ส่วนที่ 1
บทนา
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ โดยมีหลักคิด
ที่วํา ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได๎มากกวําหนึ่งแนวทาง และภายใต๎แนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ / กิจกรรมได๎มากกวําหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต๎องนามาดาเนินการ
เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต๎องการในแตํละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตํอ
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย จุดมุํงหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจําย
ประจาปี กลําวคือ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ใช๎การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทา
งบประมาณรายจํายประจาปี โดยนาโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทางบประมาณ
รายจํายประจาปี ไปจัดทางบประมาณเพื่อให๎ กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด๎วยความรอบคอบ
และผํานกระบวนการการมีสํวนรํวมของประชาชน
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแตํละปี ซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลา
สามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูํในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห๎วง
ระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร๎อมอยํางน๎อย ๒ ประการ คือ
๑. มีความแนํนอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได๎
ของโครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได๎รับจากโครงการ / กิจกรรม
๒. กิจกรรมที่อยูํในแผนประจาปีแรกของห๎วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร๎อมในเรื่อง
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให๎สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช๎
จัดทา งบประมาณรายจํายประจาปีได๎ตํอไป
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห๎วงระยะเวลาสามปี
๔. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจํายประจาปี
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เพื่อเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติและใช๎เป็นเครื่องมือในการจัด
ทางบประมาณรายจํายประจาปี
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ได๎มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธ
ศาสตร์แล๎วก็จะต๎องถึงขั้นตอนในการแปลงสูํการปฏิบัติโดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได๎กาหนดขั้นตอน
การจัดทาเป็นแนวทางให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนาไปดาเนินการ ๗ ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทาแผน
๑. หนํวยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาควรเข๎าพบผู๎บริหารท๎องถิ่น เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให๎ผู๎บริหารทราบถึงภารกิจที่
จะต๎องดาเนินการตํอไป และดาเนินการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ห๎วงปี พ .ศ. ๒๕๕9 ถึง
พ.ศ. 2561 ผํานปลัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นอนุมัติ โครงการดังกลําวจะเป็นการ
กาหนดทรัพยากรในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และกาหนดปฏิทินการทางานไว๎อยํางชัดเจน
๒.
หนํวยงานที่รับผิดชอบ แจ๎งโครงการที่ได๎รับอนุมัติให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบ ได๎แกํ
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น หนํวยงานภายในของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและประชาคม
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
๑. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร๎อมทั้งข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ปัญหาความ
ต๎องการของท๎องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด / อาเภอ และนโยบายของผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น เพื่อนาเสนอตํอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น จัดการประชุมรํวมระหวํางคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น
ประชาคมท๎องถิ่นและสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง เพื่อรํวมกันพิจารณา โดยในการ จัดทาแผนพัฒนาสามปีใน
ครั้งแรก ให๎เวทีการประชุมรํวมกันดังกลําว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควร
นามาใช๎เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ / กิจกรรม ใน
แผนพัฒนาสามปีตํอไป
แตํสาหรับการจัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งตํอไป ( เมื่อครบรอบหนึ่งปี ) ให๎เวทีการประชุม
รํวมพิจารณาทบทวนดูวํา จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได๎คัดเลือกและโครงการ / กิจกรรมที่กาหนด
ไว๎ ยังมีความเหมาะสมหรือไมํ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีในปีตํอไปจะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะนามาใช๎เป็นกรอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปีก็ได๎ รวมทั้ง
กาหนดโครงการ / กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได๎
๓. เพื่อได๎แนวทางการพัฒนาแล๎ว เวทีการประชุมรํวมพิจารณาวําจะมีโครงการ / กิจกรรม
อะไรบ๎างที่ต๎องดาเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช๎เป็น
กรอบในการพัฒนา
๔. โครงการ / กิจกรรมที่พิจารณากาหนดอาจมีเป็นจานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้
จะต๎องมีการดาเนินการ ดังนี้
(๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวํางยุทธศาสตร์หรือระหวํางแนวทางการพัฒนาเชํนใน
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ” ได๎กาหนด “แนวทางการพัฒนาสินค๎าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ “ โดยเวทีการประชุมรํวมได๎กาหนด “ โครงการพัฒนาด๎านการตลาดฯ ”
ซึ่งอาจจะมี
ความสัมพันธ์กับ “ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยว ” ซึ่งได๎กาหนด “แนวทางการพัฒนาสถานที่
ทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ” โดยได๎กาหนด “โครงการปรับปรุง สถานที่ประวัติศาสตร์
ปราสาทเกํา ”
หากพิจารณาแล๎ว จะเห็นได๎วําโครงการทั้งสองที่มาจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
ยุทธศาสตร์กัน แตํมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได๎ในเชิงการเสริมสร๎างรายได๎ให๎แกํประชาชนโดยการนา
ผลิตภัณฑ์มาขายให๎นักทํองเที่ยว ซึ่งหากกาหนดในแผนพัฒนาสามปีแล๎วจะต๎องกาหนดห๎วงเวลาการ
ดาเนินงานที่สอดรับกัน
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(๒) ให๎พิจารณานาโครงการ / กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกิดขีดความสามารถในการ
ดาเนินการของชุมชนที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี
(๓) มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ / กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสาม
ปีได๎อยํางเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลาดับโครงการไว๎เพื่อทาแผนพัฒนาสามปี ในชํวงถัดไป
ด๎วย เนื่องจากในการดาเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต๎องใช๎เวลา
ตํอเนื่องนานกวําสามปี ดังนั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงจาเป็นต๎องพิจารณาแนวทางการจัดทา
โครงการ / กิจกรรม ที่ตํอเนื่องไปในระยะยาวด๎วย ซึ่งอาจจะยังไมํสามารถระบุไว๎ในชํวงสามปีของการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปีได๎
(๔) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต๎องดาเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการ
พิจารณากาหนดกิจกรรม องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องคานึงถึงสิ่งตําง ๆ ดังตํอไปนี้
- งบประมาณรายรับ รายจํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข๎ามารํวมดาเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ
ดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ
เมื่อพิจารณาด๎านตําง ๆ ดังกลําวแล๎ว จะต๎องแยกประเภทของโครงการออกอยํางน๎อยสาม
ประเภท คือ
- โครงการที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการเอง กลําวคือมีขีดความสามารถ
ทั้งทางด๎านกาลังเงิน กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู๎ทางด๎านการบริหารจัดการที่จะดาเนินการได๎เอง
- โครงการที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอุดหนุนให๎หนํวยงานอื่นดาเนินการ เพื่อให๎
เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยูํในอานาจหน๎าที่ แตํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ไมํสามารถหรือไมํประสงค์จะดาเนินการ จึงมอบให๎หนํวยงานอื่นดาเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็น
เงินอุดหนุนให๎ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น ทั้งราชการบริหารสํวนกลาง
สํวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หนํวยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการขนาดใหญํ หรือ
เป็นโครงการที่หนํวยงานดังกลําวเป็นหนํวยปฏิบัติและมีหน๎าที่จัดบริการสาธารณะดังกลําวอยูํแล๎ว ทั้งนี้
รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ( ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูํแล๎ว โดยองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต๎องอยูํในเงื่อนไขของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ
ดังกลําว )
ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. การเก็บรวบรวมข๎อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวม
ข๎อมูลที่จาเป็นตํอการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต๎องเก็บรวบรวมข๎อมูลพื้นฐานทั่วไปแล๎ว ยัง
จะต๎องวิเคราะห์วํายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต๎องการข๎อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ
ต๎องการข๎อมูลของห๎วงเวลาใด และจะเก็บข๎อมูลจากแหลํงใด เพื่อเป็นข๎อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ แนว
ทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม ได๎อยํางถูกต๎อง โดยในการเก็บ รวบรวมข๎อมูลจะต๎องเก็บข๎อมูล ทั้ง
ข๎อมูลภายในองค์กรและข๎อมูลภายนอก เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์
SWOT
(การวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค ) ได๎
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๑. การวิเคราะห์ข๎อมูล
ประกอบด๎วย ๔ กิจกรรมหลัก คือ
๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผํานมา
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห๎วงสามปี
โดยมีรายละเอียดในแตํละกิจกรรม ดังนี้
๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผํานมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผํานมาและ
นาเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด๎วยคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น ประชาคมท๎องถิ่น และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อประเมินผลการพัฒนาท๎องถิ่นในรอบปีที่ผํานมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ (สาหรับ
องค์การบริหารสํวนตาบล ควรจัดให๎มีการประชุมประชาคมหมูํบ๎านด๎วย)
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผํานมาแล๎ว ให๎มีประชุมตามข๎อ ๑ รํวม
กันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของ
ประชาคม / ชุมชนในห๎วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกลําวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีก็ได๎)
ในกรณีที่เห็นวํามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไมํมิได๎กาหนดไว๎ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แตํมีความจาเป็นเรํงดํวนที่จะต๎องกาหนดขึ้นใหมํ ก็อาจกาหนดขึ้นได๎ แตํทั้งนี้ต๎องแสดงให๎เห็นถึง
เหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล๎องกับจุดมุํงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยื่น และวิสัยทัศน์การพัฒนา
ท๎องถิ่น (และนาไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตํอไป)
๓. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต๎ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล๎วนแล๎วแตํมีความจาเป็นในการดาเนินการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แตํมีความสาคัญความจาเป็นเรํงดํวนมากน๎อยแตกตํางกัน
ที่ประชุมตามข๎อ ๑
จะต๎องรํวมกันจัดเรียงลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลาดับ
ความสาคัญดังกลําว ไมํได๎หมายความวําแนวทางการพัฒนาที่ ถูกจัดลาดับความสาคัญอยูํในลาดับหลัง ๆ
จะไมํต๎องนามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกาหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได๎รับการพิจารณาแล๎ววําต๎อง
ดาเนินการ แตํในห๎วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จาเป็นต๎องนามาเน๎นการ
ปฏิบัติ
๔. การตัดสินในเลือกแนวทางการพัฒนาในห๎วงสามปี
หลังจากจัดลาดับแนวทางการพัฒนาแล๎ว ที่ประชุมจะตัดสินใจวําจะนาแนวทางการ
พัฒนาเหลํานั้นมาดาเนินการ แตํในการตัดสินในเลือกนั้น ควรจะได๎วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ
เพราะในการจัดลาดับความสาคัญอาจใช๎การตัดสินใจของแตํละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนแล ะยืนยัน
การจัดลาดับวํามีความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติจริงหรือไมํ
ขั้นตอนที่ ๔ การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
๑. หลังจากได๎แนวทางการพัฒนาในชํวงสามปีแล๎ว ให๎มีประชุมรํวมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล๎องกันแนวทางการ
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พัฒนาในชํวงสามปี โดยนาวัตถุประสงค์ดังกลําวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในชํวงสาม
ปี
บางครั้ง องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแตํ
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่นแล๎ว แตํอาจนามาปรับให๎ชัดเจนและสอดคล๎องกับ
สถานการณ์ในชํวงสามปี
๒. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะรํวมกันพิจารณากาหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่
จะต๎องดาเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดาเนินการยํอมมีความหลากหลาย ซึ่งที่
ประชุมจะต๎องพิจารณาในประเด็นดังตํอไปนี้ด๎วยคือ
๑. พิจารณากิจกรรมที่ต๎องดาเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒนาที่กาหนดอยํางรอบคอบ เพื่อให๎ได๎โครงการ / กิจกรรมที่ครบถ๎วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรม
ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมที่รํวมดาเนินการกับหนํวยงานอื่น หรือ
โครงการกิจกรรมที่หนํวยงานอื่นเป็นผู๎ดาเนินการ
๒. พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต๎
แนวทางเดียวกันและระหวํางแนวทางการพัฒนา
๓. พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด๎านกระบวนการการดาเนินงาน
และในด๎านของผลการดาเนินการ เพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปีตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม
๔. พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม
๑. จากความจาเป็นเรํงดํวน
๒. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น
๓. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอด
คล๎องกับแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการ ในด๎านเปูาหมาย ผลผลิต
ผลลัพธ์งบประมาณ ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน๎นการศึกษารายละเอียดของ
กิจกรรมที่จะดาเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให๎สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจําย
ประจาปีได๎ตํอไป
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น จัดทารํางแผนพัฒนาสามปี โดย
มีเค๎าโครงประกอบด๎วย 4 สํวน ดังนี้
สํวนที่ ๑ บทนา
สํวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่นในปีที่ผํานมา
สํวนที่ 3 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสูํการปฏิบัติ
สํวนที่ 4 แนวทางการติดตาม ประเมินผล
๒.
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่ง
ประกอบด๎วยคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น ประชาคมท๎องถิ่น และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเสนอรําง
แผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ แล๎วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให๎สมบูรณ์ตํอไป
๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นนารํางแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อพิจารณา
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ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
๑. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเสนอรํางแผนพัฒนาสามปีที่ผํานการพิจารณาให๎ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นเสนอตํอสภาองค์การบริหารสํวนตาบลให๎ความเห็นชอบกํอนแล๎วนายกองค์การบริหารสํวนตาบล จึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปี รวมทั้งประกาศให๎ประชาชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รับ
ทรายโดยทั่วกัน
๒. เมื่อองค์การบริหารสํวนตาบล ประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปีแล๎ว ให๎นายกองค์การ
บริหารสํวนตาบลสํงแผนพัฒนาสามปีให๎คณะกรรมการประสามแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับอาเภอเพื่อดาเนิน
ตํอไป
๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎
พิจารณาอยํางรอบคอบให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการดาเนินงานตําง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และสํงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคตํอกัน เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนามาตัดสินใจ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช๎ทรัพยากรการบริหารของท๎องถิ่นอยํางมีประสิทธิภาพเพื่อให๎เกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร (พ.ศ. 2559-2561)
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ตาบลคลองไทร ในชํวงสามปีที่ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวน
ตาบลคลองไทร ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาโดยสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ และนโยบายพัฒนา
ท๎องถิ่น การวางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร จึงเป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนา
ในชํวงสามปีบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูล อยํางรอบด๎านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต๎อง
สอดคล๎องกับศักยภาพของท๎องถิ่น และปัญหาความต๎องการของประชาชนด๎วย
การวางแผนพัฒนาสามปี จึงมีความสาคัญตํอองค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร เป็นอยํางยิ่ง
เนื่องจากแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มุํงไปสูํสถานการณ์อันพึงประสงค์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ การจัดทา
แผนพัฒนาสามปีจะต๎องสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร จึงจะ
สามารถนาไปสูํการแก๎ไขปัญหาและสนองตอบความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นได๎อยํางแท๎จริง
การวางแผนเป็นการพิจารณาและกาหนดแนวทางปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหวํางปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไมํเกิดขึ้น ฉะนั้นการ
วางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา ที่พิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการติดสินใจตาม
วัตถุประสงค์ ความรู๎ และการคาดคะเนอยํางใช๎ดุลพินิจ การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข๎องกับการคาดการณ์ตําง
ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผํานกระบวนการคิดกํอนทา ฉะนั้นจึงกลําวได๎วํา
การวางแผน คือความพยายามที่เป็นระบบเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคตเพื่อให๎
บรรลุผลที่ปรารถนา
องค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร จึงได๎จัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางและ
กาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตาบล ในชํวงระหวํางปี พ.ศ. 2559-2561
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ตาบลคลองไทร
แนวทางการพัฒนามาทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค ( SWOY Analysis )
อีกครั้ง
จุดแข็ง
- ประชาชนมีความเป็นอยูํที่ดี มีความรักความสามัคคีและเข๎มแข็ง,ประชาชนให๎ความรํวมมือในการพัฒนาดาเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- มีรายได๎ทุกครัวเรือน มีอาชีพมั่นคง
- ผู๎นาเข๎มแข็ง ประชาชนพร๎อมเพรียง
- การคมนาคมสะดวกสบายพอสมควร
- ประชาชนมีภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํนเรื่องการจักสาน มโนราห์/ทาขวัญ
- แหลํงปลูกพืชเศรษฐกิจ(ปาล์ม ข๎าว ยางพารา)
- สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม,ประเพณีรดน้าดาหัวผู๎สูงอายุ
- กลุํมออมทรัพย์และกลุํมอาชีพอื่น ๆ มั่นคง กองทุนออมทรัพย์ ชมรมเข็มแข็ง/อ.ส.ม/ผู๎สูงอายุ ให๎ความ รํวมมือมี
ความเข็มแข็ง มีสวัสดิการที่เข็มแข็ง
- มีวัดเป็นจุดศูนย์รวม,มีหนํวยราชการในพื้นที่ เชํน อบต.
- มีพื้นที่สูงน้าไมํทํวม,ขังทางระบายน้าดี
- มีการออกกาลังกาย
- ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสมบูรณ์ (แหลํงพันธุ์ปลาน้าจืด) มีผืนที่ปุาชุมชน,ลาธาร ธรรมชาติมีมาก
- ประชาชนทุกครัวเรือนมีการศึกษาตามเกณฑ์ทุกครัวเรือน
- เยาวชนและประชาชนมีกิจกรรมด๎านกีฬาเพื่อต๎านยาเสพติด
- มีการวางแผนเตรียมพร๎อมในการแก๎ไขปัญหา
- ข๎อมูลขําวสารรวดเร็ว
- การเกษตร ก๎าวหน๎า
- พื้นที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ เชํนโค,สุกร,เป็ด,ไกํ
- พื้นที่เหมาะสมสาหรับการทาการเกษตรด๎านปลูกพืช ผักไว๎รับประทานแบบพอเพียง
จุดอํอน
- ขาดความรํวมมือในด๎านตําง ๆ ความสามัคคีในกลุํมชุมชน
- ขาดผู๎นาในการดาเนินการ,ในการบริหารงานให๎ละเอียด
- บางพื้นเป็นที่ลุํม น้าขังระยะยาว ระบบระบายน้าไมํดี,ทางระบายน้าในหมูํบ๎านมีน๎อย
- เจ๎าหน๎าที่ดูแลไมํทั่วถึงเรื่องปัญหายาเสพติด
- ชาวบ๎านให๎การเสียสละน๎อย,ไมํให๎ที่ดิน ความรํวมมือ,ไมํเห็นความสาคัญ(ทุกเรื่อง)เห็นแกํตัวมากในสํวนรวม
- ขาดเงินทุนหมุนเวียน
- ขาดไฟฟูาฟูาสาธารณะ,ระบบสาธารณูปโภคไมํทั่งถึง
- อยากมีการทาอาชีพเสริมในครัวเรือน,รายได๎เพิ่ม
- การศึกษา,ขาดการอบรมเรียนรู๎,เทคโนโลยีไมํทั่วถึง
- ศูนย์ฝึกลิงขาดความตํอเนื่อง
- ครอบครัวขาดความอบอุํน
- รายได๎ตกต่า,ขาดเงินทุน,ประชาชนไมํมีที่ทากินเป็นของตนเอง,ต๎นทุนการผลิตสูง
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โอกาส
อุปสรรค
-

การคมนาคมขาดการบารุงรักษาซํอมแซม,ลาบากในการเดินทาง
เยาวชนไมํคํอยให๎ความรํวมมือในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม,ขาดการมีสํวนรํวม
บุคคลภายนอกเข๎ามาทาลายธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ขาด(งบประมาณ)ในการสนับสนุน สํงเสริมในด๎านกีฬา
มีการแตกแยกหลังการเลือกตั้งทางการเมือง,จุดตํางทางการเมือง
กลุํมอาชีพมีจากัด
ไมํได๎ใช๎ประโยชน์จากลาธารมากนัก,ทรัพยากรธรรมชาติเหลือน๎อย,ขาดมาตรการในการจัดเก็บขยะ
เรื่องยาเสพติด
ได๎รับการสนับสนุนจากรัฐบาล อบต.หรือองค์กรราชการ เชํน กองทุนแมํ
มีพืชเศรษฐกิจ สวนปาล์ม สวนยางพารา
อยากให๎เจ๎าหน๎าที่มาแนะแนวในหมูํบ๎าน
มีการสนับสนุนจากทาง อบต.
มีรายได๎จากภาษีในท๎องถิ่น
พื้นที่มีถนนเส๎นหลักผํานคือสาย 41
ใกล๎กับสนามบิน
ราคาผลผลิตในพื้นที่ดี
ขอรับการสนับสนุนการสํงเสริมอาชีพ
ต๎องการให๎เจ๎าหน๎าที่ของรัฐเข๎ามาพบปะกับประชาชนในหมูํบ๎านอยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง
ได๎รับการสนับสนุนการสํงเสริมอาชีพ,โครงการ SML,โครงการประปา
ยังมีการมั่วสุมของเยาวชนในหมูํบ๎าน,ยาเสพติดเริ่มเข๎ามาแพรํกระจายในหมูํบ๎าน (โดยบุคคลภายนอก)และการพนัน
เป็นบางสํวน
ประชาชนมีรายได๎น๎อย คําครองชีพสูง,ขาดหนํวยงานมาดูแลในการประกอบอาชีพ,ขาดการสํงเสริมความรู๎ด๎านอาชีพ
,ไมํมีผู๎เลี้ยงสัตว์
การเดินทางในการประกอบอาชีพลาบาก,ถนนขาดการพัฒนา
ขาดน้าดื่ม น้าใช๎ในหมูํบ๎าน ไมํเพียงพอ
ปัญหาจากอุตสาหกรรม อาทิ ขยะมลพิษ,มีประชากรแฝงมาก,มลภาวะเป็นพิษ
พื้นที่มีระยะทางที่หํางกันกับชุมชนหลัก
บางฤดูราคาผลผลิตตกต่า
ไมํมีงบประมาณในการดาเนินการ
ชาวบ๎านไมํให๎ความรํวมมือบริจาคที่ดิน
ยังแก๎ไขปัญหาน้าทํวมขังยังไมํได๎/ทางระบายน้ามีน๎อย,มีภัยธรรมชาติพื้นที่เป็นที่ราบลุํม(น้าทํวมขัง)
ขาดอาชีพเสริม
ไมํมีผู๎สืบทอดศิลปะพื้นบ๎าน
เส๎นทางลาบากไมํได๎รับการพัฒนา

2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
องค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร ได๎จัดทาแผนพัฒนา ประจาปี 2557 รวมทั้งสิ้น 81 โครงการ
วงเงินที่กาหนดไว๎ในแผน จานวน 85,398,500 บาท
องค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร ได๎ดาเนินการตามโครงการ ประจาปี 2557 รวมทั้งสิ้น 49
โครงการ วงเงิน 15,288,346.49 บาท
จานวนโครงการคิดเป็นร๎อยละ
49 × 100 = 60.50
81
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จานวนงบประมาณคิดเป็นร๎อยละ

15,288,346.49 × 100 = 17.90
85,398,500
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
องค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร ได๎ดาเนินการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให๎เหมาะสม เพื่อให๎ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย เชํน
กํอสร๎างถนน ปรับปรุงซํอมแซมถนน กํอสร๎างซํอมแซมระบบประปา ไฟฟูา เป็นต๎น
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
องค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร ได๎ดาเนินการสนับสนุนเงินทุนโดยการอุดหนุนกลุํมอาชีพ, ชมรม
ผู๎สูงอายุ ,ชมรม อสม. และกลุํมตํางๆ เพื่อประกอบการ หรืออาชีพเสริมเพิ่มรายได๎
3. การพัฒนาสังคม
องค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร ได๎สนับสนุนด๎านการศึกษา โดยการดูแลการบริหาร ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.คลองไทร และดูแลเกี่ยวกับอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบล
คลองไทร ด๎านคุณภาพชีวิต ได๎ดูแลเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม อาทิเชํน จัด ประเพณีจบปีจบเดือน สรงน้าพํอ
ทํานนุ๎ย และรดน้าผู๎สูงอายุ สํงเสริมการเลํนกีฬา โดยจัดการแขํงขันกีฬาคลองไทร คัพ เป็นประจาทุกปี
4 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
องค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร ได๎รํวมมือกับประชาชนปลูกต๎นไม๎ในวันแมํแหํงชาติ
5. การพัฒนาการ ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี
องค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร ได๎จัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎ในการทางาน เพื่อความสะดวก
คลํองตัว ในการทางาน มีการเฝูาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีการสํงเสริมการมี
สํวนรํวมของประชาชนในกิจกรรมตําง ๆ เชํน การจัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตาบล
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร

“การคมนาคมสะดวก คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพึ่งตนเองอยํางมั่นคง
สังคมและวัฒนธรรมที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน ”
3.1.2 พันธกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑. จัดให๎มีและบารุงทางบก
๒. สํงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๓. สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ
๔. บารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๕. บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3.1.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑. การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ
๔. ประชาชนมีอาชีพและรายได๎เพียงพอ
๕. สิ่งแวดล๎อมไมํเป็นพิษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง บุกเบิก ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม
๑.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาด๎านสาธารณูปโภค
๑.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาทางด๎านแหลํงน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 ด๎านเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสํงเสริมอาชีพ การลงทุนและการพาณิชยกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ด๎านการพัฒนาคนและสังคม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา สํงเสริมและพัฒนาทางด๎านสังคมและการศึกษา
๓.๒ แนวทางการพัฒนา สํงเสริมและพัฒนาด๎านศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม
๓.๓ แนวทางการพัฒนา สํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๓.๔ แนวทางการพัฒนา ปูองกันและสํงเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 4 ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและพัฒนาการ
ทํองเที่ยว
๔.๑ แนวทางการพัฒนา สํงเสริมบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อม
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การปูองกันและแก๎ไข๎ปัญหามลพิษ
๔.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง แหลํงทํองเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี
๕.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
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3.1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
มุํงสร๎างภูมิคุ๎มกันตั้งแตํระดับปัจเจก ครอบครัวและชุมชน เพื่อให๎เป็นสังคมที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยให๎ความสาคัญกับการ
สร๎างความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคมให๎ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข๎าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
ได๎รับการคุ๎มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเทําเทียมกัน มีโอกาสเข๎าถึงทรัพยากรและ
โครงสร๎างพื้นฐานในการสร๎างอาชีพและรายได๎ที่มั่นคงสามารถเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาค
ได๎รับการคุ๎มครองสิทธิ ผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยํางเทําเทียม และสามารถ
ดารงชีวิตอยูํได๎อยํางมีศักดิ์ศรี ภายใต๎ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรํงใส ยึดประโยชน์สํวนรวมและเปิด
โอกาส การมีสํวนรํวมของประชาชน ทุกภาคสํวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
มุํงเตรียมคนให๎พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให๎ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก
ชํวงวัยให๎มีภูมิคุ๎มกันเพื่อเข๎าสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเสริมสร๎างศักยภาพของคนในทุกมิติให๎มีความพร๎อมทั้งด๎านรํางกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู๎
และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู๎คุณคําความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต ควบคูํกับการเสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให๎เข๎มแข็งแล ะเอื้อตํอ
การพัฒนาคน รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งและสามารถสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎คนในชุมชน
และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ให๎ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให๎มีความ
เข๎มแข็งและสามารถใช๎ประโยชน์ได๎อยํางยั่งยืน เพื่อให๎ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มี
ความมั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์และสัตว์น้า รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมสํงเสริมการสร๎าง
มูลคําเพิ่มสินค๎าเกษตร อาหารและพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่นและความรู๎สร๎างสรรค์ การ
สร๎างความมั่นคงในอาชีพและรายได๎ให๎แกํเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันให๎
ความสาคัญกับการสร๎างความมั่นคงด๎านอาหารและพลังงา นชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชนและประเทศ
เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันในภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองได๎และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงตํางๆ ได๎อยํางมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ให๎ความสาคัญกับการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจ โดยใช๎วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม
ความคิดสร๎างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นพื้นฐานสาคัญในการขับเคลื่อนสูํการพัฒนาที่มีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใต๎ปัจจัยสนับสนุนที่เอื้ออานวยและระบบการแขํงขันที่เป็นธรรม เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับประเทศ
มุํงปรับโครงสร๎างการค๎าและการลงทุนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดทั้งภายในและตํางประเทศ
สร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์ พัฒนาธุรกิจ
สร๎างสรรค์และเมืองสร๎างสรรค์เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร และสร๎างมูลคําเพิ่มด๎า
นเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูํอุตสาหกรรมฐานความรู๎เชิงสร๎างสรรค์
และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สร๎างความมั่งคงด๎านพลังงาน ควบคูํ
ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบตํางๆ ทางเศรษฐกิจและบริหารจัดการเศรษฐกิจสํวนรวมอยํางมี
ประสิทธิภาพเพื่อให๎เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข๎มแข็งและขยายตัวอยํางมีคุณภาพ
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5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
มุํงเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความรํวมมือกับประเทศในภูมิภาค
ตํางๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและมีภูมิคุ๎มกันตํอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยให๎
ความสาคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให๎เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎านและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ รวมถึงเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความรํวมมือแบบหุ๎นสํวนการพัฒนาที่
ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์รํวมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร๎างปฏิสัมพันธ์ในความ
รํวมมือระหวํางประเทศอยํางสร๎างสรรค์เตรียมความพร๎อมประเทศไทยในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ให๎
ความสาคัญกับการพัฒนากาลังคนในทุกภาคสํวนให๎มีทักษะที่ทันตํอการเปลี่ยนแปลงควบคูํไปกับการพัฒนา
ความเชื่อมโยงด๎านขนสํงและระบบโลจิสติกส์ภายใต๎กรอบความรํวมมืออนุภูมิภาค ปรับปรุงกฎ ระเบียบการ
ขนสํงคนและสินค๎าเพื่อลดต๎นทุนการดาเนินธุรกิจ และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของภาคีการพัฒนาภายใต๎
ประเทศตั้งแตํระดับชุมชนท๎องถิ่นให๎ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
มุํงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เพียงพอตํอการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศน์บนพื้นฐานของการมีสํวนรํวมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช๎ประโยชน์ควบคูํไปกับการเตรียมความ
พร๎อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให๎สังคมมีภูมิคุ๎มกัน สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให๎คนในสังคมไทย โดยให๎ความสาคัญกับการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ยกระดับขีด
ความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติควบคุม
และลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีประสิทธิภาพ
โปรํงใสและเป็นธรรมอยํางบูรณาการ สร๎างภูมิคุ๎มกันด๎านการค๎าจากเงื่อนไขด๎านสิ่งแวดล๎อมและวิกฤตภาวะ
โลกร๎อนและเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข๎องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด๎าน
สิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ
3.1.5 นโยบายในการบริหารราชการ
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรี กลําววํา การเข๎ามาบริหารราชการแผํนดินครั้งนี้ ได๎เข๎ามาสืบทอดงาน และสานตํอ
ภารกิจจากที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) เคยกาหนดแนวทางการแก๎ปัญหา ประเทศไว๎ 3 ระยะ
ตั้งแตํเข๎ามาควบคุมอานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ระยะแรกได๎มุํงระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช๎กาลังอาวุธสงครามกํอความรุนแรง แก๎ไข
ผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาที่กํอนหน๎านั้นอยูํในสภาพที่ไมํอาจปฏิบัติหน๎าที่ได๎ตามปกติกวํา 6 เดือน
ตลอดจนเรํงแก๎ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนเฉพาะหน๎า มุํงสร๎างความสุข ความสงบคืนสูํประเทศ ซึ่ง
ทาได๎สาเร็จมาแล๎วในระดับหนึ่ง
หลังจากนั้นอีก 2 เดือนก็เข๎าสูํระยะที่ 2 ด๎วยการประกาศใช๎รัฐธรรมนูญชั่วคราว จัดตั้งสภานิติบัญญัติ
แหํงชาติ เสนอรํางพ.ร.บ.งบประมาณรายจํายประจา 2558 ตํอสภานิติ บัญญัติแหํงชาติ หลังจากนั้น คสช.
ได๎ลดบทบาท และภารกิจลงมาอยูํในระดับการเป็นที่ปรึกษา และทางานรํวมกับ ครม. ในการพิจารณาหรือ
แก๎ไขปัญหาอันเกี่ยวข๎องกับความสงบเรียบร๎อยหรือ ความมั่นคงของชาติ สํวนที่จะตามมาในเร็ว ๆ นี้ คือ การ
จัดตั้งสภาปฏิรูปแหํงชาติ และ คณะกรรมาธิการยกรํางรัฐธรรมนูญ เพื่อวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม อันมั่นคงแกํประเทศกํอนจะเข๎าสู
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ระยะที่ 3 คือ การใช๎รัฐธรรมนูญ ฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไข ดังกลําวนี้เป็น
พันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดาเนินการตํอไป
นายกรัฐมนตรี กลําววํา รัฐบาลชุดนี้ไมํได๎จัดขึ้นจากพรรคการเมืองจึงไมํมีนโยบายของพรรคที่จะใช๎หา
เสียงหรือ หวังคะแนนประชานิยมมาเป็นฐานทางการเมืองทุกทํานจึงไมํต๎องวิตก วําจะนาประเทศไปผูกพันจน
เสียวินัยการคลัง หรือเกิดภาระในอนาคต และด๎วยความที่มีความเป็นเอกภาพทางนโยบาย จึงไมํต๎องวิตกวํา
การทางานในแตํละกระทรวงจะไมํบูรณาการสอดคล๎องหรือพายเรือคนละที สิ่งเหลํานี้นําจะเป็นพลังอานาจ
เกื้อหนุนให๎รัฐบาลทางานยากในเวลาอันสั้นได๎อยํางราบรื่น
พล.อ.ประยุทธ์ กลําววํา ในการบริหารราชการแผํนดิน รัฐบาลมีนโยบายตําง ๆ 11 ด๎าน โดยได๎นา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศวําด๎วยความเข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวเป็นสาคัญ ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน๎นความพอดี พอสมแกํฐานะ ความมีเหตุมีผล
และการมีภูมิคุ๎มกันมาเป็นแนวคิด ใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช.
และความต๎องการของประชาชนที่แสดงออกมา โดยตลอด ซึ่งนําจะชัดเจนขึ้นในชํวงเวลาแหํงการออกแบบ
การปฎิรูปประเทศ เป็นแนวทางการ กาหนดนโยบาย คานึงถึงปัญหาของประเทศ คานึงถึงเงื่อนเวลา คานึงถึง
ความท๎าทายที่รออยูํข๎างหน๎า ได๎แกํการที่ประเทศต๎องเรํงฟื้นฟูจากความบอบช้าทางเศรษฐกิจ ความ
หวาดระแวงทาง สังคม จนกลายเป็นความขัดแย๎งทางการเมือง การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ จน
กลายเป็นสิ่งที่ผู๎คนอิดหนาระอาใจและเข็ดขยาด และการเคลื่อนเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ต๎องมี
ความพร๎อม ไมํถูกใครอื่นมองวําเราเป็นตัวปัญหาของประชาคม ข๎อสาคัญนโยบายทุกด๎าน ต๎องสร๎างความ
เข๎มแข็งแกํองค์กรปกครองทุกระดับ ตั้งแตํท๎องถิ่นถึงประเทศ ต๎องการเสนอยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน๎าที่ต๎องทาทันที ระยะกลางที่ต๎องทาตํอไป หรือต๎องรอการบังคับใช๎กฎหมาย
และระยะยาว แม๎จะไมํเห็นผลในระยะอันใกล๎ แตํรัฐบาลนี้ ต๎องการวางรากฐานเพื่อให๎รัฐบาลข๎างหน๎าเข๎ามา
รับชํวงได๎อยํางตํอเนื่อง ประการสาคัญ ต๎องการ ให๎ประชาชนเกิดความชัดเจน รู๎ลํวงหน๎าวําประเทศของเราจะ
ก๎าวไปทางไหน
นโยบายในการบริหารราชการแผํนดิน 11 ด๎าน ดังนี้
1. นโยบายการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช๎มาตรการทางกฎหมายมาตรการทาง
สังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับ
ผู๎คะนองปาก ยํามใจหรือประสงค์ร๎าย มุํงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมํคานึงถึงความรู๎สึกและความ
ผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ตลอดจนเรํงขยายผลตามโครงการและแบบอยํางที่ทรงวางรากฐานไว๎ให๎แพรํหลายเป็นที่ประจักษ์
และเกิดประโยชน์ในวงกว๎างอันจะชํวยสร๎างความสมบูรณ์พูนสุขแกํประชาชนในที่สุด
2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการตํางประเทศ ในระยะเรํงดํวน รัฐบาลได๎ให๎ความ
สาคัญตํอการเตรียมพร๎อมสูํประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด๎าน ได๎แกํ
การ
บริหารจัดการชายแดน การสร๎างความมั่นคงทางทะเล การแก๎ไขปัญหาอาชญากรรมข๎ามชาติ
การสร๎าง
ความไว๎วางใจกับประเทศเพื่อนบ๎านและการเสริมสร๎างในการปฏิบัติการทางการทหารรํวมกันของอาเซียน โดย
เน๎นความรํวมมือเพื่อปูองกันแก๎ไขข๎อพิพาทตํางๆและการแก๎ไขปัญหาเส๎นเขตแดนโดยใช๎กลไกระดับทวิภาคี
และพหุภาคี เรํงแก๎ไขปัญหาการใช๎ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยนายุทธศาสตร์เข๎าใจ เข๎าถึง
และพัฒนามาใช๎ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีสํงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู๎มีความคิดเห็นตํางจากรัฐ
สร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมํเลือกปฏิบัติควบคูํกับ
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การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวย
โอกาสกํอความรุนแรงแทรกซ๎อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไมํวําจากผู๎มีอิทธิพลในท๎องถิ่นหรือเจ๎าหน๎าที่ฝุายบ๎านเมือง
ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับตํางประเทศและองค์การระหวํางประเทศที่อาจชํวยคลี่คลายปัญหาได๎ พัฒนา
และเสริมสร๎างของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให๎ทันสมัย มีความพร๎อมในการรักษาอธิปไตยและ
ผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ๎นจากการคุกคามทุกรูปแบบ สํงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
นาไปสูํการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์
สามารถบูรณาการความรํวมมือระหวํางภาครัฐกับ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได๎ เสริมสร๎างความความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการ
ที่วํานโยบายการตํางประเทศเป็นสํวนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผํนดิน
ไมํวําในด๎าน การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์
สูงสุดแกํประชาชนทั้งทางตรงและทางอ๎อม เชํน การคุ๎มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในตําง
แดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค๎า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให๎มี
ลักษณะสากล เป็นต๎น
3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการของรัฐ ในระยะ
เฉพาะหน๎า จะเรํงสร๎างโอกาส อาชีพ และการมีรายได๎ที่มั่นคงแกํผู๎ที่เข๎าสูํตลาดแรงงาน โดยให๎แรงงานทั้งระบบ
มีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอยํางมีมาตรฐาน ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
การค๎ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู๎หลบหนีเข๎าเมือง การทารุณกรรมตํอแรงงานข๎ามชาติ การทํองเที่ยวที่เน๎นบริการ
ทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข๎อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข๎มงวดใน
การระวังตรวจสอบ ในระยะตํอไป จะพัฒนาระบบการคุ๎มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ สวัสดิการ
ชุมชนให๎มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให๎มีระบบการกู๎ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู๎ยากไร๎อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ๎มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการชํวยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ เพื่อสํงเสริม
คุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม
เพื่อสร๎างสรรค์และไมํกํอภาระตํอสังคมในอนาคต
โดยจัดเตรียมระบบการดูแลสถานพักฟื้นและโรงพยาบาลที่เป็นความรํวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู๎สูงอายุ เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมที่มี
ความหลากหลาย เนื่องจากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน โดยสร๎างความเข๎มแข็งและความพร๎อมแกํแรงงานไทย
และรํวมพัฒนาระบบความคุ๎มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน จัดระเบียบสังคม สร๎างมาตรฐานด๎าน
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช๎คํานิยมหลัก 12
ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหํงชาติที่ได๎ประกาศไว๎แล๎ว แก๎ปัญหาการไร๎ที่ดินทากินของ
เกษตรกรและการรุกล้าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให๎แกํผู๎ที่อยูํในพื้นที่ที่ไมํได๎รุกล้า และ
ออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยูํในครอบครองของผู๎ที่มิใชํเกษตรกรใช๎เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจ
และวิธีการแผนที่ที่ทันสมัยแก๎ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ๎อนและแนวเขตพื้นที่ปุาที่ไมํชัดเจนอันกํอให๎เกิดความ
ขัดแย๎งระหวํางประชาชนกับเจ๎าหน๎าที่รัฐ
4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
จัดให๎มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู๎ โดยให๎ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร๎อมกัน
เพื่อสร๎างคุณภาพของคนไทยให๎สามารถเรียนรู๎ พัฒนาตนได๎เต็มตามศักยภาพ โดยเน๎นการเรียนรู๎เพื่อสร๎าง
สัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้าและพัฒนากาลังคนให๎เป็นที่ต๎องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งใน
ด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน๎า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความจาเป็นของผู๎เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการ
สนับสนุนให๎เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
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โดยจะพิจารณาจัดให๎มีคูปอง การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให๎องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสรํวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรํวมในการปฏิรูป
การศึกษา และการเรียนรู๎ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสูํสถานศึกษา โดยให๎สถานศึกษาสามารถ
เป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได๎อยํางอิสระและคลํองตัวขึ้น พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน๎นครูผู๎สอนให๎มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช๎ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือชํวยครูหรือเพื่อการเรียนรู๎ด๎วยตัวเอง เชํน
การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท๎อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเป็นสาคัญทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุน ให๎
องค์กรทางศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างสันติสุข
และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอยํางยั่งยืน
5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยวางรากฐาน
ให๎ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสํวนอยํางมีคุณภาพโดยไมํมีความเหลื่อมล้าของ
คุณภาพบริการในแตํละระบบ และบูรณาการข๎อมูลระหวํางทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริหาร
สุขภาพ โดยเน๎นการปูองกันโรคมากกวํารอให๎ปุวยแล๎วจึงมารักษา สร๎างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทน
การกระจุกตัวอยูํที่สํวนกลาง ปรับระบบการจ๎างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให๎
เหมาะสมกับท๎องถิ่น สนับสนุนความรํวมมือระหวํางรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ประสานการทางานระหวํางภาคสํวนตํางๆ ในสังคม
เพื่อปูองกันและแก๎ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุํน และปัญหาด๎านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ๎มบุญ การปลูกถํายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให๎มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3
ระยะ คือ ระยะเรํงดํวนที่ต๎องดาเนินการทันที ระยะตํอไปที่ต๎องแก๎ไขปัญหาพื้นฐานที่ค๎างคาอยูํ และระยะยาวที่
ต๎องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง ดังนี้ ในระยะเรํงดํวน เรํงจํายงบลงทุนของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ที่ยังค๎างอยูํกํอนที่จะพ๎นกาหนดภายในสิ้นปีนี้สานตํอนโยบายงบประมาณกระตุ๎นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแหํงชาติที่ได๎จัดทาไว๎ โดยนาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให๎ความสาคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร๎อมในการดาเนินงานรํวม
นาแหลํงเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด๎วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมํยั่งยืนหรือสร๎างภาระหนี้สาธารณะ
ของประเทศเกินความจาเป็นและแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัด เพื่อความโปรํงใสเป็นธรรมและไมํเลือก
ปฏิบัติกระตุ๎นการลงทุนด๎ วยการเรํงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติสํงเสริม
การลงทุนไว๎แล๎วให๎เสร็จสิ้นโดยเร็วและนาโครงการลงทุนในโครงสร๎างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เชํน
โครงการขนสํงมวลชนใน กทม. มาจัดทาเป็นโครงการลงทุนรํวมกับเอกชน ซึ่งจะชํวยสร๎างบรรยากาศการลงทุน
ที่ดีทั้งในวงการกํอสร๎าง วงการอสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงินดูแลเกษตรให๎มีรายได๎ที่เหมาะสมด๎วยวิธีการ
ตํางๆ เชํน ลดต๎น ทุนการผลิต การชํวยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอยํางทั่วถึงลดอุปสรรคในการสํงออกเพื่อให๎
เกิดความคลํองตัว เชํน ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค๎าและมาตรฐานการผลิตระดับไรํนา เป็นต๎น
ชักจูงให๎นักทํองเที่ยวตํางชาติเข๎ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใช๎กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตํอการทํองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได๎เน๎นการให๎ความรู๎และเพิ่ม
มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค๎าและบริการให๎มีคุณภาพราคาเป็นธรรม
ในระยะยาวตํอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให๎สอดคล๎องกัน เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
พร๎อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยํางเหมาะสม แก๎ปัญหาน้าทํวมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าใน
บางพื้นที่และบางฤดูกาล สํวนภาวะภัยแล๎งนั้นรัฐบาลจะเรํงดาเนินการสร๎างแหลํงน้าขนาดเล็กให๎กระจาย
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ครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทาได๎ในเวลาประมาณ 1 ปี ปฏิรูปโครงสร๎างราคาเชื้อเพลิงประเภทตําง ๆ ให๎
สอดคล๎องกับต๎นทุนและให๎มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหวํางน้ามันตํางชนิดและผู๎ใช๎ตํางประเภท รวมถึงการ
ดาเนินการให๎มีการสารวจและผลิตก๏าซธรรมชาติและน้ามันดิบรอบใหมํทั้งในทะเลและบนบก และดาเนินการ
ให๎มีการสร๎างโรงไฟฟูาเพิ่มขึ้นโดยหนํวยงานของรัฐและเอกชน ด๎วยวิธีการเปิดเผย โปรํงใส และเป็นมิตรตํอ
สภาวะแวดล๎อม พร๎อมกับรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านในการพัฒนาพลังงานปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให๎
จัดเก็บอยํางครบถ๎วน โดยปรับปรุงโครงสร๎างภาษีให๎คงภาษีเงินได๎ไว๎ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล แตํปรับปรุงโครงสร๎างอัตราภาษีทางด๎านการค๎าและขยายรากฐาน การจัดเก็บภาษีประเภทใหมํ ซึ่ง
จะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เชํน ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง โดยให๎มีผลกระทบตํอผู๎มีรายได๎น๎อยให๎
น๎อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหยํอนภาษีเงินได๎ให๎เกิดประโยชน์แกํผู๎มีรายได๎น๎อย และยกเลิกการยกเว๎นภาษี
ประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู๎ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให๎เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่
เกิดขึ้นในชํวงรัฐบาลที่ผํานมา ซึ่งจานวนสูงมากกวํา 700,000 ล๎านบาทและเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปี
ข๎างหน๎า อันจะทาให๎เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศน๎อยลง โดยประมวลหนี้เหลํานี้ ให๎ครบถ๎วน
หาแหลํงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมดและยืดระยะเวลาชาระคืนให๎นานที่สุดเพื่อลดภาระของ งบประมาณ
ในอนาคตในระยะยาว พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํงและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟูา
ขนสํงมวลชนใน กทม. และรถไฟฟูาเชื่อมกทม.กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน
เพื่อตั้งฐานให๎รัฐบาลตํอไปทาได๎ทันที ด๎านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงทําอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2
ทําอากาศยานดอนเมืองและทําอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให๎สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และด๎านการคมนาคมทางน้าโดยพัฒนาการขนสํงสินค๎าทางลาน้าชายฝั่งทะเล เพื่อลด
ต๎นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศเริ่มจากการพัฒนาทําเรือแหลมฉบัง
ทําเรือชายฝั่งอําวไทยและอัน
ดามัน ตลอดจนผลักดันให๎ทําเรือในลาน้าเจ๎าพระยาและปุาสักมีการใช๎ประโยชน์ในการขนสํงสินค๎า
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับทําเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกรํองน้าลึกปรับโครงสร๎างการบริหารจัดการ
ในสาขาขนสํงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหนํวยงานในระดับนโยบาย หนํวยงานกากับดูแลและหนํวย
ปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนํวยงานกากับดูแลระบบราง เพื่อทาหน๎าที่กาหนดมาตรฐานการให๎บริการและ
ความปลอดภัย โครงสร๎างอัตราคําบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะ
ชํวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให๎เป็นโครงขํายหลักของประเทศพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ของรัฐวิสาหกิจให๎มีประสิทธิภาพ กาหนดเปูาหมายและมาตรการที่จะแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการ ตลอดจน
พิจารณาความจาเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแตํละแหํงให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบันใน
ด๎านเกษตรกรรม ดาเนินการใน 2 เรื่องใหญํ คือ การปรับโครงสร๎างการผลิตสินค๎าเกษตรให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน การแบํงเขตเพื่อปลูกพืชแตํละชนิด ในด๎าน อุตสาหกรรม สํงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล๎องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เชํน สํงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ตั้งแตํต๎นน้าจนถึงปลายน้า สํงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง สํงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช๎การออกแบบ
และสร๎างสรรค์เพิ่มขีดความสามารถของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎เข๎มแข็ง สามารถ
แขํงขันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให๎เริ่ม
ขับเคลื่อนได๎อยํางจริงจัง ซึ่งจะทาให๎ทุกภาคเศรษฐกิจก๎าวหน๎าไปได๎ทันโลกและสามารถแขํงขันในโลก
สมัยใหมํได๎ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนํวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ให๎ดูแลและผลักดันงานสาคัญของ
ประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให๎มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อยํางจริงจัง
7. นโยบายการสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน เรํงพัฒนาความเชื่อมโยงด๎าน
การขนสํงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรํงขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความรํวมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความรํวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ๎าพระยา 16

แมํโขง ( ACMECS) แผนความรํวมมือแหํงอําวเบงกอล สาหรับความรํวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมํบทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการ
พัฒนาดํานการค๎าชายแดนและโครงขํายการคมนาคมขนสํงบริเวณประตูการค๎าหลักของประเทศเพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข๎ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดย
ระยะแรกให๎ความสาคัญกับดํานชายแดนที่สาคัญ 6 ดําน ได๎แกํ
ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ
แมํสอด บ๎านคลองลึก และบ๎านคลองใหญํ
8. นโยบายการพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนา
และนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุํงเปูาหมายให๎
ไมํต่ากวํา 1% ของรายได๎ประชาชาติและมีสัดสํวนรัฐตํอเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ เพื่อให๎ประเทศมีความสามารถในการแขํงขันสํงเสริมให๎โครงการลงทุนขนาดใหญํของประเทศ เชํน
ด๎านพลังงานสะอาด ระบบรางยานยนต์ ไฟฟูา การจัดการน้าและขยะใช๎ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และ
พัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จาเป็นจะต๎องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจาก
ตํางประเทศจะให๎มีเงื่อนไขการถํายทอดเทคโนโลยีเพื่อให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ในอนาคตด๎วย
9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการใช๎
ประโยชน์อยํางยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน๎า เรํงปกปูองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุา โดย
ให๎ความสาคัญในการแก๎ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตที่ดินของรัฐให๎ชัดเจน สํงเสริมการปลูกไม๎
มีคําทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม๎จากปุาธรรมชาติในระยะตํอไป พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดินและแก๎ไข การบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดาริที่ให๎ประชาชนสามารถอยูํรํวมกับปุา
ได๎ เชํน กาหนดเขตปุาชุมชนให๎ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให๎เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให๎มีแผนบริหารน้าของประเทศ เพื่อให๎การจัดทาแผนงานไมํเกิดความซ้าซ๎อนมี
ความเชื่อมโยงกันอยํางเป็นระบบเรํงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้าเสียที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภคในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให๎ ดาเนินการ สํวน
ขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษโดยกาหนดให๎ทิ้งในบํอขยะอุตสาหกรรมที่สร๎างขึ้นแบบ
มีมาตรฐานและพัฒนาระบบตรวจสอบไมํให๎มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช๎มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช๎กฎหมายอยํางเด็ดขาด
10. นโยบายการสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงคําตอบแทนบุคลากรภาครัฐให๎เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลด
ต๎นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว๎ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแตํระยะเฉพาะหน๎าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่
กฎหมายเอื้อให๎สามารถดาเนินการได๎ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงบริหาร
สาธารณะได๎รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให๎เจ๎าหน๎าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช๎อานาจโดย
มิชอบกํอให๎เกิดการทุจริต หรือสร๎างความเสียหายแกํประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน๎าจะเน๎น
การปรับปรุงหนํวยงานให๎บริการด๎านการทาธุรกิจ การลงทุน และด๎านบริการสาธารณะในชีวิต ประจาวัน
เป็นสาคัญเสริมสร๎างระบบคุณธรรม
ในการแตํงตั้งและโยกย๎ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และสํงเสริมให๎มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช๎ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ๎าหน๎าที่ ฝุายตํางๆ ปรับปรุงและจัดให๎มีกฎหมายเพื่อให๎ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และ
การมีผลประโยชน์ทับซ๎อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวําเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเรํงดํวนแหํงชาติและเป็นเรื่องที่
ต๎องแทรกอยูํในการปฏิรูปทุกด๎าน ทั้งจะเรํงรัดการดาเนินการตํอผู๎กระทาการทุจริตทั้งในด๎านวินัยและคดี
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รวมทั้งให๎ผู๎ใช๎บริการมีโอกาสประเมินระดับความนําเชื่อถือของหนํวยงานรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินตํอ
ประชาชน อีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เชํน การจัดซื้อจัดจ๎าง การํวมทุน การใช๎จํายเงินภาครัฐ การ
ปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได๎มีคาวินิจฉัยขององค์กรตํางๆ มาเป็นบทเรียนให๎ความรู๎แกํเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ และประมวล
เป็นกฎระเบียบหรือคูํมือในการปฏิบัติราชการ
11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน๎าจะเรํงปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ล๎าสมัย ไมํเป็นธรรม
ไมํสอดคล๎องกับความตกลง
ระหวํางประเทศ เป็นอุปสรรคตํอการบริหารราชการแผํนดิน โดยจะใช๎กลไกของหนํวยงานเดิมที่มีอยูํและ
ระดมผู๎ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจ เป็นผู๎เรํงดาเนินการเพิ่มศักยภาพหนํวยงานที่มี
หน๎าที่ให๎ความเห็นทางกฎหมาย และจัดทากฎหมายให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางรวดเร็ว สามารถให๎ความ ชํวยเหลือ
ภาคเอกชนและประชาชนได๎ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว๎างขึ้นในระยะตํอไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐนาเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู๎ทางนิติวิทยาศาสตร์ มาใช๎เพื่อ
เรํงรัดการดาเนินคดีทุกขั้นตอนให๎รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการชํวยเหลือทางกฎหมายและ
คําใช๎จํายแกํประชาชนที่ไมํได๎รับความเป็นธรรม โดยให๎เข๎าถึงความเป็นธรรมได๎งํายและรวดเร็ว
สํงเสริม
กองทุนยุติธรรมเพื่อชํวยเหลือคนจนและผู๎ด๎อยโอกาสคุ๎มครองผู๎ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและเยียวยาผู๎บริสุทธิ์
หรือได๎รับผลกระทบจากความไมํเป็นธรรมนามาตรการทางการเงินภาษีและการปูองกันการฟอกเงินมาใช๎กับ
การปูองกันและปราบปรามผู๎มีอิทธิพลและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระทาผิดด๎านค๎า
มนุษย์ แรงงานทาส การกํอการร๎ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข๎ามชาติ
แนวทางที่สาคัญของ คสช. คือ ต๎องนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ และมีการพัฒนาแบบองค์รวม
สร๎างความสมดุลในด๎านคน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม ซึ่ง คสช. แบํงเป็น 9 ยุทธศาสตร์ 12 ประเด็นปัญหา
กาหนดไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 คือ สังคมจะต๎องอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข
เสมอภาคเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูํการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจให๎เติบโตและมีคุณภาพยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอประชาชนอยํางแท๎จริง
8. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให๎เกิดความมั่นคงอยํางทัดเทียมใน
อาเซียนและประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอยํางยิ่งยืน
ค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง
มีทั้งหมด 12 ข้อดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อสํวนรวม
3. กตัญญูตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษาเลําเรียนทั้งทางตรง และทางอ๎อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
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6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผู๎อื่น เผื่อแผํและแบํงปัน
7. เข๎าใจเรียนรู๎การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต๎อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ
9. มีสติรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ทา รู๎ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
10. รู๎จักดารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว รู๎จักอดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจาเป็น มีไว๎พอกินพอใช๎ ถ๎าเหลือก็แจกจํายจาหนําย และพร๎อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร๎อม เมื่อมีภูมิคุ๎มกันที่ดี
11. มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกาย และจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออานาจฝุายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวตํอบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม และของชาติมากกวําผลประโยชน์ของตนเอง
3.1.6 วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิสัยทัศน์กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
“ เป็นองค์กรหลักในการสํงเสริมให๎ อปท. เข๎มแข็งอยํางยั่งยืน ”
พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1. พัฒนากรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นให๎เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2. สํงเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวมจากภาคีเครือขําย
3. สํงเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ให๎เป็นไปตามหลักคุณธรรม และเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากร อปท. ให๎ทางานอยํางมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีประสิทธิภาพและ
สามารถพึ่งตนเองได๎
5. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผู๎กากับดูแล
อปท.
6. สํงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให๎ไปสูํเปูาหมายของหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี และสํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาใน
ท๎องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. สํงเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท. ให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
9. สํงเสริมการดาเนินการเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นให๎มี
สมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการ
ของ อปท. ในการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร๎างและใช๎ภาคีเครือขํายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไปสูํเปูาหมายของหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
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คํานิยม
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุํงเน๎นบริการให๎คาปรึกษา พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
3.1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2558 - 2561
วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
“ เมืองเกษตรคุณภาพ การทํองเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข ”
เป้าหมายรวม
1.เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจด๎านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการทํองเที่ยวและการ
ขนสํงโลจิสติกส์
2.สูํสังคมเป็นสุขด๎วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการแขํงขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.มูลคําทางเศรษฐกิจของยางพาราและปาล์มน้ามันเพิ่มสูงขึ้น
2.สินค๎าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยระดับมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสํงเสริมการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.จังหวัดมีการจัดการศักยภาพทางการทํองเที่ยวที่สอดคล๎องกระแสโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงเส๎นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.ระบบโครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคมขนสํงและโลจิสติกส์ของจังหวัดมีศักยภาพในการแขํงขัน
ระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแขํงขัน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.ชุมชนและแหลํงทํองเที่ยวหลักมีความปลอดภัยและสงบสุข
2.เยาวชนได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
3.ประชาชนมีสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร๎างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.ชุมชนและแหลํงทํองเที่ยวหลัก มีสภาพแวดล๎อมที่ดี
2.พื้นที่ปุายังคมความอุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น (ปุาบก ปุาชายเลน)
3.ชุมชมเสี่ยงภัยมีความพร๎อมในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณะภัย
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3.1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2558-2561
วิสัยทัศน์
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โครงสร๎างพื้นฐานดี ประเพณี วัฒนธรรมเดํน เน๎นคุณภาพชีวิต รักษ์
สิ่งแวดล๎อม
พันธกิจ
1.ปกปูองและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ยกยํอง เชิดชูเกียรติผู๎ทาคุณประโยชน์
2.สํงเสริมประชาธิปไตย และการมีสํวนรํวม
3.บริหารจัดการองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
4.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน วางผังเมืองและสาธารณูปโภค
5.สํงเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และทานุบารุงศาสนา
6.สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.สํงเสริม พัฒนา สร๎างความเข๎มแข็งด๎านเศรษฐกิจ
8.สํงเสริมด๎านการกีฬา
9.สํงเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรั
กษาความสงบเรียบร๎อย
10.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
11.พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยว
12.พัฒนาบริการสาธารณะสูํประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
1.การปกปูองและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ และการยกยํอง เชิดชูเกียรติผู๎ทาคุณประโยชน์
2.สํงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีสํวนรํวมของประชาชน
3.สํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4.พัฒนาเส๎นทางคมนาคมขนสํงให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
5.พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไฟฟูาแสงสวําง การผังเมือง การควบคุมอาคาร และการ
บริหารจัดการน้า
6.สํงเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และทานุบารุงศาสนา
7.สํงเสริมด๎านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข
8.สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานการศึกษา
9.การสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ การลงทุน และพาณิชยกรรม
10.สํงเสริมด๎านการกีฬาและนันทนาการ
11.สํงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย สร๎างความสมานฉันท์
ให๎สังคมสงบสุข
12.สํงเสริม สนับสนุนการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
13.อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร๎างเครือขําย เฝูาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสํงแวดล๎อม
14.พัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ และผู๎ทาคุณประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสํงเสริมการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สํงเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สํงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สํงเสริม สนับสนุนการทํองเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบริการสาธารณะเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
แผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง บุกเบิก
ปรับปรุง ซํอมแซม เส๎นทางคมนาคม
๑.๒แนวทางการพัฒนา พัฒนาด๎านสาธารณูปโภค
๑.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาทางด๎านแหลํงน้า
รวม
๒) ยุทธศาสตร์ ด๎านเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสํงเสริมอาชีพ
การลงทุนและการพาณิชยกรรม
รวม
๓) ยุทธศาสตร์ ด๎านการพัฒนาคนและสังคม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา สํงเสริมและพัฒนา
ทางด๎านสังคมและการศึกษา
๓.๒แนวทางการพัฒนา สํงเสริมและพัฒนาด๎าน
ศาสนาและ ศิลปะวัฒนธรรม
๓.๓ แนวทางการพัฒนา สํงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ
๓.๔ แนวทางการพัฒนา ปูองกันและสํงเสริม
สุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์
รวม

บัญชีสรุปโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 ถึง 2561)
ปี ๒๕๕9
ปี 2560
ปี 2561
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

78

220,286,000

78

220,286,000

78

220,286,000

234

660,858,000

35

11,950,000

35

11,950,000

35

11,950,000

105

35,850,000

19
132

3,000,000
235,236,000

19
132

3,000,000
235,236,000

19
132

3,000,000
235,236,000

57
396

9,000,000
705,708,000

5

440,000

5

440,000

5

440,000

15

1,320,000

5

440,000

5

440,000

5

440,000

15

1,320,000

19

5,400,000

19

5,400,000

19

5,400,000

57

16,200,000

5

310,000

5

310,000

5

310,000

15

930,000

7

3,920,000

7

3,920,000

7

3,920,000

21

11,760,000

6

4,080,000

6

4,080,000

6

4,080,000

18

12,240,000

37

13,7100,000

37

13,710,000

37

13,710,000

111

41,130,000
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บัญชีสรุปโครงการการพัฒนา
ปี ๒๕๕9
ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
๔) ยุทธศาสตร์ ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมและพัฒนาการทํองเที่ยว
๔.๑ แนวทางการพัฒนา สํงเสริมบาบัด และฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหามลพิษ
๔.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง
แหลํงทํองเที่ยว
รวม
๕) ยุทธศาสตร์ ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี
๕.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและระบบ
การบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2

40,000

2

40,000

2

40,000

6

120,000

2

70,000

2

70,000

2

70,000

6

210,000

2

600,000

2

600,000

2

600,000

6

1,800,000

6

710,000

6

710,000

6

710,000

18

2,130,000

18

4,950,000

18

4,950,000

18

4,950,000

54

14,850,000

18
198

4,950,000
255,046,000

18
198

4,950,000
255,046,000

18
198

4,950,000
255,046,000

54
594

14,850,000
765,138,000
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส๎นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
1.) ยุทธศาสตร์ ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง บุกเบิก ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2559
2560
2561
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

ยกระดับถนนสายบ๎านคลองหอ
เพื่อประชาชนมีถนน
หมูํ 1 -คลองเข๎ (สายบ๎านนายปุูน) ใช๎ในการคมนาคม ได๎
สะดวก

2

บุกเบิกถนนสายเช็คกั้ง หมูํ 1 –
ถนน
สายคลองหอ ,คลองเข๎

3
กํอสร๎างถนนลาดยางสายหน๎า
สถานีคลองไทร หมูํ 1 –คลองลา
วัง ตํอเขต ต.ทําเคย อ.ทําฉาง
4
ปรับปรุงถนนสายบ๎านนายไสว
ทิมแก๎ว หมูํ 1-สี่แยกต๎นโพธิ์

เพื่อประชาชนมีถนน
ใช๎ในการคมนาคม ได๎
สะดวก
เพื่อประชาชนมีถนน
ใช๎ในการคมนาคม ได๎
สะดวก
เพื่อประชาชนมีถนน
ใช๎ในการคมนาคม ได๎
สะดวก

กว๎าง 8 เมตร
ระยะทาง 1,500
เมตร

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

680,000

680,000

680,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

531,000

531,000

531,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

10,530,000 10,530,000 10,530,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

531,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,500
เมตร
กว๎าง 6 เมตร
ระยะทาง 5,500
เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

531,000

531,000

กว๎าง 6 เมตร
ระยะทาง 500
เมตร
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1.1 แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง บุกเบิก ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5

6

7

8

9

ปรับปรุงถนนสายดอนตาโรย หมูํ 1

เพื่อประชาชนมีถนน
ใช๎ในการคมนาคม ได๎
สะดวก
ปรับปรุงถนนสายดอนเสาธง หมูํ 1- เพื่อประชาชนมีถนน
วัดนันทาราม
ใช๎ในการคมนาคม ได๎
สะดวก
ปรับปรุงถนนสายหน๎าสถานี
คลองไทร หมูํ 1 –คลองลาวัง

เพื่อประชาชนมีถนน
ใช๎ในการคมนาคม ได๎
สะดวก

ปรับปรุงถนนลาดยางสายหน๎าสถานี เพื่อประชาชนมีถนน
รถไฟ (ชํวงลาดยาง)
ใช๎ในการคมนาคม ได๎
สะดวก
กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน
นายนิพนธ์ พันธ์ทอง หมูํ 1

เพื่อประชาชนมีถนน
ใช๎ในการคมนาคม ได๎
สะดวก

กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน นางยิ่ง เพื่อประชาชนมีถนน
10 วงค์อินทร์ - บ๎านนางใหญํ ภูมิไชยา ใช๎ในการคมนาคม ได๎
สะดวก
บุกเบิกถนนสายคลองเข๎ 11 เกาะนางแก๎ว หมูํ 2

เพื่อประชาชนมีถนน
ใช๎ในการคมนาคม ได๎
สะดวก

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงาน
วําจะได๎รับ
ที่
รับผิดชอบ

กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 544,000
800 เมตร

544,000

544,000

ถนนที่ได๎รับ
การพัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 8 เมตร ระยะทาง 680,000
1,500 เมตร

680,000

680,000

ถนนที่ได๎รับ
การพัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 8 เมตร ระยะทาง 1,100,000
2,500 เมตร

1,100,000

1,100,000

ถนนที่ได๎รับ
การพัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 4 เมตร
ระยะทาง 500 เมตร

1,100,000

1,100,000

1,100,000

ถนนที่ได๎รับ
การพัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 4 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร

400,000

400,000

400,000

ถนนที่ได๎รับ
การพัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 5 เมตร ระยะทาง 650,000
200 เมตร

650,000

650,000

ถนนที่ได๎รับ
การพัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

กว๎าง 6 เมตร ระยะทาง 1,020,000
1,000 เมตร

1,020,000

1,020,000

ถนนที่ได๎รับ
การพัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว
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1.1 แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง บุกเบิก ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
12 กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน
นายวิเชียร คงจุ๎ย หมูํ 2 (ตํอ)

2559
(บาท)

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
975,000
ใช๎ในการคมนาคม ระยะทาง 300 เมตร
ได๎สะดวก

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

975,000

975,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

13 บุกเบิก-ปรับปรุง ถนนบ๎านนาย เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
วิเชียร หมูํ 2-หมูํ 3
ใช๎ในการคมนาคม ระยะทาง 2,000
ได๎สะดวก
เมตร

900,000

900,000

900,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

14 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย
บ๎านคลองเข๎ หมูํ 2-ถนน 41

2,750,000

2,750,000

2,750,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

15 กํอสร๎างถนนลาดยางบ๎านคลอง เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 6 เมตร
เข๎ หมูํ 2-วัดนันทาราม ต.ทํา ใช๎ในการคมนาคม ระยะทาง 1,330
เคย
ได๎สะดวก
เมตร

10,530,000

10,530,000

10,530,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

16 ปรับปรุงถนนสายทับเซ๎ง หมูํ 3 เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 6 เมตร
–สวนศิลป์
ใช๎ในการคมนาคม ระยะทาง 1,000
ได๎สะดวก
เมตร

1,020,000

1,020,000

1,020,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

17 กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎าน
ตาขาหมูํ 3 -ปั้มน้ามัน

4,950,000

4,950,000

4,950,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม ระยะทาง 1,000
ได๎สะดวก
เมตร

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 6 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม ระยะทาง 1,500
ได๎สะดวก
เมตร

27

1.1 แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง บุกเบิก ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

18 ปรับปรุงถนนสายห๎วยไฟกา
ทับเซ๎ง-สามแยกบ๎านนาย
สุวรรณ หมูํ 3

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 6 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 2,500
ได๎สะดวก
เมตร(หินคลุก)

2,550,000

2,550,000

2,550,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

19 บุกเบิก ปรับปรุงถนนสายมหา
จารัส-หัววัง-ควนเจริญ หมูํ 3

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 4 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 1,500
ได๎สะดวก
เมตร(หินคลุก)

1,020,000

1,020,000

1,020,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

20 ปรับปรุงถนนสายห๎วยไฟกา หมูํ เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 4 เมตร
3 –ห๎วยต๎นเหรียง
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 3,500
ได๎สะดวก
เมตร(หินคลุก)

2,380,000

2,380,000

2,380,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

21 กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน
นางนิ่ง หมูํ 3

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5เมตร
520,000
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 160 เมตร
ได๎สะดวก

520,000

520,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

22 กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน
นายอรุณ หมูํ 3

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 4 เมตร
780,000
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 200 เมตร
ได๎สะดวก

780,000

780,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

23 บุกเบิกถนนริมคลองมหาราช
หมูํ 3

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 6 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 1,500
ได๎สะดวก
เมตร

675,000

675,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

675,000

28

1.1 แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง บุกเบิก ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

24 กํอสร๎างถนน คสล. หัวถนน
ควนเจริญ หมูํ 3

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร ยาว
ใช๎ในการคมนาคม 40 เมตร
ได๎สะดวก

150,000

150,000

150,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

25 กํอสร๎างถนน คสล. สายทําน้า
แห๎ง หมูํ 4- ทุํงรังชัน

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 4 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม ระยะทาง 1,500
ได๎สะดวก
เมตร

3,900,000

3,900,000

3,900,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

26 กํอสร๎างถนนลาดยาง สายทํา
แซะ หมูํ 4 –วัดนันทาราม ต.
ทําเคย
อ.ทําฉาง
27 กํอสร๎างถนน คสล. สายทําน้า
แห๎ง หมูํ 4 – สายไสต๎อ

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 6 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม ระยะทาง 2,300
ได๎สะดวก
เมตร

10,530,000

10,530,000

10,530,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 4 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม ระยะทาง 1,500
ได๎สะดวก
เมตร

3,300,000

3,300,000

3,300,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

28 กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน
นางเขียว-หนองหมี หมูํ 4

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
1,625,000
ใช๎ในการคมนาคม ระยะทาง 500 เมตร
ได๎สะดวก

1,625,000

1,625,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

29 ปรับปรุงถนน คสล. สายสวน
นางประไพ หมูํ 4– สวนนาย
ส๎อง

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
500,000
ใช๎ในการคมนาคม ระยะทาง 500 เมตร
ได๎สะดวก

500,000

500,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

29

1.1 แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง บุกเบิก ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

30 กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎าน
ทํากลิ้ง หมูํ 4- บ๎านห๎วยต๎นตอ
ต.มะลวน อ.พุนพิน

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 6 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 3,000
ได๎สะดวก
เมตร

9,900,000

9,900,000

9,900,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

31 บุกเบิกถนนสายทําน้าแห๎ง หมูํ
4-บ๎านโตนดสูง

เพื่อประชาชนมีถนน ระยะทาง 1,500
ใช๎ในการคมนาคม
เมตร
ได๎สะดวก

1,275,000

1,275,000

1,275,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

32 บุกเบิกถนนสายทําน้าแห๎ง หมูํ
4- คลองเข๎ หมูํ 2

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 1,000
ได๎สะดวก
เมตร

450,000

450,000

450,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

33 กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎าน
นายหนํวง หมูํ 4- ต.ทําเคย

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
2,475,000
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 900 เมตร
ได๎สะดวก

2,475,000

2,475,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

34 กํอสร๎างถนนลาดยางสายทําน้า
แห๎ง หมูํ 4-วัดหนองบัว ต.ทํา
เคย
อ.ทําฉาง
35 กํอสร๎างสะพานข๎ามคลองทํา
กลิ้ง หมูํ 4 ต.คลองไทร - ต.ทํา
เคย อ.ทําฉาง

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 6 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 1,500
ได๎สะดวก
เมตร

5,850,000

5,850,000

5,850,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 7 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 10 เมตร
ได๎สะดวก

1,365,000

1,365,000

1,365,000

สะพานที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

30

1.1 แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง บุกเบิก ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
36 กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน
เชียร ซอย 2 หมูํ 5

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 1,000
ได๎สะดวก
เมตร

37 กํอสร๎างถนนลาดยางสาย
ทางเข๎าหมูํ 5 (จุดบ๎านนายจิตนายถาวร)

2559
(บาท)
3,250,000

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

3,250,000

3,250,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 4 เมตร
660,000
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 300 เมตร
ได๎สะดวก

660,000

660,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

38 กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน
น.ส รัตนา หมูํ 5 - ต.มะลวน

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 4 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 1,000
ได๎สะดวก
เมตร

2,600,000

2,600,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

39 กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎าน
นางบุญเจือ ชัยวงค์ หมูํ 5 –
หมูํ 3
ต.มะลวน
40 บุกเบิกถนนสายริมทางรถไฟ
ต.คลองไทร - หมูํ 3 ต.มะลวน

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
825,000
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 300 เมตร
ได๎สะดวก

825,000

825,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 1,000
ได๎สะดวก
เมตร

850,000

850,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

41 กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน
หลวงพงศ์ หมูํ 5 – ทางรถไฟ

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
1,625,000
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 500 เมตร
ได๎สะดวก

1,625,000

1,625,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

2,600,000

850,000

31

1.1 แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง บุกเบิก ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
42 กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎าน
เชียร หมูํ 5 ต.คลองไทร-บ๎าน
ไผํใหญํ ต.มะลวน อ.พุนพิน
43 กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎าน
เชียร หมูํ 5-บ๎านแหลมไผํ ต.
มะลวน อ.พุนพิน

เพื่อประชาชนมีถนน
ใช๎ในการคมนาคม
ได๎สะดวก
เพื่อประชาชนมีถนน
ใช๎ในการคมนาคม
ได๎สะดวก

2559
(บาท)

กว๎าง 6 เมตร
6,240,000
ระยะทาง 1,600
เมตร
กว๎าง6เมตร
3,510,000
ระยะทาง 900 เมตร

44 กํอสร๎างถนนลาดยางสาย
เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 6 เมตร
ควนตาทอง หมูํ 6 ต.คลองไทร- ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 2,000
บ๎านมะลวนใน อ.พุนพิน
ได๎สะดวก
เมตร

7,800,000

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา
ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

6,240,000

6,240,000

3,510,000

3,510,000

7,800,000

7,800,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

45 กํอสร๎างถนน คสล. สายมํวงกิ่ง
ห๎อย หมูํ 6

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
975,000
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 300 เมตร
ได๎สะดวก

975,000

975,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

46 กํอสร๎างถนน ลาดยาง สายควน
สุวรรณ ซอย 2 หมูํ 6 –ควนตา
ทอง
(คูมหาราช)
47
กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎าน
นายด๎วน-บ๎านนายโกวิทย์ หมูํ
6
48 กํอสร๎าง/บุกเบิกถนนบ๎านนาย
โกวิทย์ หมูํ 6-ปศุสัตว์ ต.
มะลวน

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 4 เมตร
2,080,000
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 800 เมตร
ได๎สะดวก
กว๎าง 4 เมตร
เพื่อประชาชนมีถนน ระยะทาง 300
780,000
ใช๎ในการคมนาคม
เมตร
ได๎สะดวก
กว๎าง 4 เมตร
เพื่อประชาชนมีถนน ระยะทาง 1,000
780,000
ใช๎ในการคมนาคม
เมตร
ได๎

2,080,000

2,080,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

780,000

780,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

780,000

780,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว
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1.1 แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง บุกเบิก ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

49 ปรับปรุงถนนสายบ๎านนายด๎วน เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 4 เมตร
544,000
หมูํ 6 – ควนตาทอง (ถนน
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 800 เมตร
จาลอง)
ได๎สะดวก

544,000

544,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

50 บุกเบิกปรับปรุงถนนจาลอง หมูํ เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 4 เมตร
6- หมูํ 4
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 1,000
ได๎สะดวก
เมตร

500,000

500,000

500,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

51 ปรับปรุงถนนสายไสสระ-ห๎วย
ไฟกา-ห๎วยยายเซ หมูํ 6

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง4 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 1,200
ได๎สะดวก
เมตร

816,000

816,000

816,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

52 ปรับปรุงถนนสายบ๎านนายด๎วน เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
หมูํ 6 -บ๎านดอนคุณ
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 1,000
ได๎สะดวก
เมตร

850,000

850,000

850,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

53 ปรับปรุงถนนลาดยางสายควน เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 6 เมตร
สุวรรณ หมูํ 6 –ห๎วยต๎นตอ หมูํ ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 8,000
8 ต.มะลวน อ.พุนพิน
ได๎สะดวก
เมตร

8,160,000

8,160,000

8,160,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

54 ยกระดับถนนสายห๎วยต๎นตอไม๎เรียบ (เสนอโครงการโดยหมูํ
6)

2,125,000

2,125,000

2,125,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 2,500
ได๎สะดวก
เมตร
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1.1 แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง บุกเบิก ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

55 กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎าน
ควนสุวรรณ หมูํ 6 ต.คลองไทร
-คลองสินทอง ต.มะลวน อ.
พุนพิน
56 ปรับปรุงถนนลาดยางบ๎านดอน
ใหญํ-ดอนเลียบ หมูํ 7

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 6 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 2,000
ได๎สะดวก
เมตร

7,800,000

7,800,000

7,800,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 4 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 2,000
ได๎สะดวก

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

57 ปรับปรุงซํอมแซมถนนสาย
ดอนเลียบ-คลองลาวัง
จุดบ๎านนายศิลป์ คลองลาวัง

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 4 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 4,000
ได๎สะดวก
เมตร

1,800,000

1,800,000

1,800,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

58 กํอสร๎างถนน คสล. สายดอน
ใหญํ ซอย 2 หมูํ 7

เพื่อประชาชนมีถนน
410,000
ใช๎ในการคมนาคม
กว๎าง 4 เมตร
ได๎สะดวก
ระยะทาง 158 เมตร

410,000

410,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

59 กํอสร๎างถนน คสล. สายดอน
ใหญํซอย 1 หมูํ 7

เพื่อประชาชนมีถนน
1,625,000
ใช๎ในการคมนาคม
กว๎าง 5 เมตร
ได๎สะดวก
ระยะทาง 500 เมตร

1,625,000

1,625,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

60 กํอสร๎างถนน คสล. สายคลอง
ชลประทาน หมูํ 7 หน๎าบ๎าน
นายพยงค์- บ๎านนายจันทนา

เพื่อประชาชนมีถนน
1,625,000
ใช๎ในการคมนาคม
กว๎าง 5 เมตร
ได๎สะดวก
ระยะทาง 500 เมตร

1,625,000

1,625,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะสะดวก
รวดเร็ว

34

1.1 แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง บุกเบิก ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

61 กํอสร๎างถนนลาดยาง หมูํ 8
เพื่อประชาชนมีถนน บ๎านนายสอื้น สาร
สาย 41-ถนนสายลําง (พุนพิน- ใช๎ในการคมนาคม
เทพ-ถนนสายเอเชีย)
ทําชนะ)
ได๎สะดวก
กว๎าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,500
เมตร
62 กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎าน เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 6 เมตร
ดอนคุณ หมูํ 8-ตํอเขต มะลวน ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 2,300
อ.พุนพิน
ได๎สะดวก
เมตร
63 กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัน
เพื่อประชาชนมีถนน (บ๎านนาลึก-ควน
ติก หมูํ 8 ถนนสาย 4112
ใช๎ในการคมนาคม
สุวรรณ)
(ศาลาทางเข๎า)บ๎านหน๎าควน
ได๎สะดวก
กว๎าง 6 เมตร
สุวรรณ
ระยะทาง 2,500
เมตร
64 เสริมแอสฟันท์ติกคอนกรีต
เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 4 เมตร
ถนน สายสี่แยกบ๎านนายขาใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 800 เมตร
ข๎างปั้มน้ามัน ผู๎ใหญํธวัช สิทธิ ได๎สะดวก
กูล หมูํ 8
65 บุกเบิกถนนซอยแมํหม๎าย หมูํ เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
9
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 1,300
ได๎สะดวก
เมตร

8,250,000

8,250,000

8,250,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

7,800,000

7,800,000

7,800,000

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

8,250,000

8,250,000

8,250,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา
ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

1,760,000

1,760,000

1,760,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

1,105,000

1,105,000

1,105,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

66 ปรับปรุงซํอมแซมถนนซอย
เจริญสุข หมูํ 9

1,275,000

1,275,000

1,275,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อประชาชนมีถนน
ใช๎ในการคมนาคม
กว๎าง 5 เมตร
ได๎สะดวก
ระยะทาง 1,500
เมตร

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว
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1.1 แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง บุกเบิก ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

67 ปรับปรุงยกระดับถนนสายปูอม เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
ตารวจบ๎านไม๎เรียบ หมูํ 9 –
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 4,000
ตาบล ทําเคย
ได๎สะดวก
เมตร

3,400,000

3,400,000

3,400,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

68 ปรับปรุงยกระดับถนนสาย
ทับตาเรือง หมูํ 9 –ปากฉลุย

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 3,500
ได๎สะดวก
เมตร

2,975,000

2,975,000

2,975,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

69 บุกเบิกถนนสายบ๎านนายสมนึก เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
หมูํ 9-เขตตาบลทําเคย
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 2,000
ได๎สะดวก
เมตร

1,700,000

1,700,000

1,700,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

975,000

975,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

70 กํอสร๎างถนน คสล. ซอย
รุํงโรจน์
หมูํ 9

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
975,000
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 300 เมตร
ได๎สะดวก

71 กํอสร๎างถนน คสล. ซอยตันหยง เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
หมูํ 9
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 2,000
ได๎สะดวก
เมตร

6,500,000

6,500,000

6,500,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

72 ปรับปรุงซํอมแซมถนน ซอย
ควนสามยอด หมูํ 9

1,105,000

1,105,000

1,105,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อประชาชนมีถนน
ใช๎ในการคมนาคม
กว๎าง 5 เมตร
ได๎สะดวก
ระยะทาง 1,300
เมตร

36

1.1 แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง บุกเบิก ปรับปรุง ซํอมแซมเส๎นทางคมนาคม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

73 ปรับปรุงซํอมแซมถนน สาย
ซอย รุํงเรือง หมูํ 9

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 1,500
ได๎สะดวก
เมตร

1,275,000

1,275,000

1,275,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

74 บุกเบิกถนนซอยตาใน หมูํ 9เขตหมูํ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 1,000
ได๎สะดวก
เมตร

450,000

450,000

450,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

75 ปรับปรุงถนนยกระดับถนนซอย เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 5 เมตร
บ๎านนายสวัสดิ์ หมูํ 9
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 2,000
ได๎สะดวก
เมตร

1,700,000

1,700,000

1,700,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

76 กํอสร๎างถนนลาดยางซอย
ตันหยง หมูํ 9 ต.คลองไทร-วัด
หนองบัว ต.ทําเคย อ.ทําฉาง

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 6 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 2,200
ได๎สะดวก
เมตร

7,800,000

7,800,000

7,800,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

77 กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎าน เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 6 เมตร
ไม๎เรียบ หมูํ 9 ต.คลองไทร ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 2,500
วัดหนองบัว ต.ทําเคย อ.ทําฉาง ได๎สะดวก
เมตร

7,800,000

7,800,000

7,800,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

78 กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎าน
ไม๎เรียบ หมูํ 9 ต.คลองไทรสามแยกต๎นเหรียง ต.มะลวน
อ.พุนพิน

7,800,000

7,800,000

7,800,000

ถนนที่
ได๎รับการ
พัฒนา

มีการคมนาคมที่ กองชําง
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อประชาชนมีถนน กว๎าง 6 เมตร
ใช๎ในการคมนาคม
ระยะทาง 2,300
ได๎สะดวก
เมตร
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส๎นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
1.) ยุทธศาสตร์ ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด๎านสาธารณูปโภค
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

ขยายเขตไฟฟูาสายบ๎านคลอง
หอ หมูํ 1 –สี่แยกต๎นไทร –
บ๎าน
นายซ๎วน เหลําดี
ขยายเขตไฟฟูาสายบ๎านดอนตา
โรย หมูํ 1

เพื่อให๎มีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง

ระยะทาง 100
เมตร

40,000

40,000

40,000

โครงการที่ มีไฟฟูาใช๎อยําง
พัฒนา
ทัว่ ถึง

กองชําง

เพื่อให๎มีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง

ระยะทาง 100
เมตร

40,000

40,000

40,000

โครงการที่ มีไฟฟูาใช๎อยําง
พัฒนา
ทัว่ ถึง

กองชําง

3

ขุดเจาะบํอบาดาลพร๎อมถัง
ระบบประปา หมูํ 1

เพื่อให๎มีน้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค

ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก
120 เมตร

500,000

500,000

500,000

โครงการที่ มีน้าใช๎ในการ
พัฒนา
อุปโภคบริโภค

กองชําง

4

ขยายเขตประปา หมูํ 1จุด บ๎าน เพื่อให๎มีน้าใช๎ในการ
นางเลิศ-บ๎านนายสมศักดิ์
อุปโภคบริโภค

ระยะทาง 1,000
เมตร

75,000

75,000

75,000

โครงการที่ มีน้าใช๎ในการ
พัฒนา
อุปโภคบริโภค

กองชําง

5

เปลี่ยนถังประปา หมูํ 1

เพื่อให๎มีน้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค

หมูํ 1

350,000

350,000

350,000

โครงการที่ มีน้าใช๎ในการ
พัฒนา
อุปโภคบริโภค

กองชําง

6

เปลี่ยนถังประปาพร๎อมเมน หมูํ
2

เพื่อให๎มีน้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค

บรรจุน้า 20 คิว สูง
20 เมตร

350,000

350,000

350,000

โครงการที่ มีน้าใช๎ในการ
พัฒนา
อุปโภคบริโภค

กองชําง

2
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1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด๎านสาธารณูปโภค(ตํอ)
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

7

ซํอมแซมถังน้าประปาบ๎านปุา
ตาล หมูํ 2

เพื่อให๎มีน้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค

หมูํ 2

150,000

150,000

150,000

โครงการที่ มีน้าใช๎ในการ
พัฒนา
อุปโภคบริโภค

กองชําง

8

ขุดเจาะบํอบาดาล บ๎านหน๎า
ควน พร๎อมย๎ายถังประปา

เพื่อให๎มีน้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค

หมูํ 2

150,000

150,000

150,000

โครงการที่ มีน้าใช๎ในการ
พัฒนา
อุปโภคบริโภค

กองชําง

ขยายเขตไฟฟูาจากบ๎านนาง
วรรณี หมูํ 2ไปเชื่อมตํอถนน
สายบนควน
10 ขยายประปา จุดปูอมไม๎เรียบ
หมูํ 9(เสนอโดย หมูํ 3)

เพื่อให๎มีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง

ระยะทาง 1,000
เมตร

400,000

400,000

400,000

โครงการที่ มีไฟฟูาใช๎อยําง
พัฒนา
ทัว่ ถึง

กองชําง

เพื่อให๎มีน้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค

ระยะทาง 1,000
เมตร

75,000

75,000

75,000

โครงการที่ มีน้าใช๎ในการ
พัฒนา
อุปโภคบริโภค

กองชําง

11 เปลี่ยนถังประปาในโรงเรียนวัด
อัมพาราม หมูํ 3

เพื่อให๎มีน้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค

หมูํ 3

350,000

350,000

350,000

โครงการที่ มีน้าใช๎ในการ
พัฒนา
อุปโภคบริโภค

กองชําง

12 เจาะบํอบาดาล จุดบ๎านนาย
เจริญ นาคกุล หมูํ 3

เพื่อให๎มีน้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค

ขนาด 6 นิ้ว ลึก 120 250,000
เมตร ย๎ายถังประปา
จาก หมูํ 2

250,000

250,000

โครงการที่ มีน้าใช๎ในการ
พัฒนา
อุปโภคบริโภค

กองชําง

13 เจาะบํอบาดาล จุดบ๎านนาย
ธรรมนูญ หมูํ 3

เพื่อให๎มีน้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค

เจาะบํอ พร๎อมติดตั้ง
ถังประปา และขยาย
เขต

150,000

150,000

150,000

โครงการที่ มีน้าใช๎ในการ
พัฒนา
อุปโภคบริโภค

กองชําง

14 ติดตั้งเสาไฟฟูาแสงสวําง หมูํ 3

เพื่อให๎แสงสวํางใน
กิจกรรม

200,000

200,000

200,000

โครงการที่ มีแสงสวําง
พัฒนา
เพียงพอ

กองชําง

9

จุดหน๎า ศาลาคูํเมรุวัด
อัมพาราม
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1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด๎านสาธารณูปโภค(ตํอ)
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ

15 กํอสร๎างหอถังประปา จุด
เพื่อให๎มีน้าใช๎ใน หอถังประปาความสูง 700,000
บ๎าน นายจรัล หนองหมี หมูํ การอุปโภค
20 เมตร ขยายเขต
4
บริโภค
ประปา ระยะทาง
2,500 เมตร
16 ขยายเขตประปา พร๎อม
เพื่อให๎มีน้าใช๎ใน ระยะทาง 2,000 เมตร 600,000
เปลี่ยนหอถัง จุดบ๎านหูดแห๎ง การอุปโภค
หมูํ 4
บริโภค
17 ขุดเจาะบํอบาดาล จุด สี่แยก เพื่อให๎มีน้าใช๎ใน ขุดเจาะบํอ เปลี่ยน
200,000
ทําน้าแห๎ง หมูํ 4
การอุปโภค
ถังกรอง พร๎อมอุปกรณ์
บริโภค
ไฟฟูา

700,000

700,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้าใช๎ในการอุปโภค
บริโภค

กองชําง

600,000

600,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้าใช๎ในการอุปโภค
บริโภค

กองชําง

200,000

200,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้าใช๎ในการอุปโภค
บริโภค

กองชําง

18 ขยายเขตไฟฟูา หมูํ 4 ชํวง
สายบ๎านนายนิยม ปาก
ทางเข๎าเขื่อน
19 ขยายเขตไฟฟูา ซอยทํากลิ้ง
หมูํ 4-หมูํ 10 ต.ทําเคย อ.
ทําฉาง
20 ขยายเขตประปา ซอยอําง
เก็บน้า หมูํ 4
21 ขุดเจาะบํอบาดาล พร๎อม
ติดตั้งถังประปา หมูํ 6ย๎าย
จากสวยนายเล๎ง
22 ขุดเจาะบํอประปา หมูํ 6

เพื่อให๎มีไฟฟูาใช๎ ระยะทาง 600 เมตร
อยํางทั่วถึง

150,000

150,000

150,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง

กองชําง

เพื่อให๎มีไฟฟูาใช๎ ระยะทาง 600 เมตร
อยํางทั่วถึง

150,000

150,000

150,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง

กองชําง

ระยะทาง 1,000 เมตร 100,000

100,000

100,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้าใช๎ในการอุปโภค
บริโภค

กองชําง

เจาะบํอบาดาล จุดบ๎าน 500,000
นายเตอะ

500,000

500,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้าใช๎ในการอุปโภค
บริโภค

กองชําง

จุดสวนนายเล๎ง หมูํ 6

150,000

150,000

โครงการ
ที่พัฒนา

มีน้าใช๎ในการอุปโภค
บริโภค

กองชําง

เพื่อให๎มีน้าใช๎ใน
การอุปโภค
บริโภค
เพื่อให๎มีน้าใช๎ใน
การอุปโภค
บริโภค
เพื่อให๎มีน้าใช๎ใน
การอุปโภค
บริโภค

150,000
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1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด๎านสาธารณูปโภค
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

23 ขยายเขตไฟฟูา หมูํ 6 ถนนบ๎าน เพื่อให๎มีไฟฟูาใช๎
ห๎วยยายเซ
อยํางทั่วถึง

หมูํ 6

100,000

100,000

100,000

โครงการที่ มีไฟฟูาใช๎อยําง
พัฒนา
ทัว่ ถึง

กองชําง

24 ขยายเขตไฟฟูา หมูํ 6 ถนนสาย เพื่อให๎มีไฟฟูาใช๎
ทับเซ๎ง-ถนนห๎วยตนตอ
อยํางทั่วถึง

หมูํ 6

100,000

100,000

100,000

โครงการที่ มีไฟฟูาใช๎อยําง
พัฒนา
ทัว่ ถึง

กองชําง

25 ขยายเขตไฟฟูา ถนนห๎วยไฟกา
หมูํ 6

หมูํ 6

100,000

100,000

100,000

โครงการที่ มีไฟฟูาใช๎อยําง
พัฒนา
ทัว่ ถึง

กองชําง

26 ขยายทํอเมนประปา หมูํ 6 สาย เพื่อให๎มีน้าใช๎ในการ
ซอยมํวงกิ่งห๎อย-สวนนางลออ อุปโภคบริโภค

ระยะทาง 400 เมตร 160,000

160,000

160,000

โครงการที่ มีน้าใช๎ในการ
พัฒนา
อุปโภคบริโภค

กองชําง

27 ขุดเจาะบํอบาดาล พร๎อม
ถังแชมเปญ หมูํ 6 บ๎านทับเซ๎ง

เพื่อให๎มีน้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค

หมูํ 6

300,000

300,000

โครงการที่ มีน้าใช๎ในการ
พัฒนา
อุปโภคบริโภค

กองชําง

28 ขยายเขตไฟฟูา หมูํ 7 ซอย 1
บ๎านนางละม๎าย ธรรมบารุงโรงสีข๎าวชุมชน

เพื่อให๎มีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง

ระยะทาง 200 เมตร 80,000

80,000

80,000

โครงการที่ มีไฟฟูาใช๎อยําง
พัฒนา
ทัว่ ถึง

กองชําง

29 เจาะบํอบาดาล หมูํ 8

เพื่อให๎มีน้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค

จุดบ๎านนายวิเชียร
ภักดีเพชร

150,000

150,000

150,000

โครงการที่ มีน้าใช๎ในการ
พัฒนา
อุปโภคบริโภค

กองชําง

ระยะทาง 1,200
เมตร

480,000

480,000

480,000

โครงการที่ มีไฟฟูาใช๎อยําง
พัฒนา
ทัว่ ถึง

กองชําง

เพื่อให๎มีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง

30 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมูํ 8 เพื่อให๎มีไฟฟูาใช๎
สาย41- บ๎านดอนคุณ สาย
อยํางทั่วถึง
เอเชีย-บ๎านนางทิพวัลย์

300,000
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1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด๎านสาธารณูปโภค
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 ขุดเจาะบํอบาดาล หมูํ 9
พร๎อมเดินสาย

เพื่อให๎มีน้าใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

หมูํ 9 ซอยเจริญสุข

200,000

200,000

200,000

โครงการที่ มีน้าใช๎ในการ
พัฒนา
อุปโภคบริโภค

กองชําง

32 ขยายเขตประปา ซอยแมํหม๎าย เพื่อให๎มีน้าใช๎ในการ
หมูํ 9
อุปโภคบริโภค

ระยะทาง 1,300
เมตร

130,000

130,000

130,000

โครงการที่ มีน้าใช๎ในการ
พัฒนา
อุปโภคบริโภค

กองชําง

33 ขยายเขตไฟฟูา ซอยแมํหม๎าย
หมูํ 9

เพื่อให๎มีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง

ระยะทาง 1,300
เมตร

520,000

520,000

520,000

โครงการที่ มีไฟฟูาใช๎อยําง
พัฒนา
ทัว่ ถึง

กองชําง

34 ขยายเขตประปาตาบลคลอง
ไทร

เพื่อประชาชนมีน้า หมูํ 1-9
ในการอุปโภคบริโภค

3,000,000

3,000,000

3,000,000

โครงการที่ มีน้าใช๎อุปโภค
พัฒนา
บริโภค

กองชําง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ มีไฟฟูาใช๎อยําง
พัฒนา
ทัว่ ถึง

กองชําง

35 ขยายเขตไฟฟูา ตาบลคลองไทร เพื่อประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎

หมูํ 1-9
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส๎นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
1.) ยุทธศาสตร์ ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด๎านแหลํงน้า
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1
2
3
4

5
6

ขุดลอกคูริมทางรถไฟ หมูํ 1 ตํอ เพื่อเป็นทางระบาย
ตาบลทําเคย อ.ทําฉาง
น้าและปูองกันน้า
ทํวม
ขุดลอกคูระบายน้าสายหน๎า
เพื่อเป็นทางระบาย
สถานีคลองไทร หมูํ 1 –คลอง น้าและปูองกันน้า
ลาวัง
ทํวม
ขุดลอกคลองจากบ๎านนายไสว
หมูํ 1 –วัดนันทาราม
เพื่อเป็นทางระบาย
น้าและปูองกันน้า
ขุด-วางทํอระบายน้า พร๎อมบํอ ทํวม
พัก จุดบ๎านนายเยื้อง –
โรงเรียนวัดอัมพารา หมูํ 3
เพื่อเป็นทางระบาย
น้าและปูองกันน้า
ทํอระบายน้า พร๎อมบํอพักหน๎า ทํวม
วัดอัมพาราม หมูํ 3
กํอสร๎างเขื่อนน้าล๎น หมูํ 4
เพื่อเป็นทางระบาย
คลอง ทําน้าแห๎ง จุดสวนนาย น้าและปูองกันน้า
ประยุทธ
ทํวม เพื่อเก็บกัก
รักษาน้าไว๎ใช๎
ประโยชน์

ระยะทาง 2,000
เมตร

100,000

100,000

100,000

ระยะทาง 2,000
เมตร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

150,000

150,000

150,000

ระยะทาง 1,000
เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

โครงการที่ เป็นทางระบาย
พัฒนา
น้าปูองกันน้า
ทํวม
โครงการที่
พัฒนา
เป็นทางระบาย
น้าปูองกันน้า
โครงการที่ ทํวม
พัฒนา
เป็นทางระบาย
โครงการที่ น้าปูองกันน้า
พัฒนา
ทํวม

กองชําง
กองชําง
กองชําง
กองชําง

ระยะทาง 200 เมตร

ระยะทาง 50 เมตร
หมูํ 4

300,000

300,000

300,000

150,000

150,000

150,000

เป็นทางระบาย
โครงการที่ น้าปูองกันน้า
พัฒนา
ทํวม
โครงการที่ เป็นทางระบาย
พัฒนา
น้าปูองกันน้า
ทํวม มีที่เก็บกัก
น้า

กองชําง
กองชําง
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1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด๎านแหลํงน้า
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดวํา หนํวยงานที่
จะได๎รับ
รับผิดชอบ

7

กํอสร๎างฝายน้าล๎น สวนนายก
นก หมูํ 4 ตรอกด๎วน

เพื่อเก็บกักรักษาน้า
ไว๎ใช๎ประโยชน์

กว๎าง 5 เมตร ยาว
30 เมตร

400,000

400,000

400,000

โครงการที่ มีที่เก็บกักน้า
พัฒนา

กองชําง

8

ฝังทํอระบายน้าหน๎าโรงเรียน
ควนสุวรรณ หมูํ 6

หมูํ 6

30,000

30,000

30,000

กํอสร๎างฝายน้าล๎นห๎วยยายเซ
หมูํ 6

หมูํ 6

150,000

150,000

150,000

10 กํอสร๎างทานบกั้นน้าคลอง
มหาราช หมูํ 6

เพื่อเก็บกักรักษาน้า
ไว๎ใช๎ประโยชน์

หมูํ 6

100,000

100,000

100,000

11 ขุดลอกคลองมหาราช หมูํ
6,3,8

เพื่อเป็นทางระบาย
น้าและปูองกันน้า
ทํวม

ระยะทาง 1,000
เมตร

40,000

40,000

40,000

200,000

200,000

200,000

โครงการที่ เป็นทางระบายน้า
พัฒนา
ปูองกันน้าทํวม
มีที่เก็บกักน้า
โครงการที่
พัฒนา
มีที่เก็บกักน้า
โครงการที่
พัฒนา
เป็นทางระบายน้า
โครงการที่ ปูองกันน้าทํวม
พัฒนา
เป็นทางระบายน้า
โครงการที่ ปูองกันน้าทํวม
พัฒนา

กองชําง

9

เพื่อเป็นทางระบาย
น้าและปูองกันน้า
ทํวม
เพื่อเก็บกักรักษาน้า
ไว๎ใช๎ประโยชน์

12
กํอสร๎างทํอเหลี่ยม หมูํ 7 จุด
บ๎านนายสมศิลป์

เพื่อเป็นทางระบาย
น้าและปูองกันน้า
ทํวม

2 ชํองทาง ระยะทาง
10 เมตร

กองชําง
กองชําง
กองชําง
กองชําง
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1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด๎านแหลํงน้า
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 กํอสร๎างทํอเหลี่ยมระบายน้า
คสล. หมูํ 8

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จุดบ๎านนายสมคิด
ปล๎องนิลาศ

200,000

200,000

200,000

14 ขุดลอกฝายน้าล๎น หมูํ 9 จุด
บ๎านนางประนอม

เพื่อเป็นทางระบาย
น้าและปูองกันน้า
ทํวม
เพื่อเก็บกักรักษาน้า
ไว๎ใช๎ประโยชน์

หมูํ 9

80,000

80,000

80,000

15 กํอสร๎างฝายน้าล๎น หมูํ 9 ซอย
สันติ

เพื่อเก็บกักรักษาน้า
ไว๎ใช๎ประโยชน์

หมูํ 9

150,000

150,000

16 กํอสร๎างฝายน้าล๎น หมูํ 9 ซอย
ตาเริม

เพื่อเก็บกักรักษาน้า
ไว๎ใช๎ประโยชน์

หมูํ 9

150,000

17 กํอสร๎างฝายน้าล๎นบ๎านนาย
สนอง หมูํ 9

เพื่อเก็บกักรักษาน้า
ไว๎ใช๎ประโยชน์

หมูํ 9

18 กํอสร๎างฝายน้าล๎นซอยตันหยง
หมูํ 9

เพื่อเก็บกักรักษาน้า
ไว๎ใช๎ประโยชน์

19 ขุดลอกคลอง ตาบลคลองไทร

เพื่อเป็นทางระบาย
น้าและปูองกันน้า
ทํวม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

โครงการที่ เป็นทางระบาย
พัฒนา
น้าปูองกันน้า
ทํวม
โครงการที่ มีที่เก็บกักน้า
พัฒนา

กองชําง

150,000

โครงการที่ มีที่เก็บกักน้า
พัฒนา

กองชําง

150,000

150,000

โครงการที่ มีที่เก็บกักน้า
พัฒนา

กองชําง

150,000

150,000

150,000

โครงการที่ มีที่เก็บกักน้า
พัฒนา

กองชําง

หมูํ 9

150,000

150,000

150,000

โครงการที่ มีที่เก็บกักน้า
พัฒนา

กองชําง

หมูํ 1-9

300,000

300,000

300,000

โครงการที่ เป็นทางระบาย
พัฒนา
น้าปูองกันน้า
ทํวม

กองชําง

กองชําง
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การเพิ่มศักยภาพการแขํงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาการสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.) ยุทธศาสตร์ ด๎านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด๎านการสํงเสริมอาชีพ การสํงเสริมการลงทุนและการพานิชยกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
วําจะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ

1

สนับสนุนกองทุนแมํของ
แผํนดิน
หมูํ 1

สมาชิกในกลุํมมีทุน
ดาเนินการ

ตาบลคลองไทร

20,000

20,000

20,000

มีกลุํม
ได๎รับการ
สํงเสริม

มีทุนประกอบการ สานักงาน
ปลัด

2

กํอสร๎างโรงเก็บปุ๋ยและโรงผสม
ปุ๋ย กลุํมบ๎านไม๎เรียบ หมูํ 9

เพื่อสํงเสริมการ
พึ่งพาตนเองของ
สมาชิกในกลุํม

1 แหํง

100,000

100,000

100,000

มีกลุํม
ได๎รับการ
สํงเสริม

สมาชิกพึ่งพา
ตนเอง และมี
รายได๎

กองชําง

3

สนับสนุนสวัสดิการชุมชน

เพื่อเป็นทุน
ประกอบการของ
กลุํม

กลุํมสวัสดิการชุมชน

20,000

20,000

20,000

มีกลุํม
ได๎รับการ
สํงเสริม

สมาชิกได๎ทุน
ประกอบการ

สานักงาน
ปลัด

4

เศรษฐกิจพอเพียง ตาบลคลอง
ไทร

เพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียง

หมูํ 1-9

200,000

200,000

200,000

มีกลุํม
ได๎รับการ
สํงเสริม

ชี้นา แนวทาง
อบต.
เศรษฐกิจพอเพียง

5

สนับสนุนกลุํมอาชีพ ตาบล
คลองไทร

เพื่อสํงเสริมการมี
อาชีพ

หมูํ 1-9

100,000

100,000

100,000

มีกลุํม
ได๎รับการ
สํงเสริม

มีรายได๎เสริม

อบต.
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การกพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแขํงขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการสํงเสริมคุณภาพชีวิต
3.) ยุทธศาสตร์ ด๎านพัฒนาคมและสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนา สํงเสริมและพัฒนาทางด๎านสังคมและการศึกษา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2559
2560
2561
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ
ใช๎ประโยชน์
ทางการ
การศึกษา และ
อื่นๆ
ประชาชนมี
สถานที่ทา
กิจกรรม
ประชาชนมี
สถานที่ทา
กิจกรรม
ประชาชนมี
สถานที่ทา
กิจกรรม
ประชาชนมี
สถานที่ทา
กิจกรรม

1

ซํอมแซมอาคารโรงเรียนโตนด
สูง หมูํ 1

เพื่อใช๎ประโยชน์
ทางการการศึกษา
และอื่นๆ

โรงเรียนโตนดสูง

1,200,000

1,200,000

1,200,000

พัฒนา
สถานที่

2

ตํอเติมศาลาอเนกประสงค์ หมูํ
6

เพื่อประชาชนมี
สถานที่ทากิจกรรม

กว๎าง 6 เมตรครึ่ง
ยาว 16 เมตร

200,000

200,000

200,000

พัฒนา
สถานที่

3

กํอสร๎างศาลาอเนกประสงค์
ดอนเลียบ (ของเกํา) หมูํ 7

เพื่อประชาชนมี
สถานที่ทากิจกรรม

หมูํ 7

200,000

200,000

200,000

พัฒนา
สถานที่

4

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
หมูํ 8

เพื่อประชาชนมี
สถานที่ทากิจกรรม

หมูํ 8

200,000

200,000

200,000

พัฒนา
สถานที่

5

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
หมูํ 9

เพื่อประชาชนมี
สถานที่ทากิจกรรม

หมูํ 9

200,000

200,000

200,000

พัฒนา
สถานที่

กองชําง

กองชําง
กองชําง
กองชําง
กองชําง
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3.1 แนวทางการพัฒนา สํงเสริมและพัฒนาทางด๎านสังคมและการศึกษา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

6

กํอสร๎างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ ศพด. อบต.คลองไทร 300,000
อบต.คลองไทร

300,000

300,000

พัฒนา
สถานที่

แก๎ไขปัญหา
อุบัติเหตุ

กองชําง

7

ปรับปรุงเทคอนกรีต กั้นห๎อง
อัฒจรรย์ ศูนย์ฝึกลิง เป็น
ห๎องเรียนเด็ก ศพด.

เพื่อให๎มีห๎องเรียน
เพิ่มขึ้น

อาคารศูนย์ฝึกลิง

200,000

200,000

200,000

พัฒนา
สถานที่

เด็กมีสถานที่ทา
กิจกรรม

กองชําง

8

ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อมีความรํมรื่น

ศพด. อบต.คลองไทร 100,000

100,000

100,000

พัฒนา
สถานที่

สถานที่มีความ
รํมรื่น

กองชําง

9

จัดแสดงผลงานนักเรียน ศพด.

เพื่อมีเวทีแสดง
ผลงาน

ศพด. อบต.คลองไทร 5,000

5,000

5,000

เวที
เด็กกล๎า
แสดงออก แสดงออก

อบต.
อบต.

10 จัดโครงการวันเด็กแหํงชาติ
ประจาปี

เพื่อให๎เด็ก
จานวน 1 ครั้ง/ปี
ผู๎ปกครองมีกิจกรรม
รํวมกัน

150,000

150,000

150,000

เด็กมี
กิจกรรม
รํวม

โรงเรียนมีสํวน
รํวม

11 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

เพื่อจัดให๎มีอาหาร
กลางวัน

โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตาบลคลองไทร

1,576,000

1,576,000

1,576,000

เด็กมี
เด็กมีภาวะ
อาหารกิน โภชนาการดี

อบต.

12 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

เพื่อเสริมสร๎างความ
แข็งแรงให๎เด็ก

โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตาบลคลองไทร

206,000

206,000

206,000

เด็กมี
อาหาร
เสริมดื่ม

อบต.

เด็กเติบโตสมวัย
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3.1 แนวทางการพัฒนา สํงเสริมและพัฒนาทางด๎านสังคมและการศึกษา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

13 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ศพด.

เพื่อจัดให๎มีอาหาร
กลางวัน

ศพด. อบต.คลองไทร 368,000

368,000

368,000

เด็กมี
เด็กมีภาวะ
อาหารกิน โภชนาการดี

อบต.

14 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา ศพด.
อบต.คลองไทร

เพื่อให๎เด็กมี
พัฒนาการด๎าน
การศึกษา

สื่อการเรียนทาง
การศึกษา

60,000

60,000

เด็กมีวัสดุ
การเรียน

อบต.

60,000

เด็กพัฒนาการ
เรียนรู๎สมวัย

15 ให๎ความรู๎แกํผู๎ปกครอง ครูผู๎ดูแล เพื่อให๎เฝูาระวัง
เด็ก เกี่ยวกับโรคติดตํอที่เกิดใน โรคติดตํอ
ศพด.

ศพด. อบต.คลองไทร 5,000

5,000

5,000

ดาเนินการ เด็กเล็กปลอดภัย อบต.
กิจกรรม จากโรค

16 กํอสร๎างทางลาดผู๎พิการ

ศพด. อบต.คลองไทร 80,000

80,000

80,000

พัฒนา
สถานที่

ผู๎พิการได๎รับ
ความสะดวก

อบต.

ศพด. อบต. คลอง
ไทร

30,000

30,000

30,000

ดาเนินการ เป็นศิริมงคล
กิจกรรม

อบต.

200,000

200,000

200,000

พัฒนา
สถานที่

มีลานกิจกรรม

อบต.

120,000

120,000

120,000

พัฒนา
สถานที่

เด็กมีสุขภาพดี

อบต.

เพื่อความสะดวก
ของผู๎พิการ

17 ทาบุญ, (พิธีเปิดใช๎) อาคาร ศูนย์ เพื่อเป็นศิริมงคล
พัฒนาเด็ก
18 เทพื้นคอนกรีต ด๎านข๎างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเป็นลานกิจกรรม

19 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศพด.

เพื่อบรรเทาอากาศ
ร๎อนภายใน ศพด.

พื้นที่ 300 ตร.ม.
จานวน 4 เครื่อง
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแขํงขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการสํงเสริมคุณภาพชีวิต
3.) ยุทธศาสตร์ ด๎านการพัฒนาคนและสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนา สํงเสริมและพัฒนาด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

1

สนับสนุนโครงการรดน้า
ผู๎สูงอายุ หมูํ 1

สืบสานวัฒนธรรมอัน หมูํ 1
ดี

10,000

10,000

10,000

โครงการที่ มีการดาเนินงาน
ได๎รับการ ตามโครงการ
สนับสนุน

อบต.

2

จัดงานประเพณีจบปีจบเดือน
สรงน้าพํอทํานนุ๎ย และรดน้า
ผู๎สูงอายุ

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี จานวน 1 ครั้ง/ปี
อันดีงามให๎คงอยูํ
ตลอดไป

150,000

150,000

150,000

โครงการที่ มีการดาเนินงาน
ดาเนินการ ตามโครงการ

อบต.

3

อบรมศีลธรรม จริยธรรมให๎
เยาวชน

เพื่อให๎เยาวชนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม

จานวน 1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

โครงการที่ มีการดาเนินงาน
ดาเนินการ ตามโครงการ

อบต.

4

ปูองกันและลดอุบัติเหตุชํวง
เทศกาลปีใหมํ

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุในเทศกาล

จานวน 1 ครั้ง/ปี

25,000

25,000

25,000

โครงการที่ มีการดาเนินงาน
ดาเนินการ ตามโครงการ

สานักงาน
ปลัด

5

ปูองกันและลดอุบัติเหตุชํวง
เทศกาลสงกรานต์

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุในเทศกาล

จานวน 1 ครั้ง/ปี

25,000

25,000

25,000

โครงการที่ มีการดาเนินงาน
ดาเนินการ ตามโครงการ

สานักงาน
ปลัด
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแขํงขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการสํงเสริมคุณภาพชีวิต
1.) ยุทธศาสตร์ ด๎านการพัฒนาคนและสังคม
3.3 แนวทางการพัฒนา สํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2559
2560
2561
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

ปรับปรุงสนามกีฬาบ๎านโตนดสูง เพื่อให๎มีสนามกีฬาที่ สนามกีฬา ในหมูํ 1
หมูํ 1 ตาบลคลองไทร
มีคณ
ุ ภาพได๎
มาตรฐาน
กํอสร๎างสนามกีฬา
สนามกีฬา ในหมูํ 1
อเนกประสงค์ พร๎อมสนามฟุต เพื่อให๎มีสนามกีฬาที่
ซอลในรํม(โรงยิม) หมูํ 1
มีคุณภาพได๎
มาตรฐาน
กํอสร๎างลานกีฬาประจาหมูํบ๎าน เพื่อให๎มีลานกีฬาที่มี ลานกีฬา หมูํ 8
หมูํ 8
คุณภาพได๎มาตรฐาน

500,000

500,000

500,000

จานวน
มีสนามกีฬาที่มี
สนามกีฬา คุณภาพ

กองชําง

3,000,000

3,000,000

3,000,000

จานวน
สํงเสริมการออก
สนามกีฬา กาลังกาย

กองชําง

200,000

200,000

200,000

ลานกีฬา
เพิ่ม

กองชําง

4

จัดกีฬา อบต. คลองไทร คัพ
ประจาปี (ต๎านยาเสพติด)

เพื่อให๎ประชาชนใน
ตาบลสํวนรํวม

100,000

100,000

100,000

ประชาชน มีความรักสามัคคี อบต.
มีสํวนรํวม ในการเลํนกีฬา

5

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

เพื่อให๎ประชาชนมี หมูํ 1-9
วัสดุอุปกรณ์เลํนกีฬา

60,000

60,000

60,000

มีอุปกรณ์
กีฬา

2

3

จานวน 1 ครั้ง/ปี

สํงเสริมการออก
กาลังกาย

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ภายหลังออก
กาลังกาย

อบต.
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3.3 แนวทางการพัฒนา สํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6

สนับสนุนศูนย์กีฬา ตาบลคลอง
ไทร

เพื่อให๎มีมีการสํง
ตัวแทนนักกีฬารํวม
การแขํงขัน

จานวน 1 ครั้ง/ปี

7

สนับสนุนการจัดแขํงขันกีฑา
นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน (อาเภอทําฉาง)

เพื่อให๎เกิดการมีสํวน จัดการแขํงขัน
รํวมในการแขํงขัน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

30,000

30,000

30,000

มีกิจกรรม มีกิจกรมกีฬา
รํวม
ตํอเนื่อง

อบต.

30,000

30,000

30,000

มีกิจกรรม มีความรักสามัคคี อบต.
รํวม
ในการเลํนกีฬา
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแขํงขัน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาการสํงเสริมคุณภาพชีวิต
3.) ยุทธศาสตร์ ด๎านการพัฒนาคนและสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา ปูองกันและสํงเสริมสุขภาพอนามัย และสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2559
2560
2561
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

1

สนับสนุนชมรมผู๎สูงอายุ ตาบล
คลองไทร

เพื่อให๎ผู๎สูงอายุเข๎า
รํวมกิจกรรม

ผู๎สูงอายุตาบลคลอง
ไทร

50,000

50,000

50,000

ผู๎สูงอายุ
รํวม
กิจกรรม

ผู๎สูงอายุมี
สุขภาพกายและ
ใจดี

อบต.

2

สนับสนุนชมรม อสม. ตาบล
คลองไทร

เพื่อ อสม.มีทุน
ประกอบกิจกรรม

อสม. ตาบลคลองไทร 40,000

40,000

40,000

มีการ
อสม. มีกิจกรรม
ดาเนินการ ด๎านสุขภาพ

อบต.

3

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุข
มูลฐาน ตาบลคลองไทร

เพื่อมีกิจกรรมด๎าน
สุขภาพในตาบล.

อสม. ตาบลคลองไทร 90,000
หมูํ 1-9

90,000

90,000

มีการ
ประชาชนเข๎าถึง
ดาเนินการ ด๎านสุขภาพ

อบต.

4

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู๎สูงอายุ
ตาบลคลองไทร

เพื่อผู๎สูงอายุมีเงินใช๎
ประจาวัน

ผู๎สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 3,000,000
มีภูมิลาเนาในตาบล

3,000,000

3,000,000

ผู๎สูงอายุ
ทุกคนมี
รายได๎

อบต.

5

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู๎พิการ
ตาบลคลองไทร

เพื่อผู๎สูงอายุมีเงินใช๎
ประจาวัน

ผู๎พิการทุกคนใน
ตาบลคลองไทร

850,000

850,000

ผู๎พิการมี
รายได๎

850,000

ผู๎สูงอายุได๎รับ
เบี้ยยังชีพทุก
เดือน

อบต.
ลดภาระผู๎ดูแล
ผู๎พิการ
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3.4 แนวทางการพัฒนา ปูองกันและสํงเสริมสุขภาพอนามัย และสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบรรเทา
สาธารณภัยตําง ๆ

หมูํ 1-9

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ได๎รับ
ความ
ชํวยเหลือ

ผลลัพธ์ที่คาด
วําจะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
อบต.
ผู๎ประสบภัยได๎รับ
ความชํวยเหลือ
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร๎างฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาการทํองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
4.) ยุทธศาสตร์ ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและพัฒนาการทํองเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนา สํงเสริมบาบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

1

ปลูกปุาชุมชน

เพื่อให๎มีความอุดม
สมบูรณ์

จานวน 1 ครั้ง/ปี

20,000

20,000

20,000

โครงการที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
พัฒนา

อบต.

2

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น (พืชผักและสัตว์ตาม
ธรรมชาติ) หมูํ 3

เพื่อคงไว๎ซึ่งหํวงโซํ
อาหารในธรรมชาติ

จานวน 1 ครั้ง/ปี

20,000

20,000

20,000

โครงการที่ มีหํวงโซํอาหาร
พัฒนา
ในธรรมชาติ

อบต.
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร๎างฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาการทํองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
4.) ยุทธศาสตร์ ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและพัฒนาการทํองเที่ยว
4.2 แนวทางการพัฒนา การปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

อบรมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

เพื่อลดปริมาณขยะที่ จานวน 1 ครั้ง/ปี
จะทิ้ง

50,000

50,000

50,000

โครงการที่ ลดปริมาณขยะ
พัฒนา

อบต.

20,000

20,000

20,000

โครงการที่ มีขวัญและ
พัฒนา
กาลังใจในการ
แยกขยะ

อบต.

ประกวดหมูํบ๎านบริหารจัดการ
ขยะดีเดํน

เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจในการลด
ปริมาณขยะ

2

จานวน 1 ครั้ง/ปี
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การสร๎างฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาการทํองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
4.) ยุทธศาสตร์ ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและพัฒนาการทํองเที่ยว
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาด๎านการปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยว
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

กวาดปุาริมคลองมหาราช หมูํ
3

เพื่อพื้นที่สะอาด
ปูองกันการตื้นเขิน

2

พัฒนาปุาพรุควนสุวรรณ หมูํ 6 เพื่อให๎มีพื้นที่สีเขียว
เป็นสถานที่ทํองเที่ยว
เป็นปอดแหํงใหมํใน
ตาบล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
วําจะได๎รับ

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ

ปุาริมคลอง หมูํ 3

100,000

100,000

100,000

โครงการที่ ปูองกันการตื้น
พัฒนา
เขิน

กองชําง

พื้นที่ปุาจานวน 20
ไรํ หมูํ 6

500,000

500,000

500,000

โครงการที่ มีพื้นที่สีเขียว
พัฒนา
ดึงดูด
นักทํองเที่ยว

กองชําง
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รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ..................
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี
5.) ยุทธศาสตร์ ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

วางทํอพร๎อมบํอพัก ถนนหน๎า
อบต. และในบริเวณ อบต.ค
ลองไทร
ปรับภูมิทัศน์หน๎า อบต.คลอง
ไทร

เพื่อระบายน้า
ปูองกันน้าทํวมขัง

ระยะทาง1,500
เมตร

500,000

500,000

500,000

โครงการที่ ปูองกันน้าทํวมขัง กองชําง
พัฒนา

เพื่อ อบต.มีความ
รํมรื่น

อบต.คลองไทร

100,000

100,000

100,000

โครงการที่ สร๎างความรํมรื่น
พัฒนา
แกํผู๎พบเห็น

กองชําง

3

จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย ตั้ง
ในสนาม อบต. คลองไทร

เพื่อให๎ประชาชนมีที่
ออกกาลังกาย

อบต.คลองไทร

300,000

300,000

300,000

โครงการที่ ประชาชนมี
พัฒนา
สุขภาพดี

กองชําง

4

ซื้อถังขยะ

เพื่อมีถังรองรับขยะ
เหลือใช๎จาก
บ๎านเรือน

อบต.คลองไทร

100,000

100,000

100,000

สานักงาน
ปลัด

5

กํอสร๎างรั้ว รอบ อบต. พร๎อม
สร๎างประตู เข๎า – ออก

อบต.คลองไทร

500,000

500,000

500,000

โครงการที่ สร๎างความ
พัฒนา
สวยงามแกํถนน
หนทาง
โครงการที่
พัฒนา
มีแนวกั้นบริเวณ

2

มีรั้วเป็นแนวกั้น
บริเวณ อบต.

กองชําง
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5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
6

ยกระดับหลังคาศูนย์ฝึกลิงหลัง เพื่อใช๎ประโยชน์
เกํา และตํอเติมด๎านหลังเวที
สถานที่ให๎คุ๎มคํา

7

กํอสร๎างโรงจอดรถ อบต.

8
9

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ ใช๎ประโยชน์
พัฒนา
สถานที่

กองชําง

มีสถานที่จอดรถให๎ผู๎ อบต.คลองไทร
มาติดตํอราชการ

500,000

500,000

500,000

โครงการที่ มีสถานที่จอดรถ
พัฒนา
เพิม่ ขึ้น

กองชําง

กั้นดินบริเวณ หลัง อบต.

ปูองกันการทลาย
ของดิน

อบต.คลองไทร

200,000

200,000

200,000

โครงการที่ ปูองกันน้าทํวม
พัฒนา
ขัง

กองชําง

กํอสร๎างทางลาดผู๎พิการ

บริการผู๎พิการ

อบต.คลองไทร

80,000

80,000

80,000

โครงการที่ สร๎างความ
กองชําง
พัฒนา
สะดวกให๎ผู๎พิการ

เพื่อทราบถึงปัญหา
ความต๎องการของ
ประชาชน

หมูํ 1-9

10,000

10,000

10,000

โครงการที่ มีแนวทางการ
ประชาชน พัฒนา
มีสํวนรํวม

11 สํงบุคลากรของ อบต. เข๎ารํวม เพื่อพัฒนาบุคลากร
การฝึกอบรมยังสถานบันตําง ๆ ของ อบต.

บุคลากรของ อบต.

500,000

500,000

500,000

บุคลากร
ได๎รับการ
พัฒนา

12 จัดหาบุคลากร ตาแหนํง
นักวิชาการศึกษา

เพื่อดาเนินการด๎าน
การศึกษา

จานวน 1 อัตรา

108,000

108,000

108,000

มีบุคลากร มีผู๎มีคุณวุฒิตรง
เพิ่ม
ปฏิบัติหน๎าที่

อบต.

13 จัดหาบุคลากร ตาแหนํง ผู๎ชํวย เพื่อดาเนินการสอน
ครูผู๎ดูแลเด็ก
นักเรียน

จานวน 2 อัตรา

72,000

72,000

72,000

มีบุคลากร มีผู๎ปฏิบัติหน๎าที่
เพิ่ม
สอน

อบต.

10 จัดเวทีประชาคมประจาปีเพื่อ
จัดทาแผน

อาคาร ศูนย์ฝึกลิง

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

อบต.

บุคลากรมีความรู๎ อบต.
ในการปฏิบัติ
หน๎าที่
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5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
14 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่
ดี

เพื่อมีต๎นแบบในการ จานวน 1 ครั้ง /ปี
พัฒนา

15

เพื่อให๎มีเครื่องมือ
เครื่องใช๎เพียงพอตํอ
การทางาน

จัดหาครุภัณฑ์ สานักงาน วัสดุ
สานักงาน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด หนํวยงานที่
วําจะได๎รับ รับผิดชอบ

100,000

100,000

100,000

โครงการที่ มีการบริหาร
พัฒนา
จัดการที่ดี

เชํน เก๎าอี้ ระดับ 7
500,000
กล๎องถํายรูปดิจิตอล
(กองชําง)เครื่อง
คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เครื่อง
สารองไฟ(กองคลัง)
เครื่องคอมพิวเตอร์
(สานักงานปลัด) และ
ครุภัณฑ์ของ ศพด.
เป็นต๎น

500,000

500,000

มีอุปกรณ์
เครื่องใช๎
พร๎อม
เพรียง

มีเครื่องมือ
อบต.
เครื่องใช๎เพียงพอ

มีศูนย์รวมการ
จัดซื้อจัดจ๎าง
ระดับอาเภอทํา
ฉาง

16 สนับสนุนศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัด
จ๎าง

เพื่อเป็นศูนย์รวมการ จานวน 1 ครั้ง/ปี
จัดซื้อจัดจ๎างระดับ
อาเภอ

30,000

30,000

30,000

มีการ
สนับสนุน

17 ปรับปรุงห๎องน้า เพื่อบริการผู๎
พิการ ผู๎สูงอายุ

เพื่อให๎บริการแกํผู๎
พิการ ผู๎สูงอายุ

150,000

150,000

150,000

ปรับปรุง
สถานที่

ห๎องน้า อบต.

18 จัดกิจกรรมวันสาคัญ ทาง
เพื่อรักษาวัฒนธรรม เชํน วันพํอ วันแมํ
ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ดารงไว๎ซึ่งสถานบัน กิจกรรมเวียนเทียน
ฯลฯ

200,000

200,000

200,000

อบต.

อบต.

อบต.
บริการ
ผู๎ด๎อยโอกาส

กิจกรรมที่
อบต.
ดาเนินการ มีการจัดกิจกรรม
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แบบ ผ.02
บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
โดยองค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร
ตามกรอบการประสาน ที่ 1 โครงการกํอสร๎างถนน/การกํอสร๎างสะพาน
ลา

ชื่อโครงการ

ดับที่
1

2

3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13

ปี
กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎
1
าน
คลองเข๎ หมูํ 2 ต.คลองไทร ตํอเขต
วัดนันทาราม ต.ทําเคย อ.ทําฉาง จ.สุ
ราษฎร์ธานี
กํอสร๎างถนนลาดยางสายหน๎
2
าสถานี
คลองไทร หมูํ 1 ต.คลองไทร คลองลา
วัง ตํอเขต ต.ทําเคย อ.ทําฉาง จ.สุ
ราษฎร์ธานี
กํอสร๎างถนนลาดยางสายทํ
3
าน้าแห๎ง หมูํ
4 ต.คลองไทร ตํอเขต วัดหนองบัว ต.
ทําเคย อ.ทําฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
กํอสร๎างถนนลาดยางสายทํ
4
แซะ หมูํ 4
หมูํ 1 ต.คลองไทร อ.ทําฉาง ตํอเขต
วัดนันทาราม ต. ทําเคย อ.ทําฉาง จ.สุ
ราษฎร์ธานี
กํอสร๎างสะพานข๎
5 ามคลอง บ๎านทํากลิ้ง
หมูํ 4 ต.คลองไทร ตํอเขต วัดหนองบัว
ต.ทําเคน อ.ทํ9าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎
6
านเชียร หมูํ
5 ต.คลองไทร ตํอเขต บ๎านไผํใหญํ ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎
7
านเชียร หมูํ
5 ต.คลองไทร ตํอเขต บ๎านแหลมไผํ ต.
มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎านควน
สุวรรณ หมูํ 68 ต.คลองไทร ตํอเขตบ๎าน
คลองสินทอง ต.มะลวน อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี
กํอสร๎างถนนลาดยางสายควนตาทอง
9
หมูํ 5 ต.คลองไทร ตํอเขตบ๎านมะลวน
ใน ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎
1
านดอนคุณ
หมูํ 8 ต.คลองไทร ตํอเขต ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
กํอสร๎างถนนลาดยางสายซอยตั
1
นหยง
หมูํ 9 ตํอเขต วัดหนองบัว ต.ทําเคย อ.
ทําฉาง จ. สุราษฎร์ธานี
กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎
1
านไม๎เรียบ
หมูํ 9 ตํอเขต วัดหนองบัว ต.ทําเคย อ.
ทําฉาง จ. สุราษฎร์ธานี
กํอสร๎างถนนลาดยางสายบ๎
1
านไม๎เรียบ
หมูํ 9 ตํอเขตห๎วยต๎นตอ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี
รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ

2559

2560

5,087,000

5,087,000

งบประมาณ
ปี
2561
5,087,000

ห
ปี
รวม

รหนํวยงานที่
ขอประสาน

15,561,000

อ
อบจ. สฎ

10,530,000

10,530,000

10,530,000

31,590,000

อ
อบจ. สฎ

8,970,000

8,970,000

8,970,000

26,910,000

อ
อบจ. สฎ

8,970,000

8,970,000

8,970,000

26,910,000

อ
อบจ. สฎ

1,365,000

1,365,000

1,365,000

1,365,000

อ
อบจ. สฎ

6240,000

6240,000

6240,000

18,720,000

อ
อบจ. สฎ

3,510,000

3,510,000

3,510,000

10,530,000

อ
อบจ. สฎ

7,800,000

7,800,000

7,800,000

23,400,000

อ
อบจ. สฎ

7,800,000

7,800,000

7,800,000

23,400,000

อ
อบจ. สฎ

8,970,000

8,970,000

8,970,000

26,910,000

อ
อบจ. สฎ

8,580,000

8,580,000

8,580,000

25,740,000

อ
อบจ. สฎ

9,750,000

9,750,000

9,750,000

29,250,000

อ
อบจ. สฎ

8,970,000

8,970,000

8,970,000

26,910,000

อ
อบจ. สฎ

6,6420,000

96,6420,000 96,6420,000 96,6420,000

287,196,000
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ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน๎าที่ที่สาคัญอยํางหนึ่งในการดาเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงจาเป็นต๎องมีองค์กรทาหน๎าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข๎อ 28 ได๎
กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ประกอบด๎วยสมาชิกสภาท๎องถิ่นที่
สภาท๎องถิ่นคัดเลือก ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่น ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง หัวหน๎าสํวนราชการบริหาร และ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหนํวยงานหลายฝุายนี้จะทาให๎การติดตามและประเมินผลเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสาเร็จของโครงการ เพื่อนาไปใช๎ในการแก๎ไข
หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได๎อยํางแท๎จริง
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลําว ข๎อ 29 ได๎กาหนดอานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไว๎ ดังนี้
1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอสภาท๎องถิ่น ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนทราบโดยทั่ว
กัน อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให๎ติดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน
4) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อชํวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
จุดมุํงหมายสาคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้นคือ การประเมินวํามีการนาแผนยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติอยํางแท๎จริงเพียงใด และได๎ผลเป็นอยํางไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได๎ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อใช๎เป็นสมมุติฐานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฉบับตํอไปได๎ ดังนั้น การที่
จะประเมินผลแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได๎ จาเป็นต๎องประเมินผลการปฏิบัติในแตํละแนวทางการ
พัฒนากํอน เพื่อนาไปสูํการวัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให๎เห็นได๎วําการพัฒนาเป็นไป ในแนวทางใด
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองตํอวิสัยทัศน์หรือไมํ ดังนั้นในขั้นต๎น องค์การปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจึงต๎องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให๎ได๎ข๎อมูล ข๎อเท็จจริง อันจะนามาสูํบทสรุปที่ไมํบิดเบือนจากผล
การปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
4.2 ระเบียบ วิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รํวมประชุมเพื่อกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เพื่อแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการกาหนดรูปแบบที่จะใช๎ในการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบวําการดาเนินงานตามโครงการอยูํภายใต๎ระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว๎และผลของการดาเนินงาน
ตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว๎หรือไมํ โดยมีห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวมอยําง
น๎อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช๎แบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบที่กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นกาหนดเป็นแนวทางไว๎ คือ
1. แบบประเมินผลแผนพัฒนา
ใช๎แบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
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2. แบบติดตามแผนพัฒนา
ใช๎แบบรายงาน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา
ใช๎แบบรายงาน 3 แบบ คือ
3.1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
3.2 แบบประเมินความพอใจตํอผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในภาพรวม
3.3 แบบประเมินความพอใจตํอผลการดาเนินงานขององค์ปกปกครองสํวนท๎องถิ่น ในแตํละยุทธศาสตร์
2. ให๎ทุกสํวนราชการภายในองค์การบริหารสํวนตาบลรายงานผลการดาเนินงานตามหน๎าที่รับผิดชอบที่ได๎
กาหนดไว๎ในแผนการดาเนินงาน โดยแสดงให๎ถึงระยะเวลาและงบประมาณในการดาเนินการ
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น
องค์การบริหารสํวนตาบลคลองไทร ได๎กาหนดห๎วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยจะดาเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม และเสนอรายงานตํอผู๎บริหารเพื่อให๎
ผู๎บริหาร เสนอตํอสภาองค์การบริหารสํวนตาบล และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในตาบลทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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ภาคผนวก

64

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท.
----------------------------ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. ข๎อมูลสภาพทั่วไปขอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
10
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
25
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย
65
3.1 วิสัยทัศน์
(5)
3.2 พันธกิจ
(5)
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
(10)
3.4 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์
(5)
3.5 ตัวชี้วัดและคําเปูาหมายของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์
(15)
3.6 กลยุทธศาสตร์ของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์
(15)
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์
(10)
รวม
100
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

1. ข๎อมูลทั่วไปของ อปท. ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- ข๎อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร๎างพื้นฐาน
สถานที่ทํองเที่ยว เป็นต๎น และข๎อมูลเชิงสถิติที่สาคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
คล๎ายกัน
- การสารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/
หรือการใช๎ข๎อมูล จปฐ.
- มีข๎อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่ผํานมา (เพื่อดูการดาเนินงาน
ในแตํละปีที่ผํานมาวํามีการดาเนินการบรรลุเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน๎อยเพียงใด)
2. การวิเคราะห์
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
สภาวการณ์และศักยภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหา และ
ความต้องการ
*การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือจปฐ.
-ภาพรวมรายได๎ครัวเรือน การสร๎างอาชีพ
-มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข๎อมูลที่สาคัญของจังหวัด
และแสดงให๎เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
*การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
-ครอบคลุมการวิเคราะห์ข๎อมูลที่สาคัญด๎านสังคม เชํน
กาลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต๎น
-มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข๎อมูล ที่สาคัญของ อปท.
และแสดงให๎เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
*การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม
-ครบคลุมการวิเคราะห์ข๎อมูลที่สาคัญ ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
-มีการนาเสนอให๎เห็นถึงสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.
*SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
-การวิเคราะห์สอดคล๎องกับการวิเคราะห์ข๎อมูลพื้นฐาน
-มีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
อยํางถูกต๎อง

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได๎
10
10
(3)
3
(3)

3

(2)

2

(2)

2

25

17

4

2

(2)
(2)

1
1

5
(3)

3
2

(2)

1

5
(2)

3
1

(3)

2

5
(3)
(2)

5
3
2
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

2. การวิเคราะห์
*สรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการของประชาชนเชิง
สภาวการณ์และศักยภาพ พื้นที่
(ตํอ)
-มีการประมลปัญหาและความต๎องการของประชาชนใน
พื้นที่โดยชี้ให๎เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความ
ต๎องการ
-การใช๎แผนชุมชน/แผนหมูํบ๎านเป็นสํวนประกอบในการ
จัดทาแผนพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์
*มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต๎องการจะเป็นหรือ
3.1 วิสัยทัศน์
บรรลุถึงในอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.
-จุดเน๎นและสิ่งที่ต๎องการเป็นสอดคล๎องกับข๎อมูลที่นาเสนอ
-มีความเป็นไปได๎ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
3.2 พันธกิจ
-แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนาไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์
-มีความเป็นไปได๎ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
*มีความชัดเจน สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่
-ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
-ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล๎องกันละตอบสนองปัญหา
ศักยภาพของ อปท.
-มีความสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.
3.4 เปูาประสงค์
*สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์
-มีความสอดคล๎องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
-มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให๎เห็นวํามีความต๎องการที่
จะบรรลุอะไรในชํวง 4 ปี

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได๎
6
4
(2)

2

(2)

2

65
5

48
3

(3)
(2)
5
(3)
(2)
10

2
1
3
3
2
8

(4)
(4)

3
3

(2)

2

5
(3)
(2)

5
3
2
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3.5 ตัวชี้วัดและคํา
เปูาหมายของแตํละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

3.6 กลยุทธ์ของแตํละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย
*ตัวชี้วัด
-มีความชัดเจนสอดคล๎องกับเปูาประสงค์ และสะท๎อน
ผลลัพธ์ ตามเปูาประสงค์
-สามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
*ค่าเป้าหมาย
-แสดงถึงความก๎าวหน๎าในแตํละปี
-มีความเป็นไปได๎อยูํในขีดความสามารถที่ทาได๎
ทั้งด๎านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค
*มีการกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุตามเป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่
-กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล๎องกันและ
มีการบูรณาการกันในแตํละยุทธศาสตร์และนาไปสูํการบรรลุ
เปูาประสงค์และยุทธศาสตร์
-มีการแสดงแนวทางการดาเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อ
นาไปสูํการกาหนดแผนงานโครงการ
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด๎วย
*โครงการ/กิจกรรม
-มีการวิเคราะห์ความคุ๎มคําและผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
ของโครงการฯ กํอนบรรจุไว๎ในแผน
-ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
-การจัดลาดับของโครงการ/กิจกรรม
*โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
นาไปสู่ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
-โครงการฯ มีสาระสอดคล๎องและตอบสนองกลยุทธ์อยําง
ชัดเจนและนาไปสูํผลสาเร็จของเปูาประสงค์
-มีโครงการฯ ครบถ๎วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน)
รวมคะแนนที่ได้

คะแนน
เต็ม
15
9
(5)

คะแนน
ที่ได๎
9
5
3

(4)
6
(3)
(3)

2
4
2
2

12

8

(6)

4

(6)

4

13
(8)
(3)

12
8
3

(3)
(2)
(5)

3
2
4

(3)

2

(2)
100

2
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หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณ์
ผูเ๎ กีย่ วข๎อง
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนาประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป
เป็นกรอบในการจัดทาแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิน่ ประจาปีได๎
68

