240,000

6,240,000

6,240,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

จัดจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 900
เมตร

3,510,000

3,510,000

3,510,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

48 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
จัดจ้างก่อสร้าง
ควนตาทอง หมู่ 6 ต.คลอง
ถนนลาดยาง
ไทร- บ้านมะลวนใน อ.พุนพิน

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,000
เมตร

7,800,000

7,800,000

7,800,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

49 ก่อสร้างถนน ลาดยาง สาย
ควนสุวรรณ ซอย 2 หมู่ 6 –
ควนตาทอง
(คูมหาราช)
50 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายด้วน-บ้านนายโกวิทย์ หมู่
6

จัดจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 800
เมตร

2,080,000

2,080,000

2,080,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

จัดจ้างก่อสร้างถนน
คสล.

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 300
เมตร

780,000

780,000

780,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
51 ก่อสร้าง/บุกเบิกถนนสายบ้าน จัดจ้างก่อสร้าง/
นายโกวิทย์ หมู่ 6-ปศุสัตว์
บุกเบิกถนน
ต.มะลวน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

780,000

780,000

780,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

จัดจ้างปรับปรุงถนน กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 800
เมตร

544,000

544,000

544,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

จัดจ้างปรับปรุงถนน กว้าง 8 เมตร
ระยะทาง 3,000
เมตร

2,040,000

2,040,000

2,040,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

54 ปรับปรุงถนนสายไสสระ-ห้วย จัดจ้างปรับปรุงถนน กว้าง 4 เมตร
ไฟกา-ห้วยยายเซ หมู่ 6
ระยะทาง 1,200
เมตร

816,000

816,000

816,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

55 ปรับปรุงถนนสายบ้านนาย
ด้วน
หมู่ 6 -บ้านดอนคุณ

850,000

850,000

850,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

8,160,000

8,160,000

8,160,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

52 ปรับปรุงถนนสายบ้านนาย
ด้วน
หมู่ 6 – ควนตาทอง (ถนน
จําลอง)
53 ปรับปรุงถนนสายจําลอง หมู่
2, 3,4 และ 6

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 1,000
เมตร

2560
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

จัดจ้างปรับปรุงถนน กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 1,000
เมตร

56 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย
จัดจ้างปรับปรุงถนน กว้าง 6 เมตร
ควนสุวรรณ หมู่ 6 –ห้วยต้น
ระยะทาง 8,000
ตอ หมู่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน
เมตร

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

57 ยกระดับถนนสายห้วยต้นตอบ้านไม้เรียบ (เสนอโครงการ
โดยหมู่ 6)
ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
58 ควนสุวรรณ หมู่ 6 ต.คลอง
ไทร -คลองสินทอง ต.มะลวน
อ.พุนพิน
ปรับปรุงผิวจราจร
59 ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
เอเชีย -บ้านไสสระ หมู่ 6

จัดจ้างยกระดับถนน กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 2,500
เมตร
จัดจ้างก่อสร้าง
กว้าง 6 เมตร
ถนนลาดยาง
ระยะทาง 2,000
เมตร
จัดจ้างปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

60 ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน ตรอก จัดจ้างก่อสร้างถนน
ด้วน จุดสวนนายกนก หมู่ 4 น้าํ ล้นผ่าน

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,400
เมตร
หนา 0.05 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 8
เมตร
ยาว 42 เมตร

2560
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

2,125,000

2,125,000

2,125,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

7,800,000

7,800,000

7,800,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

2,600,000

2,600,000

2,600,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา
และทางระบาย
น้ํา
ถนนที่
กองช่าง
ได้รับการ มีการคมนาคมที่
พัฒนา
สะดวกรวดเร็ว

61 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
ดอนเลียบ-คลองลําวัง
จุดบ้านนายศิลป์ คลองลําวัง

จัดจ้างปรับปรุงถนน กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 4,000
เมตร

410,000

410,000

410,000

62 ก่อสร้างถนน คสล. สายดอน
ใหญ่ ซอย 2 หมู่ 7

จัดจ้างปรับปรุงถนน กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 158
เมตร

1,625,000

1,625,000

1,625,000

ถนนที่
กองช่าง
ได้รับการ มีการคมนาคมที่
พัฒนา
สะดวกรวดเร็ว

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
63 ปรับปรุงถนนลาดยางบ้าน
ดอนใหญ่-ดอนเลียบ หมู่ 7

จัดจ้างปรับปรุงถนน กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 2,000

2560
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1,800,000

1,800,000

1,800,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

1,625,000

1,625,000

1,625,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

บ้านนายสอื้น สาร 8,250,000
เทพ-(ถนนสาย
เอเชีย)กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,500
เมตร
66 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน จัดจ้างก่อสร้าง
กว้าง 6 เมตร
7,800,000
ดอนคุณ หมู่ 8 - ต่อเขต ต.
ถนนลาดยาง
ระยะทาง 2,300
มะลวน
เมตร(บ้านนาลึกอ.พุนพิน
ควนสุวรรณ)
67 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัน จัดจ้างก่อสร้าง
กว้าง 6 เมตร
8,250,000
ติก
ถนนลาดยาง
ระยะทาง 2,500
หมู่ 8 บ้านนาลึก ถนนสาย
แอสฟันติกคอนกรีต เมตร
4112 – ถนนเอเชีย
68 เสริมแอสฟันท์ติกคอนกรีต
จัดจ้างเสริม
กว้าง 4 เมตร
1,760,000
ถนน สายสี่แยกบ้านนายขํา- แอสฟันติก
ระยะทาง 800
ข้างปั้มน้ํามัน ผู้ใหญ่ธวัช สิทธิ
เมตร
กูล หมู่ 8

8,250,000

8,250,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

7,800,000

7,800,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

8,250,000

8,250,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

1,760,000

1,760,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

64 ก่อสร้างถนน คสล. สายคลอง จัดจ้างก่อสร้างถนน
ชลประทาน หมู่ 7 หน้าบ้าน คสล.
นายพยงค์- บ้านนายจันทนา
65 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 8
สาย 41-ถนนสายล่าง
(พุนพิน-ท่าชนะ)

จัดจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 500
เมตร

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2560
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

69 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเปรว จัดจ้างก่อสร้าง
พม่าหมู่ 8 ต.คลองไทร เชื่อม ถนนลาดยาง
หมู่ 4
ต.มะลวน อ.พุนพิน
70 บุกเบิกถนนซอยแม่หม้าย หมู่ จัดจ้างบุกเบิกถนน
9

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,300
เมตร

8,970,000

8,970,000

8,970,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 1,300
เมตร

1,105,000

1,105,000

1,105,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

71 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย
เจริญสุข หมู่ 9

จัดจ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 1,500
เมตร

1,275,000

1,275,000

1,275,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

72 ปรับปรุงยกระดับถนนสาย
ปูอมตํารวจบ้านไม้เรียบ หมู่
9 –ต. ท่าเคย

จัดจ้างปรับปรุง
ยกระดับถนน

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 4,000
เมตร

3,400,000

3,400,000

3,400,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

73 ปรับปรุงยกระดับถนนสาย
ทับตาเรือง หมู่ 9 – ต. ปาก
ฉลุย
บุกเบิกถนนสายบ้านนาย
74 สมนึก
หมู่ 9 - เขต ต.ท่าเคย

จัดจ้างปรับปรุง
ยกระดับถนน

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 3,500
เมตร

2,975,000

2,975,000

2,975,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

จัดจ้างบุกเบิกถนน

1,700,000

1,700,000

1,700,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
75 รุ่งโรจน์
หมู่ 9

จัดจ้างก่อสร้างถนน
คสล.

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 2,000
เมตร
กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 300
เมตร

975,000

975,000

975,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2560
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

76 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ตันหยง
หมู่ 9

จัดจ้างก่อสร้างถนน
คสล.

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 2,000
เมตร

6,500,000

6,500,000

6,500,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

77 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย
ควนสามยอด หมู่ 9

จัดจ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 1,300
เมตร

1,105,000

1,105,000

1,105,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

78 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย
ซอย รุ่งเรือง หมู่ 9

จัดจ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 1,500
เมตร

1,275,000

1,275,000

1,275,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 1,000
เมตร

450,000

450,000

450,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

1,700,000

1,700,000

1,700,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

7,800,000

7,800,000

7,800,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

79 บุกเบิกถนนซอยตาใน หมู่ 9 - จัดจ้างบุกเบิกถนน
เขตหมู่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน
80 ปรับปรุงถนนยกระดับถนน
ซอยบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ 9

จัดจ้างปรับปรุงถนน กว้าง 5 เมตร
ยกระดับถนน
ระยะทาง 2,000
เมตร

81 ก่อสร้างถนนลาดยางซอย
จัดจ้างก่อสร้าง
ตันหยง หมู่ 9 ต.คลองไทร-วัด ถนนลาดยาง
หนองบัว
ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,200
เมตร

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2560
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

82 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ไม้เรียบ หมู่ 9 ต.คลองไทร วัดหนองบัว ต.ท่าเคย อ.ท่า
ฉาง
83 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ไม้เรียบ หมู่ 9 ต.คลองไทรสามแยกต้นเหรียง ต.มะลวน
อ.พุนพิน

จัดจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,500
เมตร

7,800,000

7,800,000

7,800,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

จัดจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,300
เมตร

7,800,000

7,800,000

7,800,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

84 ก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วย
ต้นตอ หมู่ 8 ต.มะลวน อ.
พุนพิน เชื่อม หมู่ 3,6,9 ต.
คลองไทร เชื่อม หมู่ 11 ต.
ท่าเคย อ.ท่าฉาง
85 ซ่อมแซมถนน ตําบลคลอง
ไทร

จัดจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 4,100
เมตร

19,890,000

19,890,000

19,890,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

จัดจ้างซ่อมแซม
ถนน

หมู่ 1 - 9

500,000

500,000

500,000

ถนนที่
มีการคมนาคมที่ กองช่าง
ได้รับการ สะดวกรวดเร็ว
พัฒนา

รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.) ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1

ขยายเขตไฟฟูาสายบ้านดอน
ตาโรย หมู่ 1

จัดจ้างขยายเขต
ไฟฟูา

ระยะทาง 100
เมตร

40,000

40,000

40,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

2

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถัง
ระบบประปา หมู่ 1

จัดจ้างขุดเจาะบ่อ
บาดาล

ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก
120 เมตร

500,000

500,000

500,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

3

ขยายเขตประปา หมู่ 1 จุด
บ้าน
นางเลิศ-บ้านนายสมศักดิ์

จัดจ้างขยายเขต
ประปา

ระยะทาง 1,000
เมตร

75,000

75,000

75,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

จัดจ้างเปลี่ยนถัง
ประปา

หมู่ 1

350,000

350,000

350,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

ระยะทาง 4,300
เมตร

2,996,000

2,996,000

2,996,000

มีถนน ที่มี ประชาชนมีการ กองช่าง
ไฟฟูาแสง ใช้ถนนที่สะดวก
สว่าง
และปลอดภัย

4
เปลี่ยนถังประปา หมู่ 1
5

ก่อสร้างและติดไฟฟูาแสง
จัดจ้างก่อสร้างและ
สว่างข้างทางถนนสายพุนพิน- ติดไฟฟูาแสงสว่าง
ไชยา หมู่ 1,2,3 และ 8 ต.
คลองไทร
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

6

ขยายเขตไฟฟูาแยกต้นไทร
(คลองหอ) – บ้านนายพร้อย
รักษาพราหมณ์ หมู่ 1

จัดจ้างขยายเขต
ไฟฟูา

ระยะทาง 500
เมตร

100,000

100,000

100,000

บ้านเรือน บ้านของ
มีไฟฟูา
ประชาชนมี
แสงสว่าง ไฟฟูาใช้

กองช่าง

7

ขยายเขตไฟฟูาบ้านดอนตา
โรย จุดบ้านนางแดง – บ้าน
นายสุรินทร์
หมู่ 1
เปลี่ยนถังประปาพร้อมเมน
หมู่ 2

จัดจ้างขยายเขต
ไฟฟูา

ระยะทาง 1,500
เมตร

250,000

250,000

250,000

กองช่าง

จัดจ้างเปลี่ยนถัง
ประปา

บรรจุน้ํา 20 คิว สูง
20 เมตร

350,000

350,000

350,000

ซ่อมแซมถังน้ําประปาบ้านปุา
ตาล หมู่ 2

จัดจ้างซ่อมแซมถัง
น้ําประปา

ประปา บ้านปุาตาล

150,000

150,000

150,000

10 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหน้า
ควน พร้อมย้ายถังประปา หมู่
2

จัดจ้างขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมย้าย
ถังประปา

ประปา บ้านหน้า
ควน

150,000

150,000

150,000

11 ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านนาง
วรรณี หมู่ 2 ไปเชื่อมต่อถนน
สายบนควน
12 ก่อสร้างหอถังประปา พร้อม
ขยายเขตประปา จุดบ้านนาย
ขจร
เศรษฐเดช หมู่ 2

จัดจ้างขยายเขต
ไฟฟูา

ระยะทาง 1,000
เมตร

400,000

400,000

400,000

จัดจ้างก่อสร้างถัง
ประปา

ความจุ ถัง ขนาด
15 ลบ.ม. สูง 15
เมตร

675,000

675,000

675,000

บ้านเรือน
มีไฟฟูา
บ้านของ
แสงสว่าง ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้
โครงการที่
พัฒนา
มีน้ําใช้ในการ
โครงการที่ อุปโภคบริโภค
พัฒนา
มีน้ําใช้ในการ
โครงการที่ อุปโภคบริโภค
พัฒนา
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
โครงการที่
พัฒนา
บ้านของ
โครงการที่ ประชาชนมี
พัฒนา
ไฟฟูาใช้

8
9

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

13 เปลี่ยนถังประปาในโรงเรียน
วัดอัมพาราม หมู่ 3
14

15

16
17

2560
(บาท)

จัดจ้างเปลี่ยนถัง
ประปา

ความจุ ถัง ขนาด
350,000
15 ลบ.ม. สูง 15
เมตร
เจาะบ่อบาดาลตั้งถังประปา จัดจ้างเจาะบ่อ
บ่อ Ø 6 นิ้ว ถัง
875,000
พร้อมขยายเขตประปา หมู่ 3 บาดาล พร้อมขยาย ขนาด 15 ลบ.ม. สูง
จุดสวนยาง
เขตประปา
15 เมตร
นางจันทร์ ชมภูพล
เจาะบ่อบาดาล ตั้งถังประปา
875,000
พร้อมขยายเขตประปา สวน จัดจ้างเจาะบ่อ
บ่อ Ø 6 นิ้ว ถัง
นายยุคล หมู่ 3 (ทับเซ้ง)
บาดาล ติดตั้งถัง
ขนาด 15 ลบ.ม. สูง
ประปา
15 เมตร
เปลี่ยนถังประปาริมทางรถไฟ จัดจ้างเปลี่ยนถัง
บ่อ Ø 6 นิ้ว ถัง
875,000
หมู่ 3
ประปา
ขนาด 15 ลบ.ม. สูง
15 เมตร
ก่อสร้างหอถังประปา พร้อม จัดจ้างก่อสร้างหอ หอถังขนาด 15 ลบ. 1,200,000
ขยายเขตประปา จุดบ้านนาย ถังประปา ขยายเขต ม. สูง 15 เมตร
ธรรมนูญ เพชรทอง หมู่ 3
ประปา

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

350,000

350,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

875,000

875,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

875,000

875,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

875,000

875,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

1,200,000

1,200,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

18 ก่อสร้างหอถังประปา จุดบ้าน จัดจ้างก่อสร้างหอ
นายจรัล หนองหมี หมู่ 4
ถังประปา

สูง 20 เมตร ขยาย
เขต ระยะทาง
2,500 เมตร

700,000

700,000

700,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

19 ขยายเขตประปา พร้อม
เปลี่ยนหอถัง จุดบ้านหูดแห้ง
หมู่ 4

ระยะทาง 2,000
เมตร

160,000

160,000

160,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

จัดจ้างขยายเขต
ประปา

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

20 ขุดเจาะบ่อบาดาล เปลี่ยนถัง
กรอง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟูา จุดสี่แยกท่าน้ําแห้ง หมู่
4

จัดจ้างขุดเจาะบ่อ
บ่อ Ø 6 นิ้ว ลึก 80
บาดาล เปลี่ยนถัง
เมตร
กรอง ติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟูา

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

350,000

350,000

350,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

21 ขยายเขตประปา ซอยอ่างเก็บ จัดจ้างขยายเขต
น้ํา หมู่ 4
ประปา

ระยะทาง 1,000
เมตร

80,000

80,000

80,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

22 เจาะบ่อบาดาล พร้อมซัมเมอร์ จัดจ้างเจาะบ่อ
ประปาบ้านท่าน้ําแห้ง หมู่ 4 บาดาล ติดตั้ง
ซัมเมอร์
23 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
จัดจ้างขุดเจาะบ่อ
ติดตั้งถังประปา หมู่ 6 ย้าย
บาดาล พร้อมติดตั้ง
จากสวนนายเล้ง
ถังประปา

บ่อ Ø 6 นิ้ว ลึก 80
เมตร

350,000

350,000

350,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

บ่อ Ø 6 นิ้ว ลึก 80
เมตร จุดบ้านนาย
เตอะ

500,000

500,000

500,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

24 ขุดเจาะบ่อประปา หมู่ 6
ตั้งแท็งค์ประปา ขยายเขต

จัดจ้างขุดเจาะบ่อ
ประปา

150,000

150,000

150,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

25 ขยายเขตไฟฟูา หมู่ 6 ถนน
บ้านห้วยยายเซ

จัดจ้างขยายเขต
ไฟฟูา

บ่อ Ø 6 นิ้ว ลึก 80
เมตร
จุดสวนนายเล้ง หมู่
6
ระยะทาง 500
เมตร

100,000

100,000

100,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

26 ขยายเขตไฟฟูา หมู่ 6 ถนน
สายทับเซ้ง-ถนนห้วยตนตอ

จัดจ้างขยายเขต
ไฟฟูา

ระยะทาง 500
เมตร

100,000

100,000

100,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

27 ขยายเขตไฟฟูา ถนนห้วยไฟกา จัดจ้างขยายเขต
หมู่ 6
ไฟฟูา

ระยะทาง 500
เมตร

100,000

100,000

100,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

28 ขยายท่อเมนประปา หมู่ 6
สายซอยม่วงกิ่งห้อย-สวนนาง
ลออ
29 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ถังแชมเปญ หมู่ 6 บ้านทับเซ้ง

จัดจ้างขยายท่อเมน
ประปา

ระยะทาง 400
เมตร

160,000

160,000

160,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

จัดจ้างขุดบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งถัง
แชมปญ
จัดจ้างขยายเขต
ไฟฟูา

เจาะบ่อลึกประมาณ
500 เมตร

300,000

300,000

300,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

ระยะทาง 200
เมตร

80,000

80,000

80,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

31 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมู่ จัดจ้างขยายเขต
8 สาย41- บ้านดอนคุณ สาย ไฟฟูา
เอเชีย -บ้านนางทิพวัลย์

ระยะทาง 1, 200
เมตร

480,000

480,000

480,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

32 ขยายเขตประปา จุดปูอมไม้
เรียบ หมู่ 9

จัดจ้างขยายเขต
ประปา

ระยะทาง 2,000
เมตร

200,000

200,000

200,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

33 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 9
พร้อมขยายเขต ซอยเจริญสุข

จัดจ้างขุดเจาะบ่อ
บาดาล

บ่อ Ø 6 นิ้ว ลึก
120 เมตร

250,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

34 ขยายเขตประปา ซอยแม่
หม้าย
หมู่ 9

จัดจ้างขยายเขต
ประปา

ระยะทาง 1,300
เมตร

104,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

30 ขยายเขตไฟฟูา หมู่ 7 ซอย 1
บ้านนางละม้าย ธรรมบํารุง โรงสีข้าวชุมชน

250,000
104,000

250,000
104,000

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2560
(บาท)

ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก
120 เมตร พร้อม
ติดตั้งหอถังสูงขนาด
15 ลบ.ม สูง 15
เมตร ขยายเขตท่อ
เมลประปา
ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก
120 เมตร พร้อม
ติดตั้งหอถังสูงขนาด
15 ลบ.ม สูง 15
เมตร ขยายเขตท่อ
เมลประปา
หมู่ 1 – 9

1,576,000

1,576,000

1,576,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

700,000

700,000

700,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

200,000

200,000

200,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

38 ขยายเขตประปา ตําบลคลอง จัดจ้างขยายเขต
ไทร
ประปา

หมู่ 1 – 9

200,000

200,000

200,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

39 ซ่อมแซมไฟฟูา ตําบลคลอง
ไทร

จัดจ้างซ่อมแซม
ไฟฟูา

หมู่ 1 – 9

200,000

200,000

200,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

40 ขยายเขตไฟฟูา ตําบลคลอง
ไทร

จัดจ้างขยายเขต
ไฟฟูา

หมู่ 1 – 9

300,000

300,000

300,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

41 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ตําบล
คลองไทร

จัดจ้างติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ

หมู่ 1 - 9

500,000

500,000

500,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีความปลอดภัย กองช่าง
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

35 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอ
ถังประปา,ขยายเขตประปา
บ้านไม้เรียบ หมู่ 9

จัดจ้างขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมติดตั้ง
หอถังประปา ขยาย
เขตประปา

36 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอ จัดจ้างขุดเจาะบ่อ
ถังประปา บ้านนางติ๋ม จันทร์ บาดาลพร้อมติดตั้ง
โกมุท
หอถังประปา
หมู่ 9
37 ซ่อมแซมประปา ตําบลคลอง
ไทร

จัดจ้างซ่อมแซม
ประปา

รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใตตอนบน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.) ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านแหล่งน้ํา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

ขุดลอกคูริมทางรถไฟ หมู่ 1
ต่อ ตําบลท่าเคย อ.ท่าฉาง

2

ขุดลอกคูระบายน้ําสายหน้า
จัดจ้างขุดลอกคู
สถานีคลองไทร หมู่ 1 –คลอง ระบายน้ํา
ลําวัง
ขุดลอกคลองจากบ้านนายไสว จัดจ้างขุดลอกคลอง
หมู่ 1 –วัดนันทาราม

3

จัดจ้างขุดลอกคู

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
เป็นทางระบาย
น้ําปูองกันน้ํา
ท่วม

ระยะทาง 2,000
เมตร

100,000

100,000

100,000

โครงการ
ที่พัฒนา

ระยะทาง 2,000
เมตร

100,000

100,000

100,000

โครงการ
ที่พัฒนา

ระยะทาง 1,000
เมตร

100,000

100,000

100,000

โครงการ
ที่พัฒนา

4

วางท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก จัดจ้างวางท่อระบาย ระยะทาง 50 เมตร
หน้าวัดอัมพาราม หมู่ 3
น้าํ พร้อมบ่อพัก

300,000

300,000

300,000

โครงการ
ที่พัฒนา

5

ขุด-วางท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อ จัดจ้าง ขุด-วางท่อ ระยะทาง 1,000
พัก จุดบ้านนายเยื้อง –
ระบายน้ํา พร้อมบ่อ เมตร
โรงเรียนวัดอัมพารา หมู่ 3
พัก

200,000

200,000

200,000

โครงการ
ที่พัฒนา

กองช่าง
กองช่าง

เป็นทางระบาย
น้ําปูองกันน้ํา
ท่วม
เป็นทางระบาย
น้ําปูองกันน้ํา
ท่วม
เป็นทางระบาย
น้ําปูองกันน้ํา
ท่วม
เป็นทางระบาย
น้ําปูองกันน้ํา
ท่วม

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านแหล่งน้ํา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

6

ฝังท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก
ริมถนนโกศลราษฎร์ หมู่ 3

จัดจ้าง ฝังท่อระบาย ระยะทาง 1,000
น้ําพร้อมบ่อพัก
เมตร

7

ก่อสร้างฝายน้ําล้น ตรอกด้วน จัดจ้างก่อสร้างฝาย
จุดสวนนาย กนก หมู่ 4
น้าํ ล้น

8

ฝังท่อระบายน้ําหน้าโรงเรียน
บ้านควนสุวรรณ หมู่ 6

9

ก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยยายเซ จัดจ้างก่อสร้างฝาย
หมู่ 6
น้าํ ล้น

จัดจ้างฝังท่อระบาย
น้ํา

2560
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
เป็นทางระบาย
น้ําปูองกันน้ํา
ท่วม
มีที่กักเก็บน้ํา

กองช่าง

เป็นทางระบาย
น้ําปูองกันน้ํา
ท่วม
มีที่กักเก็บน้ํา

กองช่าง

200,000

200,000

200,000

โครงการ
ที่พัฒนา

กว้าง 8 เมตร ยาว
30 เมตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000

โครงการ
ที่พัฒนา

จํานวน 15 ท่อ

60,000

60,000

60,000

โครงการ
ที่พัฒนา

กว้าง 8 เมตร ยาว
10 เมตร

150,000

150,000

150,000

โครงการ
ที่พัฒนา

กองช่าง

กองช่าง

10 ก่อสร้างทํานบกั้นน้ําคลอง
มหาราช หมู่ 6

จัดจ้างก่อสร้าง
ทํานบกั้นน้ํา

กว้าง 8 เมตร ยาว
10 เมตร

100,000

100,000

100,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีที่กักเก็บน้ํา

กองช่าง

11 ขุดลอกคลองมหาราช หมู่
6,3,8

จัดจ้างขุดลอกคลอง ระยะทาง 1,000
เมตร

900,000

900,000

900,000

โครงการ
ที่พัฒนา

กองช่าง

12 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ 7 จุด
บ้านนายสมศิลป์

จัดจ้างก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม

2 ช่องทาง
ระยะทาง 10 เมตร

200,000

200,000

200,000

โครงการ
ที่พัฒนา

13 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ํา
คสล. จุดบ้านนายสมคิด
ปล้องนิราศ
หมู่ 8
14 วางท่อระบายน้ํา หมู่ 8
ทางเข้าบ้านนาลึก ต่อเขต
แขวงการทาง

จัดจ้างก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล.

กว้าง 8 เมตร ยาว
6เมตร

200,000

200,000

200,000

โครงการ
ที่พัฒนา

เป็นทางระบาย
น้ําปูองกันน้ํา
ท่วม
เป็นทางระบาย
น้ําปูองกันน้ํา
ท่วม
เป็นทางระบาย
น้ําปูองกันน้ํา
ท่วม

จัดจ้างวางท่อ
ระบายน้ํา

ระยะทาง 400
เมตร

200,000

200,000

200,000

โครงการ
ที่พัฒนา

เป็นทางระบาย
น้ําปูองกันน้ํา
ท่วม

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านแหล่งน้ํา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

15 ขุดอ่างเก็บน้ํา ซอยรุ่งเรือง หมู่ จัดจ้างขุดอ่างเก็บน้ํา จํานวน 10 ไร่
9

500,000

500,000

500,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีที่กักเก็บน้ํา

กองช่าง

16 ขุดลอกฝายน้ําล้น จุดบ้านนาง จัดจ้างขุดลอกฝาย
ประนอม หมู่ 9

1 แห่ง

400,000

400,000

400,000

โครงการ
ที่พัฒนา

เป็นทางระบาย
น้ําปูองกันน้ํา
ท่วม

กองช่าง

17 ก่อสร้างฝายน้ําล้น ซอยสันติ
หมู่ 9

จัดจ้างก่อสร้างฝาย
น้ําล้น

กว้าง 8 เมตร ยาว 6 250,000
เมตร

250,000

250,000

โครงการ
ที่พัฒนา

18 ก่อสร้างฝายน้ําล้น ซอยตาเริม จัดจ้างก่อสร้างฝาย
หมู่ 9
น้าํ ล้น

กว้าง 8 เมตร ยาว 6 250,000
เมตร

250,000

19 ก่อสร้างฝายน้ําล้น บ้านนาย
สนอง หมู่ 9

จัดจ้างก่อสร้างฝาย
น้ําล้น

กว้าง 8 เมตร ยาว 6 250,000
เมตร

250,000

20 ก่อสร้างฝายน้ําล้น ซอย
ตันหยง
หมู่ 9
21 ก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ 9 ซอย
รุ่งเรือง

จัดจ้างก่อสร้างฝาย
น้ําล้น

กว้าง 8 เมตร ยาว 6 250,000
เมตร

250,000

จัดจ้างก่อสร้างฝาย
น้ําล้น

กว้าง 8 เมตร ยาว 6 250,000
เมตร

250,000

250,000
250,000
250,000
250,000

โครงการ
ที่พัฒนา
โครงการ
ที่พัฒนา
โครงการ
ที่พัฒนา
โครงการ
ที่พัฒนา

กองช่าง
มีที่กักเก็บน้ํา
กองช่าง
มีที่กักเก็บน้ํา
กองช่าง
มีที่กักเก็บน้ํา
กองช่าง
มีที่กักเก็บน้ํา
กองช่าง
มีที่กักเก็บน้ํา

รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจ
2.) ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนและการพานิชยกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1

สนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุน
หมู่ 1
งบประมาณ

ตําบลคลองไทร

20,000

20,000

20,000

มีกลุ่ม
ได้รับการ
ส่งเสริม

ประชาชนหมู่ 1 อบต.
ดําเนินการตาม
โครงการกองทุน

2

ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

1 แห่ง

200,000

200,000

200,000

โครงการ
ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง

อบต.

3

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

สนับสนุนการ
ดําเนินงาน

อบรมให้ความรู้/จัด
กิจกรรม

40,000

40,000

40,000

4

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ตําบล
คลองไทร

สนับสนุนการ
ดําเนินงาน

หมู่ 1 - 9

200,000

200,000

200,000

มีหมู่บ้าน
ดําเนินงานตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง
จํานวน
ประชาชนได้รับ
ครั้งที่
ความรู้เรื่อง
ดําเนินการ เกษตร
มีกลุ่ม
ได้รับการ
ส่งเสริม

อบต.

มีการดําเนินงาน อบต.
ต่อเนื่อง

2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนและการพานิชยกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

5

สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ตําบล สนับสนุนการ
คลองไทร
ดําเนินงาน

หมู่ 1 – 9

200,000

200,000

200,000

มีกลุ่ม
มีการดําเนินงาน อบต.
ได้รับการ ต่อเนื่อง
ส่งเสริม

6

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

ตําบลคลองไทร

50,000

50,000

50,000

มีกลุ่ม
มีกลุ่มได้รับการ
ได้รับการ ส่งเสริม
ส่งเสริม

สนับสนุนการ
ดําเนินงาน

อบต.

รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 ถึง 2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.) ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาคมและสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสังคมและการศึกษา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

ซ่อมแซมอาคารและก่อสร้าง
โรงเรียนโตนดสูง หมู่ 1

จัดจ้างซ่อมแซม
ก่อสร้าง อาคาร

ขนาด กว้าง 10
ยาว 20 เมตร

2

ก่อสร้างห้องน้ําโรงเรียน
บ้านโตนดสูง หมู่ 1

จัดจ้างก่อสร้าง
ห้องน้ํา
จํานวน 10 ห้อง

3

1,200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
กองช่าง

1,200,000

1,200,000

พัฒนา
สถานที่

ขนาด กว้าง 3 เมตร 600,000
ยาว 10 เมตร

600,000

600,000

พัฒนา
สถานที่

ปรับปรุง ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 1

จัดจ้าง ปรับปรุง ต่อ ขนาด กว้าง 8 เมตร 200,000
เติมอาคาร
ยาว 20 เมตร
อเนกประสงค์

200,000

200,000

พัฒนา
สถานที่

ใช้ประโยชน์
ทางการ
การศึกษา และ
อื่นๆ
ใช้ประโยชน์
ทางการ
การศึกษา และ
อื่นๆ
ใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ

4

ถมดินปรับพื้นที่โรงเรียน
บ้านโตนดสูง หมู่ 1

จัดจ้าง ถมดิน ปรับ
พื้นที่

ขนาด กว้าง 40
100,000
เมตร ยาว 80 เมตร

100,000

100,000

พัฒนา
สถานที่

ใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

5

ปรับปรุง ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 2

จัดจ้าง ปรับปรุง ต่อ ขนาด กว้าง 8 เมตร 200,000
เติมอาคาร
ยาว 20 เมตร
อเนกประสงค์

200,000

200,000

พัฒนา
สถานที่

ใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสังคมและการศึกษา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

6

ปรับปรุง ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 3

จัดจ้าง ปรับปรุง ต่อ ขนาด กว้าง 8 เมตร 200,000
เติมศาลา
ยาว 20 เมตร
อเนกประสงค์

200,000

200,000

พัฒนา
สถานที่

ใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

7

ปรับปรุง ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 4

จัดจ้าง ปรับปรุง ต่อ ขนาด กว้าง 8 เมตร 200,000
เติมอาคาร
ยาว 20 เมตร
อเนกประสงค์

200,000

200,000

พัฒนา
สถานที่

ใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

8

ปรับปรุง ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่5

จัดจ้าง ปรับปรุง ต่อ ขนาด กว้าง 8 เมตร 200,000
เติมอาคาร
ยาว 20 เมตร
อเนกประสงค์

200,000

200,000

พัฒนา
สถานที่

ใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

9

ปรับปรุง ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 6

จัดจ้าง ปรับปรุง ต่อ ขนาด กว้าง 8 เมตร 200,000
เติมอาคาร
ยาว 20 เมตร
อเนกประสงค์

200,000

200,000

พัฒนา
สถานที่

ใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

10 ปรับปรุง ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 7

จัดจ้าง ปรับปรุง ต่อ ขนาด กว้าง 8 เมตร 200,000
เติมอาคาร
ยาว 20 เมตร
อเนกประสงค์

200,000

200,000

พัฒนา
สถานที่

ใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

11 ปรับปรุง ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 8

จัดจ้าง ปรับปรุง ต่อ ขนาด กว้าง 8 เมตร 200,000
เติมอาคาร
ยาว 20 เมตร
อเนกประสงค์

200,000

200,000

พัฒนา
สถานที่

ใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสังคมและการศึกษา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

12 จัดแสดงผลงานนักเรียน
ศพด.

จัดแสดงผลงาน

เด็กนักเรียน 130
คน ผู้ปกครอง
นักเรียน ศพด.

30,000

30,000

30,000

พัฒนาคน มีเวทีแสดง
ผลงาน เด็ก
เยาวชน

ศพด. อบต.

13 วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี

จัดงานวันเด็ก

เด็ก เยาวชน ใน
ตําบลคลองไทร

150,000

150,000

150,000

พัฒนาคน ผู้นํา/ประชาชน
ให้ความสําคัญ
เด็ก เยาวชน

อบต.

14 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

สนับสนุน
งบประมาณตาม
โครงการ
(โรงเรียน สพฐ.)
จัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ให้นักเรียน
โรงเรียน สพฐ. และ
ศพด.

บ้านท่าแซะ 293
คน
วัดอัมพาราม 145
คน
ควนสุวรรณ 52 คน
บ้านท่าแซะ 293
คน
วัดอัมพาราม 145
คน
ควนสุวรรณ 52 คน
ศพด. 130 คน
นักเรียน ศพด. 130
คน
นักเรียน ศพด. 130
คน

1,960,000

1,960,000

1,960,000

พัฒนาคน เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน

อบต.

1,310,400

1,310,400

1,310,400

พัฒนาคน เด็กนักเรียนได้
ดื่มนม

อบต.

520,000

520,000

520,000

พัฒนาคน เด็กนักเรียนใน
ศพด. มีอาหาร
รับประทาน

อบต. ศพด.

78,000

78,000

78,000

พัฒนาคน นักเรียน ศพด.
ได้รับประโยชน์
จากวัสดุทาง
การศึกษา

อบต.

15 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

16 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ศพด.

จัดจ้างประกอบ
อาหารกลางวัน

17 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา
ศพด.

จัดซื้อวัสดุทางการ
ศึกษา

3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสังคมและการศึกษา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

18 ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับโรคติดต่อ
ที่เกิดใน ศพด.

จัดอบรมให้ความรู้

ผู้ปกครอง 130 คน 10,000
ครู จํานวน 6 คน

10,000

10,000

อบรมให้
ความรู้

มีความรู้เพิ่ม
เกี่ยวกับโรคที่
เกิดในเด็ก

ศพด.

19 ก่อสร้างทางลาดผู้พิการ

จัดจ้างก่อสร้างทาง
ลาด

1 แห่ง
ตามแบบมาตรฐาน
ทางลาด

100,000

100,000

100,000

พัฒนา
สถานที่

ผู้พิการมีความ
สะดวก

กองช่าง

20 ก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน จัดจ้างก่อสร้างบ้าน
หมู่ 1-9

หมู่ 1 – 9
ตามแบบที่ อบต.
กําหนด

900,000

900,000

900,000

พัฒนา
สถานที่

ผู้ด้อยโอกาสทาง กองช่าง
สังคม มีบ้าน
อาศัย

21 ปรับปรุงอัฒจันทร์ เป็น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

หมู่ 3

1,500,000

1,500,000

1,500,000

พัฒนา
สถานที่

ใช้ประโยชน์ใน
ด้านการศึกษา

จัดจ้างปรับปรุง
อัฒจันทร์

กองช่าง

รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
(KPI)
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1

จัดงานประเพณีจบปีจบเดือน
สรงน้ําพ่อท่านนุ้ย และรดน้ํา
ผู้สูงอายุ

จัดงานกิจกรรม

จํานวน 1 ครั้ง/ปี

200,000

200,000

200,000

โครงการที่ เพื่ออนุรักษ์
อบต.
ดําเนินการ ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่
ตลอดไป
โครงการที่ เพื่อให้เยาวชนมี อบต.
ดําเนินการ คุณธรรมและ
จริยธรรม

2

อบรมศีลธรรม จริยธรรมให้
เยาวชน

จัดงานกิจกรรม

จํานวน 1 ครั้ง/ปี
100,000
เปูาหมายคือเยาวชน
ในตําบล

100,000

100,000

3

ปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่

จัดงานกิจกรรม

จํานวน 1 ครั้ง/ปี

25,000

25,000

25,000

โครงการที่ เพื่อลดการเกิด
ดําเนินการ อุบตั ิเหตุในช่วง
เทศกาล

อบต.

4

ปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์

จัดงานกิจกรรม

จํานวน 1 ครั้ง/ปี

25,000

25,000

25,000

โครงการที่ เพื่อลดการเกิด
ดําเนินการ อุบตั ิเหตุในช่วง
เทศกาล

อบต.

5

ของดีเมืองท่าฉาง

ร่วมจัดกิจกรรม

จํานวน 1 ครั้ง/ปี

20,000

20,000

20,000

โครงการที่ อบต. คลองไทร อบต.
ดําเนินการ เข้าร่วมกิจกรรม

3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

6

จัดกิจกรรมวันสําคัญ ทาง
ศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรม

กิจกรรม วันพ่อ วัน
แม่ กิจกรรมเวียน
เทียน ฯลฯ

200,000

200,000

200,000

7

สนับสนุนวัฒนธรรม ตําบล
คลองไทร

จัดกิจกรรม

ให้ความรู้เช่น พิธีกร
ทางศาสนา เป็นต้น

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการที่ เพื่ออนุรักษ์
ดําเนินการ ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่
ตลอดไป
โครงการที่ เพื่อรักษา
ดําเนินการ วัฒนธรรมอันดี
งาม

อบต.

อบต.

รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 ถึง 2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

ก่อสร้างอาคารสนามฟุตซอล
หมู่ 1

จัดจ้างก่อสร้าง
กว้าง 30 เมตร ยาว 9,819,000
อาคารสนามฟุตซอล 52 เมตร

9,819,000

9,819,000

2

ปูพื้นยางสนามฟุตซอล หมู่ 1 จัดจ้างปูพื้นยาง
สนามฟุตซอล

กว้าง 25 เมตร ยาว 1,487,000
35 เมตร

1,487,000

1,487,000

3

ก่อสร้างลานกีฬา บ้านม่วง
เปรี้ยว หมู่ 4

จัดจ้างก่อสร้างลาน
กีฬา

ขนาดกว้าง 25
3,000,000
เมตร ยาว 35 เมตร

3,000,000

3,000,000

4

จัดกีฬา อบต. คลองไทร คัพ
ประจําปี (ต้านยาเสพติด)

จัดการแข่งขันกีฬา

จํานวน 1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

จํานวน
สนาม
กีฬา
ได้รับการ
พัฒนา
จํานวน
สนาม
กีฬา
ได้รับการ
พัฒนา
จํานวน
สนาม
กีฬา
ได้รับการ
พัฒนา
จํานวน
ครั้งที่จัด

มีสนามกีฬาที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

มีสนามกีฬาที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

มีสนามกีฬาที่มี
คุณภาพ

กองช่าง

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ภายหลังออก
กําลังกาย

อบต.

3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
ประชาชนมี
สุขภาพดี
ภายหลังออก
กําลังกาย
ประชาชนมี
สุขภาพดี
ภายหลังออก
กําลังกาย
ประชาชนมี
สุขภาพดี
ภายหลังออก
กําลังกาย

5

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

จํานวน 1 ครั้ง/ปี

70,000

70,000

70,000

จํานวน
ครั้งที่ซื้อ

6

สนับสนุนศูนย์กีฬา ตําบล
คลองไทร

สนับสนุน
งบประมาณ

จํานวน 1 ครั้ง/ปี

50,000

50,000

50,000

จํานวน
ครั้ง

7

สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฑา
(นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน )อําเภอท่าฉาง

สนับสนุน
งบประมาณ

จํานวน 1 ครั้ง/ปี

30,000

30,000

30,000

จํานวน
ครั้ง

อบต.

อบต.

อบต.

รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา ปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1

สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ
ตําบล
คลองไทร

ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้สูงอายุตําบลคลอง
ไทร

50,000

50,000

50,000

ผู้สูงอายุ
ร่วม
กิจกรรม

2

สนับสนุนชมรม อสม. ตําบล
คลองไทร

อสม.มีการดําเนิน
กิจกรรม

อสม. ตําบลคลอง
ไทร

40,000

40,000

40,000

มีการ
อสม. มีกิจกรรม อบต.
ดําเนินการ ด้านสุขภาพ

3

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุข อสม.มีการดําเนิน
อสม. ตําบลคลอง
มูลฐาน ตําบลคลองไทร
กิจกรรม
ไทร
ด้านสุขภาพในตําบล หมู่ 1-9

90,000

90,000

90,000

มีการ
ประชาชนเข้าถึง อบต.
ดําเนินการ ด้านสุขภาพ

4

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ มอบเงินเบี้ยยังชีพ
ตําบลคลองไทร

ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้น
ไป มีภูมิลําเนาใน
ตําบล

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ผู้สูงอายุ
ทุกคนมี
รายได้

ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพทุก
เดือน

อบต.

5

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
ตําบลคลองไทร

ผู้พิการทุกคนใน
ตําบลคลองไทร

850,000

850,000

850,000

ผู้พิการมี
รายได้

ลดภาระผู้ดูแล
ผู้พิการ

อบต.

มอบเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุมี
อบต.
สุขภาพกายและ
ใจดี

3.4 แนวทางการพัฒนา ปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6

สํารวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
ตําบลคลองไทร

7

8

สํารวจหา
ผู้ด้อยโอกาส

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 ครั้ง/ปี
โดย อพม.คลองไทร

1,000

1,000

1,000

จํานวน
ครั้งที่เก็บ

อบรม อปพร. ตําบลคลองไทร จัดอบรม อปพร.

อบรมให้ความรู้
สมัครสมาชิก ที่มีจิต
อาสา

300,000

300,000

300,000

มีสมาชิก
อปพร.
เพิ่มขึ้น

ปูองกันและควบคุมโรคในเขต
ตําบลคลองไทร

เช่น จัดหาวัคซีน ยา
พ่น อบรมให้ความรู้
เป็นต้น

200,000

200,000

200,000

จัดกิจกรรมปูองกัน
โรค

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
มีฐานข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาส

อบต.

มีจิตอาสาทํา
อบต.
หน้าที่ อปพร.
ภายในตําบล
คลองไทร
โครงการที่ พื้นที่ตําบล
อบต.
ดําเนินการ คลองไทร
สามารถควบคุม
โรคติดต่อ ทั้ง
จากคน และจาก
สัตว์ ได้

รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.) ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมบําบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของ
(KPI)
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น (พืชผักและสัตว์ตาม
ธรรมชาติ) หมู่ 3

รณรงค์ประชาชนให้
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

จํานวน 1 ครั้ง/ปี

20,000

20,000

20,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีห่วงโซ่อาหาร
ในธรรมชาติ

อบต.

2

ปลูกปุาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ

ปลูกปุา

เนื่องในโอกาส 12
ส.ค.
เนื่องในโอกาส 5
ธ.ค.
ฯลฯ

100,000

100,000

100,000

เพิ่มพื้นที่
สีเขียว

ตําบลคลองไทร
มีพื้นที่สีเขียว

อบต.

รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.) ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว
4.2 แนวทางการพัฒนา การปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของ
(KPI)
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

อบรมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

จัดอบรมให้ความรู้
เรื่องขยะ

2

ประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการ จัดประกวดหมู่บ้าน
ขยะดีเด่น
ดีเด่น

จัดศูนย์กลางรับแลก 50,000
ขยะ ,อบรมให้ความรู้
ฯลฯ

50,000

50,000

โครงการ
ที่พัฒนา

ลดปริมาณขยะ

อบต.

จํานวน 1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีขวัญและ
กําลังใจในการ
แยกขยะ

อบต.

100,000

รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.) ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของ
(KPI)
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

กวาดปุาริมคลองมหาราช หมู่
3

จัดจ้างกวาดปุา

ปุาริมคลอง หมู่ 3

100,000

100,000

100,000

โครงการ
ที่พัฒนา

ปูองกันการตื้น
เขิน

กองช่าง

2

พัฒนาปุาพรุควนสุวรรณ หมู่
6 เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

จัดจ้างปรับปรุงปุา

พื้นที่ปุาจํานวน 20
ไร่ หมู่ 6

500,000

500,000

500,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีพื้นที่สีเขียว
ดึงดูด
นักท่องเที่ยว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่
2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.) ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1
2

วางท่อพร้อมบ่อพัก ถนนหน้า จัดจ้างวางท่อพร้อม
อบต. และในบริเวณ อบต.ค บ่อพัก
ลองไทร
ปรับภูมิทัศน์ ตําบลคลองไทร จัดจ้างปรับภูมิทัศน์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ระยะทาง 1,500
เมตร

500,000

500,000

500,000

โครงการ
ที่พัฒนา

ปูองกันน้ําท่วม
ขัง

กองช่าง

หมู่ 1 - 9

2,000,000

2,000,000

2,000,000

โครงการ
ที่พัฒนา

สร้างความร่มรื่น กองช่าง
แก่ผู้พบเห็น

3

จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ํา)

ประชาคมจัดทําแผน หมู่ 1 – 9
ฯ

5,000

5,000

5,000

ตัวแทน
หมู่ 1-9
เข้าร่วม

มีแผนฯที่เป็น
ปัจจุบัน

อบต.

4

ปรับปรุงห้องน้ํา เพื่อบริการผู้
พิการ ผู้สูงอายุ

จัดจ้างปรับปรุง
ห้องน้ํา

ห้องน้ํา อบต.

150,000

150,000

150,000

ปรับปรุง
สถานที่

ให้บริการ ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ

อบต.

5

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ จัดกิจกรรมให้
ที่ดี
ความรู้ และศึกษาดู
งาน

จํานวน 1 ครั้ง /ปี

100,000

100,000

100,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีการบริหาร
จัดการที่ดี

อบต.

5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

จัดจ้างยกระดับ
อาคารและต่อเติม

อาคาร ศูนย์ฝึกลิง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ ใช้ประโยชน์
พัฒนา
สถานที่

7

ยกระดับหลังคาศูนย์ฝึกลิง
หลังเก่า และต่อเติมด้านหลัง
เวที
ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.

จัดจ้างก่อสร้างโรง
จอดรถ

อบต.คลองไทร

500,000

500,000

500,000

โครงการที่ มีสถานที่จอดรถ กองช่าง
พัฒนา
เพิม่ ขึ้น

8

กั้นดินบริเวณ หลัง อบต.

จัดจ้างกั้นดิน

อบต.คลองไทร

200,000

200,000

200,000

โครงการที่ ปูองกันน้ําท่วม
พัฒนา
ขัง

9

จัดเวทีประชาคมประจําปีเพื่อ จัดเวทีประชาคม
จัดทําแผน

จัดเวที หมู่ 1-9

10,000

10,000

10,000

โครงการที่ เป็นแนวทางการ อบต.
ประชาชน พัฒนา ตําบล
มีส่วนร่วม

ให้บุคลากรของ
อบต.เข้าร่วมอบรม
สถาบันหรืออื่น ๆ

500,000

500,000

500,000

บุคลากร
ได้รับการ
พัฒนา

บุคลากรมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

อบต.

จํานวน 1 ครั้ง/ปี
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้าง อําเภอท่าฉาง

30,000

30,000

30,000

มีการ
สนับสนุน

มีศูนย์รวมการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ระดับอําเภอท่า
ฉาง

อบต.

10 ส่งบุคลากรของ อบต. เข้า
ร่วมการฝึกอบรมยังสถานบัน
ต่าง ๆ

สนับสนุนให้
บุคคลากรมีความรู้
เพิ่มขึ้น

11 สนับสนุนศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด สนับสนุน
จ้าง
งบประมาณศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้าง อําเภอท่า
ฉาง

กองช่าง

กองช่าง

5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

12 จัดหาครุภัณฑ์ สํานักงาน
วัสดุสํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน วัสดุ
สํานักงาน
-สํานักงานปลัด
-กองช่าง
-กองคลัง
-ศพด.

เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ
เก้าอี้ ตู้ เครื่องกรอง
น้ํา ฯลฯ

500,000

500,000

500,000

มีอุปกรณ์ มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ เครือ่ งใช้
พร้อม
เพียงพอ
เพรียง

อบต.

13 ปรับปรุงสนาม หน้า อบต.
เป็นคอนกรีต/ยางพารา

จัดจ้างปรับปรุง
สนามหน้า อบต.

หมู่ 3

2,000,000

2,000,000

2,000,000

โครงการ
ที่พัฒนา

ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย

กองช่าง

14 ติดตั้งกล้องวงจรปิด ตําบล
คลองไทร

จัดจ้างติดตั้งกล้อง
วงจรปิด

หมู่ 1 - 9

1,000,000

1,000,000

1,000,000

โครงการ
ที่พัฒนา

สามารถติดตาม
เหตุร้ายได้
ทันท่วงที

กองช่าง

แบบ ผ.
02

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร อําเภอท่าฉาง
ลําดับ

2

3

4

5

6

7

8

9

ปี 2561

ปี 2562

รวม

49,920,000

49,920,000

49,920,000

149,760,000

อบจ.สฎ

10,530,000

10,530,000

10,530,000

31,590,000 อบจ.สฎ

8,970,000

8,970,000

8,970,000

26,910,000 อบจ.สฎ

8,970,000

8,970,000

8,970,000

26,910,000 อบจ.สฎ

6,240,000

6,240,000

6,240,000

18,720,000 อบจ.สฎ

5,850,000

5,850,000

5,850,000

17,550,000 อบจ.สฎ

5,850,000

5,850,000

5,850,000

17,550,000 อบจ.สฎ

1,365,000

1,365,000

1,365,000

4,095,000 อบจ.สฎ

2,996,000

2,996,000

2,996,000

8,988,000 อบจ.สฎ

ชื่อโครงการ

ที่
1

ปี 2560

หน่วยงาน
ที่
ขอ
ประสาน

ก่อสรางถนนลาดยางสายแยกทางหลวง
41
(กม. ที่ 154+600)
หมู่ที่ 3,9 ต.คลองไทร เชื่อม
หมูที่ 12 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี
จ.สุราษฎร์ธานี
ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า
สถานีคลองไทร หมู่ 1 ต.คลองไทร
ต่อเขตคลองลําวัง หมู่ที่ 6
ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าแซะ
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 ต.คลองไทร ต่อเขต
วัดนันทาราม(ทุ่งรังชัน) หมูที่ 3 ต.ท่าเคย
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านดอนคุณ หมูที่ 8
ต.คลองไทร เชื่อม หมู่ที่ 4 ต.มะลวน
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเชียร ซอย2
หมู่ที่ 5 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง
เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ใหญ่
ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ก่อสร้างถนนลาดยางสายท่าน้ําแห้ง หมู่ที่
4
ต.คลองไทร เชื่อมวัดหนองบัว หมู่ที่ 11
ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ก่อสร้างถนนลาดยางสายควนรัชดา หมู่ที่
3
ต.คลองไทร เชื่อมวัดมะลิวัลย์ หมู่ที่ 4
ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่
4
ต.คลองไทร เชื่อมวัดหนองบัว หมู่ที่ 4
ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ก่อสร้างและติดไฟฟูาแสงสว่างข้างทาง
ถนนสายพุนพิน-ไชยา หมู่ที่ 1,2,3,8
ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

ลําดับ

ชื่อโครงการ

ที่
10

11

งบประมาณ
ปี 2560

จัดงานประเพณี สรงน้ําพ่อท่านนุ้ย
รดน้ําผู้สูงอายุ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยต้นตอ หมู่ที่
8
ต.มะลวน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 3,6,9
ต.คลองไทร เชื่อม หมู่ที่ 11 ต.ท่าเคย
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
รวมทั้งสิ้น จํานวน 11 โครงการ

ปี 2561

ปี 2562

รวม

หน่วยงาน
ที่
ขอ
ประสาน

200,000

200,000

200,000

600,000 อบจ.สฎ

19,890,000

19,890,000

19,890,000

59,670,000 อบจ.สฎ

120,781,000 120,781,000 120,781,000

362,343,000

แบบ ผ. 03
ยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง
ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม
๑.๒แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
๑.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาทางด้านแหล่งน้ํา
รวม
๒) ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
การลงทุนและการพาณิชยกรรม
รวม
๓) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนา
ทางด้านสังคมและการศึกษา
๓.๒แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ศาสนาและ ศิลปะวัฒนธรรม
๓.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ
๓.๔ แนวทางการพัฒนา ปูองกันและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์
รวม

บัญชีสรุปโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)
ปี 2560
ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

85

331,367,000

85

331,367,000

85

331,367,000

255

994,101,000

41
21
147

18,051,000
5,960,000
355,378,000

41
21
147

18,051,000
5,960,000
355,378,000

41
21
147

18,051,000
5,960,000
355,378,000

123
63
441

54,153,000
17,880,000
1,066,134,000

6

710,000

6

710,000

6

710,000

18

2,130,000

6

710,000

6

710,000

6

710,000

18

2,130,000

21

10,058,400

21

10,058,400

21

10,058,400

63

30,175,200

7

620,000

7

620,000

7

620,000

21

1,860,000

7

14,556,000

7

14,556,000

7

14,556,000

21

43,668,000

8

4,531,000

8

4,531,000

8

4,531,000

24

13,593,000

42

29,765,400

42

29,765,400

42

29,765,400

126

89,296,200
55

บัญชีสรุปโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)
ปี 2560
ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
๔) ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว
๔.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมบําบัด และฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การปูองกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษ
๔.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว
รวม
๕) ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและระบบ
การบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2

120,000

2

120,000

2

120,000

6

360,000

2

150,000

2

150,000

2

150,000

6

450,000

2

600,000

2

600,000

2

600,000

6

1,800,000

6

870,000

6

870,000

6

870,000

18

2,610,000

14

8,495,000

14

8,495,000

14

8,495,000

42

25,485,000

14
215

8,495,000
395,128,400

14
215

8,495,000
395,128,400

14
215

8,495,000
395,128,400

45
645

25,485,000
1,185,385,200

56

ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีองค์กรทําหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้
กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือก ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการบริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
การที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝุายนี้จะทําให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผล
ของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการ เพื่อนําไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของโครงการได้อย่างแท้จริง
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อ 29 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้นคือ การประเมินว่ามีการนําแผนยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะ
ประเมินผลแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จําเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนา
ก่อน เพื่อนําไปสู่การวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไป ในแนวทางใด บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้อง
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนํามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่
เกิดขึ้น
4.2 ระเบียบ วิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ร่วมประชุมเพื่อกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เพื่อแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบว่าการดําเนินงานตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว้และผลของการดําเนินงานตาม
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยมีห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดเป็นแนวทางไว้ คือ
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1. แบบประเมินผลแผนพัฒนา
ใช้แบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แบบติดตามแผนพัฒนา
ใช้แบบรายงาน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา
ใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ
3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม
3.3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์
2. ให้ทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตําบลรายงานผลการดําเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้
กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงาน โดยแสดงให้ถึงระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินการ
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองไทร ได้กําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยจะดําเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม และเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อให้
ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตําบลทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สาหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3 การประเมินผลการนพแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5 โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 จํานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
5.4 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี)
5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ
5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท.
04
รวม

10
10
10
10
60
5
3
3
5
3
4
5
3
5
5
4
5
5
3
100
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ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1 สรุปสถานการณ์
เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการ
10
การพัฒนา
วิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการ
ดําเนินงานประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ ได้แก่ S-Strength
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)
และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสําคัญก็คือการวิเคราะห์
โดยการสํารวจจากสถานการณ์ 2 ด้านคือ สภาพการณ์
ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จัก
สภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ
2 การประเมินผลการ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้วัดผลในเชิง
10
นําแผนพัฒนาสามปีไป ปริมาณ เช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนที่
ไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอํานาจหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้
3 การประเมินผลการ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
10
นําแผนพัฒนาสามปีไป นําเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่
หรือไม่ ปะชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดําเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
4. แนวทางการพัฒนา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับ
10
และยุทธศาสตร์การ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจน
พัฒนา
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis และหลักบูรณาการ(integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
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ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
5.1 ความชัดเจนของ เป็นโครงการทีม่ ีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
5
ชื่อโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กําหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน(Clear
objective) โครงการต้อง
5
วัตถุประสงค์
กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ
สอดคล้องกับโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 จํานวน
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมี
5
วัตถุประสงค์มีความ ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัด
เหมาะสมกับโครงการ และประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
5.4 เปูาหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
5
(ผลผลิตของโครงการ) เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร
มีความชัดเจนนําไปสู่ กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่
การตั้งงบประมาณได้ ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
ถูกต้อง
โครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายรอง
5.5เปูาหมาย
การกําหนดเปูาหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการ
3
(ผลผลิตของโครงการ) ต่อเนื่องสามปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงประมาณ
มีความสอดคล้อง
(Quantity)เชิงคุณภาพ(Quality)ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา
ต่อเนื่องกับระยะเวลา (Time)
ปี (3ปี)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5
4
5.6 งบประมาณมี
ประการในการจัดทําโครงการไดแก่ 1) ความประหยัด
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิตของ (Economy) 2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) 4) ความยุติธรรม (Equity)
โครงการ)
และ 5) ความโปร่งใส (Transparency)
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
5.7 มีการประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอคล้องกับ
ราคาถูกต้องตามหลัก โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
วิธีการงบประมาณ
กลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกําหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
5.8 มีงบประมาณที่ ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปี ย้อนหลังตาม
ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง หลักความเป็นจริง กรณี 2 ปี ก็ไห้แสดง 2 ปีกรณี 1 ปี ก็
ตามความเป็นจริง
ให้แสดง 1ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับที่
ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กําหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการพัฒนาที่ได้จัดทําไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง
โครงการครอบคลุม
3 ปีทุกโครงการ
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ
5.10 มีการกําหนด มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance
ตัวชี้วัด (KPI) และ
Indicator : KPI )ที่สามารถวัดได้ (measurable )ใช้บอก
สอดคล้องกับ
ประสิทธิผล (effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์และผลที่ (efficiency)ได้
คาดว่าจะได้รับ
5.11ตัวชี้วัด (KPI)วัด ตัวชี้วัด (KPI)ที่กําหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่
ได้ถูกต้องตามหลักของ คาดว่าจะได้รับกําหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการ
การจัดทําโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จํานวน
เป็นต้น
5.12 ผลที่คาดว่าจะ ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่า
ได้รับ สอดคล้องกับ
ดําเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการ
โครงการ
ที่ได้ตั้งไว้
5.13 ผลที่คาดว่าจะ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตาม
ได้รับ สอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
วัตถุประสงค์
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์
5.14 หน่วยงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท . 03 และ ยท .
รับผิดชอบหลัก
04 และแบบ ผ . 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุก
สอดคล้องกับแบบ
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กร
ยท . 03 และ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ยท . 04
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
5

คะแนนที่ได้
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