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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒ นาสามปตามนิ ยามในระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาด วยการจัด ทําแผนพัฒนา ของ
องค&กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมายถึง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค&กรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร&การพัฒนา อันมีลักษณะเป7นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพั ฒ นาที่ จั ด ทํ า ขึ้ น สํ า หรั บ ปงบประมาณแตละป ซึ่ ง มี ค วามตอเนื่ อ งและเป7 น แผนก าวหน า
ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป7นประจําทุกป”
แผนพัฒนาสามปเป7นการแปลงแผนยุทธศาสตร&การพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา ภายใต
ยุทธศาสตร&การพัฒนาหนึ่งยุทธศาสตร&จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมมี่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อให
บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค& แ ละเปA า หมายที่ ต องการในแตละยุ ท ธศาสตร& ก ารพั ฒ นา ซึ่ ง จะมี ผ ลตอ
วัตถุประสงค& เปAาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศน&ในที่สุด นอกจากนั้น แผนพัฒนาสาม
ป เป7นแผนที่มีความสัมพันธ&ใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือองค&กรปกครองสวนทองถิ่นใช
การวางแผนพัฒนาเป7นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํา
งบประมาณเป7นไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน โดยมีลักษณะกวาง ๆ
ดังนี้
1. เป7นเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร&การพัฒนา
2. เป7นเอกสารแสดงแนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค&ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
3. เป7นเอกสารแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในระยะเวลา 3 ป
4. เป7นเอกสารแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตร&การพัฒนากับงบประมาณ
รายจายประจําป
5. แผนพัฒนา 3 ป ตองเป7นแผนที่สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร&การพัฒนาขององค&กร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัด
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของชวงระยะเวลา 3 ป
ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ ความแนนอนของกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยควรมีการ
ประเมินความเป7นไปไดและผลประโยชน&ที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งควรมีความพรอมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช
จัดทํางบประมาณรายจายประจําไดตอไป
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1.2 วัตถุประสงค$ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1) เพื่อใชเป7นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค&ตามโครงการที่กําหนดไว
2) เพื่อแสดงความสัมพันธ&เชื่อมโยงและสอดคลองระหวางแผนยุทธศาสตร&การพัฒนาและการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป
3) เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตร&การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
4) เป7นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามปเป7นขั้นตอนการแปลงยุทธศาสตร&การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ไปสูการปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนการจัดทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ของ
องค&กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 17 และขอ 24 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให สอดคล องกั บวิ สั ยทั ศน& พั นธกิ จ และจุ ดมุ งหมาย เพื่ อการพั ฒนาในแผนยุ ทธศาสตร& การพั ฒนา
รวมทั้งสอดคลองกับปIญหาความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทําแผนพั ฒนาทองถิ่น รวบรวมประเด็ นหลั ก
พัฒนา ปIญหา ความตองการ และขอมูล นํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 4 ผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองค&การบริหารสวนตําบล
เพื่อใหความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 5 ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่อนุมัติแลวและนําไปปฏิบัติ
รวมทั้ งแจงสภาทองถิ่ น คณะกรรมการบริ หารจังหวั ดแบบบู รณาการ องค& การบริหารสวนจังหวัด อํ าเภอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน
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1.4 ประโยชน$ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เป7นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนา ให
เป7นไปตามเปAาหมายและบรรลุตามวิสัยทัศน&การพัฒนา แผนพัฒนาสามปใชเป7นแนวทางในการจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน&สูงสุด เป7นขอมูลในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป เป7นเครื่องมือในการสนองตอบความตองการที่หลากหลายของประชาชนในทองถิ่นได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งกอใหเกิดประโยชน&ในการบริหารและการบริการสาธารณะของ
องค& การบริ ห ารสวนตํ า บลทอนหงส& อี ก ทั้ ง แผนพั ฒ นาสามปยั ง ใช เป7 น เครื่ องมื อ ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหนวยกํากับดูแลองค&การบริหารสวนตําบลไดอีกดวย
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สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
2.1 สรุปสถานการณการพัฒนา
เปนการวิเคราะหดวยระบบ SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพการพัฒนาทองถิ่นและ
องคกรปกครองส,วนทองถิ่นที่เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อคนหาจุดแข็งจุดอ,อนโอกาสและ
อุปสรรคที่อาจส,งผลต,อการดําเนินงานประเด็นที่ตองมีการวิเคราะห ไดแก,
1) S-Strength
คือ จุดแข็ง
2) W-Weakness
คือ จุดอ,อน
3) O-Opportunity
คือ โอกาส
4) T-Threat
คือ อุปสรรค
วิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดานคือสภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก
เพื่อใหรูจักตนเองและรูจักสภาพแวดลอมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ ในการวิเคราะหนี้จะช,วย
ใหผูมีส,วนเกี่ยวของในการพัฒนาทองถิ่นคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
และผู มีส, วนเกี่ ยวของกั บการพัฒนาทองถิ่ นทราบถึงการเปลี่ ยนแปลงต, างๆ ทั้ งที่เกิ ดขึ้นและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมถึ งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ มีต,อการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งขอมูลนี้จะเปน
ประโยชนอย,างมากในการกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจแนวทางการพัฒนาและโครงการ กิจกรรมต,างๆ ที่เปนไป
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารส,วนตําบลทอนหงส รวมถึงผลการวิเคราะหการพัฒนาทองถิ่นสู,ความ
เชื่ อมโยงการพั ฒนาระดั บอํ าเภอ จั งหวั ด และประเทศ มาเปนองคประกอบดวยซึ่ งสรุ ปผลการวิ เคราะห
สภาพแวดลอมและศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารส,วนตําบลทอนหงส โดยการทํา SWOT Analysis
วิเคราะหจุดแข็ง จุดอ,อน โอกาส อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก สรุปไดดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพืน้ ฐาน
จุดแข็ง (Strength)
1) เสนทางคมนาคม ส,วนใหญ,อยู,ในสภาพที่ใชการได
2) มีแหล,งน้ําธรรมชาติ (น้ําตก) ที่เพียงพอเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
3) นโยบายผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาดาน
โครงสรางพืน้ ฐาน
4) ประชาชนในพื้นที่มีความตองการดานโครงสราง
พื้นฐานมากกว,าดานอืน่ ๆ
โอกาส (Opportunity)
1) มี พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแก, อปท. 2542 และพรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร
ส,วนตําบล 2537 ใหทองถิ่น บริหารทองถิ่นเอง
2) มีการถ,ายโอน บุคลากร ภารกิจ และงบประมาณให
ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น

จุดออน (Weak)
1) ถนนหนทางส,วนใหญ,ยังไม,ไดมาตรฐานเนื่องจาก
เปนถนนดิน มีสภาพเปนหลุมเปนบ,อ
2) ระบบประปาไม,ไดมาตรฐานและไม,ทั่วถึง
3) งบประมาณไม,เพียงพอในการพัฒนาดาน
โครงสรางพืน้ ฐาน เช,น การก,อสรางระบบประปาขนาด
ใหญ, การก,อสรางถนนคอนกรีต การติดตั้งไฟสาธารณะ
อุปสรรค (Threat)
1) การจัดสรรงบประมาณรายไดใหทองถิ่นเปนไป
อย,างล,าชา
2) ส,วนราชการไม,ค,อยใหความร,วมมือในการถ,ายโอน
ภารกิจใหทองถิ่น
3) ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ,อยครั้งทําใหโครงสราง
พื้นฐานไดรับความเสียหาย

-5-

2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จุดแข็ง (Strength)
1) ทองถิ่นมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 แห,ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห,ง วิทยาลัย 2 แห,ง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 3 ศูนย
2) มีศูนยการศึกษานอกโรงเรียนประจําตําบล
ใหบริการทางดานการศึกษาแก,ประชาชน
3) มีวัดเปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธ จํานวน 5
แห,ง
4) ประชาชนมีจิตใจอันดีงาม
โอกาส (Opportunity)
1) มีการกระจายอํานาจทางการศึกษา ใหแก,องคกร
ปกครองส,วนทองถิ่น
2) รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในการบริหาร
การศึกษา
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
จุดแข็ง (Strength)
1) ประชาชนในพื้นที่ส,วนใหญ,มีรายไดหลักจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช,น ทําสวนยางพารา ทํา
สวนผลไม
2) มีพื้นที่ในการทําเกษตรจํานวนมาก เหมาะสมกับ
การส,งเสริมอาชีพเกษตร
3) มีกลุ,ม/กองทุนการเงินต,าง ๆ จํานวนมาก
4) สังคมมีความเขมแข็ง เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ประชาชนมีจิตใจที่ดีงาม รักพวกพอง
5) มีทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่แหล,งท,องเที่ยว
ที่อุดมสมบูรณเปนแหล,งกําเนิดของแหล,งน้ําธรรมชาติ
6) ผูบริหารมีนโยบายในการจัดกิจกรรมการเล,นกีฬา
และสนับสนุนงบประมาณในการแข,งขันกีฬาเปนประจํา
ทุกป\
7) อบต.มีสนามกีฬาเปนของตนเอง
8) ประชาชนส,วนใหญ,มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
9) มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทอนหงส ให
การสนับสนุนงบประมาณดานสุขภาพ
10) มีโรงพยาบาลส,งเสริมสุขภาพระดับตําบล
ใหบริการดานสาธารณะสุขแก,ประชาชนในทองถิ่น

จุดออน (Weak)
1) โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย เช,น คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต
2) แหล,งคนควาหาความรูมีไม,เพียงพอ เช,น หองสมุด
หรือแหล,งเรียนรูอื่น ๆ
3) ทองถิ่นไม,มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาดาน
การศึกษา
อุปสรรค (Threat)
1) พรบ.การศึกษาแห,งชาติไม,สามารถแกไขปXญหา
การศึกษาใหมีคุณภาพอย,างแทจริงได
2) การจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาล,าชา
3) กระแสวัฒนธรรมใหม, ๆ ทําลายวัฒนธรรมและ
ประเพณีดั้งเดิมของชุมชน
จุดออน (Weak)
1) ผลผลิตทางการเกษตรดอยคุณภาพ
2) ประชาชนมีค,านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและการ
บริโภคฟุ`มเฟaอยมากขึ้น
3) ขาดการมีส,วนร,วมจากประชาชนในการทํา
กิจกรรมต,าง ๆ
4) สถานทีท่ ,องเที่ยวทางธรรมชาติไม,ไดอยู,ในความ
รับผิดชอบของ อบต.
5) มีเยาวชนกลุ,มเสีย่ งต,อสารเสพติด
6) งบประมาณไม,เพียงพอในการก,อสรางสถานที่ออก
กําลังกายและลานกีฬาที่มีมาตรฐาน
7) ไม,มีสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน ไม,มีแพทยทีมี
ความชํานาญและเพียงพอ
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3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม (ตอ)
โอกาส (Opportunity)
1) นโยบายขจัดปXญหาความยากจนของรัฐบาลเนนการ
ขยายโอกาส ส,งเสริมอาชีพ สรางรายได ลดรายจ,าย เนน
การเขาถึงเงินทุน
2) รัฐบาลมีนโยบายในการส,งเสริมสวัสดิการแก,
ประชาชน โดยจัดใหมีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
3) กระทรวงพลังงานสนับสนุนประชาชนใชพลังงาน
ทดแทน
4) กระทรวงสาธารณสุขส,งเสริมการบริการดาน
สาธารณสุขใหประชาชนอย,างทัว่ ถึง
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
จุดแข็ง (Strength)
1) ทองถิ่นมีอิสระในการบริหารงบประมาณของ
ตนเอง
2) มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3) บุคลากรของ อบต.ไดรับการสนับสนุนใหพัฒนา
ศักยภาพอยู,เสมอ
4) มีเทคโนโลยีสมัยใหม,เขามาทําใหการบริหาร
จัดการรวดเร็ว สนองตอบต,อความตองการของประชาชน
โอกาส (Opportunity)
1) รัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
เนนการมีส,วนร,วมในการบริหารจัดการทองถิ่นร,วมกับ
ประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม
2) พรบ.กระจายอํานาจฯ และ พรบ.การถ,ายโอน
ภารกิจเปeดโอกาสใหทองถิ่นบริหารงบประมาณโดยอิสระ
เปนไปตามความตองการของประชาชน
3) พรบ.ขอมูลข,าวสาร เปeดโอกาสใหประชาชนไดรับ
ขอมูลข,าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต,างๆของรัฐ

อุปสรรค (Threat)
1) สินคาทางการเกษตรราคาตกต่ําไม,แน,นอน
2) ตนทุนการผลิตทางการเกษตรสูง เช,น ปุยb เคมี
3) ตนทุนค,าครองชีพสูงขึน้
4) ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของจํากัดการดําเนินการ

จุดออน (Weak)
1) ประชาชนขาดการมีส,วนร,วมในการบริหารงาน
ของ อบต.

อุปสรรค (Threat)
1) ประชาชนไม,เขาใจบทบาทหนาที่ สิทธิและ
เสรีภาพที่แทจริงตามรัฐธรรมนูญ
2) การบังคับใชกฎหมายไม,จริงจังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติมาก
3) ระเบียบ กฎหมาย ของการปฏิบัติราชการยังลา
หลัง

-7-

2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาทองถิ่นในป\ที่ผ,านมา (ป\งบประมาณ 2558) ขององคการบริหารส,วน
ตําบลทอนหงส ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาที่กําหนดไว ภายใตกรอบงบประมาณและทรัพยากรทางการ
บริ ห ารอื่ น ๆ ตลอดจนความเหมาะสมตามลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของปX ญ หา สรุ ป ผลการดํ า เนิ น การตาม
แผนพัฒนาสามป\ ประจําป\ 2558 เปรียบเทียบกับขอบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําป\งบประมาณ พ.ศ.
2558 ซึ่งบรรลุเปgาหมายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําป\งบประมาณ พ.ศ.2558 คิดเปนรอยละ
91.41 สรุปไดดังนี้
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ก,อสราง ซ,อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน ท,อระบายน้ํา อาคารสถานที่
1.2 พัฒนาแหล,งน้ํา แหล,งกักเก็บน้ํา ก,อสราง ปรับปรุงระบบประปา
1.3 ติดตั้ง ซ,อมแซม ปรับปรุง ไฟฟgา โทรศัพทสาธารณะ การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 ส,งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ส,งเสริมพัฒนาและสราง
กระบวนการเรียนรูแก,เด็กและเยาวชน
2.2 ส,งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ ฟahนฟู ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปXญญา
ทองถิ่น
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
3.1 การส,งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาชีพ
3.2 การส,งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
3.4 การปgองกันแกไขปXญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบรอย การปgองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตรดานกีฬาและสาธารณสุข
4.1 ส,งเสริม พัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ
4.2 การส,งเสริมดานสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตรการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
รวมโครงการ

โครงการตาม
แผนพัฒนา
ป 2558

โครงการ
ที่ดําเนินการ
ป 2558

40
28
6
6
21
8

45
37
3
5
29
10

13

19

34
7
7
10
10

18
0
7
6
5

13
7
6
20
128

9
6
3
16
117
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2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ
องคการบริหารส,วนตําบลทอนหงส ไดบริหารงานต,างๆ หลายดานตามภารกิจ อํานาจหนาที่และ
นโยบายของรัฐบาล ภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป\ และการแปลงแผนพัฒนาสาม
ป\แปลงไปสู,การปฏิบัติเพื่อจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําป\ 2558 เพื่อแกไขปXญหาและความ
ตองการของประชาชนตําบลทอนหงสภายใตงบประมาณที่มีอย,างจํากัดใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดเติม
ศักยภาพ โดยจากผลการดําเนินงานที่ผ,านมา แมว,าในเชิงปริมาณจะมีผลการดําเนินงานไม,สูงนัก เนื่องจาก
ขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ แต,เมื่อพิจารณาในดานการพัฒนามีการพัฒนาครอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยจะ
เนนหนักในดานโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจากตําบลทอนหงสมีพื้นที่กวาง เสนทางสัญจรมีมาก ซึ่งส,วนใหญ,ยัง
เปนถนนดินสัญจรไปมาไม,สะดวกตองไดรับการพัฒนาใหเกิดความมั่นคงและปลอดภัยในการสัญจร การให
ความสําคัญกับคุณภาพน้ํา การใหบริการน้ําอย,างทั่วถึงและเพียงพอ การส,งเสริมการศึกษาใหแก,เด็ก ควบคู,ไป
กับการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งในเรื่องการเล,นกีฬา การออกกําลังกาย สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
อนุรักษ ฟahนฟู ประเพณีวัฒนธรรมของตําบล ใหการส,งเสริมและพัฒนาสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
ผูป` วยเอดส รณรงคใหประชาชนมี ส, วนร, วมในการดู แลรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม รวมถึ ง
ส,งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือ
เครื่องใช เทคโนโลยี อาคารสถานที่ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู,เสมอ และจากการประเมินความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานขององคการบริหารส,วนตําบลทอนหงสในภาพรวม อยู,ในเกณฑที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
พอสมควร นับไดว,าการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารส,วนตําบลทอนหงสที่ผ,านมามีผลการดําเนินการ
ในเชิงคุณภาพในระดับที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
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สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาและแผนยุทธศาสตร%การพัฒนา
ที่
แนวทางการการพัฒนา
1. แนวทางที่ 1 กอสรางและบํารุงรักษาถนน
แนวทางที่ 2 กอสรางและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
แนวทางที่ 3 กอสรางและขยายเขตประปา
แนวทางที่ 4 ติดตั้งไฟฟ(าสองสวาง
2. แนวทางที่ 1 การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
แนวทางที่ 2 การสงเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
3. แนวทางที่ 1 การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพของ
ประชาชน
แนวทางที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส ผูป5วยเอดส6
แนวทางที่ 3 การสงเสริม สนับสนุน อนุรักษ6และรณรงค6ใหประชาชนมี
สวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 4 การรักษาความสงบเรียบรอย การป(องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กูชีพฉุกเฉิน
แนวทางที่ 5 การสงเสริม สนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 6 การสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาดานสาธารณสุข
4. แนวทางที่ 1 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการองค6กรใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
แนวทางที่ 4 พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยี อาคาร
สถานที่ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร%การพัฒนา
ด'านโครงสร'างพื้นฐาน

ด'านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ด'านการพัฒนาสังคม

ด'านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

-10-

3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
ตามกรอบประสาน/ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ลํา
ชื่อโครงการ
ดับ
1. กอสรางถนน คสล.สายในเขียว 1-พรุชน หมูที่ 5
2. กอสรางถนน คสล.สายหัวสะพานโรงเรียนบานวังลุง-บาน
นายวีระ หมูที่ 1
3. กอสรางเขื่อนน้ําลนทาตนยาง หมูที่ 7
รวมทั้งสิ้นจํานวน 3 โครงการ

ป. 2560
3,226,580
3,536,000
6,000,000
12,762,580

งบประมาณ
ป. 2561
ป. 2562
-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
รวม
3,226,580 กองชาง
3,536,000 กองชาง
6,000,000
12,762,580

กองชาง
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แบบ ผ.02/2

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
ตามกรอบประสาน/ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ลํา
ชื่อโครงการ
ดับ
1. กอสรางถนน คสล.สายในเขียว 1-พรุชน หมูที่ 5

ป. 2560
3,226,580

งบประมาณ
ป. 2561
ป. 2562
-

2. กอสรางถนน คสล.สายหัวสะพานโรงเรียนบาน
วังลุง-บานนายวีระ หมูที่ 1

3,536,000

-

-

3. กอสรางเขื่อนน้ําลนทาตนยาง หมูที่ 7

6,000,000

-

-

12,762,580

-

-

รวมทั้งสิ้นจํานวน 3 โครงการ

หนวยงานที่ขอ
งบประมาณ
รวม
3,226,580 อบจ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
แขวงทางหลวงชนบทฯ
3,536,000 อบจ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
แขวงทางหลวงชนบทฯ
6,000,000 อบจ.นครศรีธรรมราช
กรมชลประทาน
12,762,580

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง
กองชาง
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แบบ ผ.03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป. (พ.ศ.2560-2562)
องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
ป. 2560
ยุทธศาสตร

ป. 2561

ป. 2562

รวม 3 ป.

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

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพืน้ ฐาน
1.1 กอสรางและบํารุงรักษาถนน
1.2 กอสรางและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
1.3 กอสรางและขยายเขตประปา
1.4 ติดตั้งไฟฟ>าสองสวาง
รวม

31 31,755,580
11 21,740,000
4 7,100,000
4 1,650,000
50 62,245,580

29 28,600,000
1
300,000
3 2,100,000
2
900,000
35 31,900,000

22
1
2
2
27

25,904,000
300,000
1,300,000
800,000
28,304,000

รวม

11
12
23

5
9
14

5
9
14

1,830,000
446,000
2,276,000

2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
2.2 การสงเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

3,870,000
616,000
4,486,000

1,830,000
446,000
2,276,000

82 86,259,580
13 22,340,000
9 10,500,000
8
3,350,000
112 122,449,580
21
30
51

7,530,000
1,508,000
9,038,000
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ป. 2560

ป. 2561

ป. 2562

รวม 3 ป.

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

ยุทธศาสตร
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3.1 การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
3.2 การสงเสริมสนับและพัฒนาสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส ผูปBวยเอดสC
3.3 การสงเสริม สนับสนุน อนุรักษCและรณรงคCใหประชาชนมีสวน
รวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.4 การรักษาความสงบเรียบรอย การป>องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย กูชีพฉุกเฉิน
3.5 การสงเสริม สนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ
3.6 การสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาดานสาธารณสุข
รวม
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
4.2 การบริหารจัดการองคCกรใหมีประสิทธิภาพ
4.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
4.4 พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยีอาคาร
สถานทีท่ ี่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

รวม
รวมทั้งสิ้น

6
885,000
5 11,280,000

2
150,000
5 11,780,000

2
5

150,000
12,280,000

10
15

1,185,000
35,340,000

4

170,000

4

170,000

4

170,000

12

510,000

9

793,000

4

220,000

4

220,000

17

1,233,000

4
790,000
3
320,000
22 13,430,000

4
3
22

790,000
320,000
13,930,000

2,370,000
1,070,000
41,708,000

105,000
270,000

-

12
11
77
0
7
11
1
5

2,125,000

4
790,000
5
430,000
33 14,348,000
3
5
1

135,000
290,000
100,000

2
3
-

105,000
270,000

-

2
3
-

3

1,725,000

1

200,000

1

200,000

6
575,000
77 48,181,000

6
69

575,000
45,085,000

12 2,250,000
118 83,329,580

345,000
830,000
100,000

24 3,400,000
264 176,595,580
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปนเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนํานวัตกรรมเกษตรมาใช,เพื่อสร,างมูลค0าเพิ่มผลผลิตและสร,างรายได,
2. การพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร,างอาชีพและรายได,ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส0วนท,องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. การพัฒนาโครงสร,างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและบํารุงรักษาถนน
เป2าหมาย
ที่

โครงการ

1. ซ0อมสร,าง

ถนนลาดยางสาย
น้ําตกสองรักบ,านวังลุง หมู0ที่ 6

วัตถุประสงค"

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อก0อสร,างหรือ
ปรับปรุงถนนให,ได,
มาตรฐานและมีความ
สะดวกในการสัญจร

ซ0อมสร,างถนนลาดยาง
แอสฟ?ลทติกคอนกรีต
สายน้ําตกสองรัก-บ,าน
วังลุง หมู0ที่ 6
ระยะทาง 4 กิโลเมตร
กว,าง 4 เมตร ยาว
800 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว,าง 4 เมตร ยาว
800 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร

2. ก0อสร,างถนน คสล. เพื่อก0อสร,างถนนให,
สายโรงรม-เขาม0วง
หมู0ที่ 1
3. ก0อสร,างถนน คสล.
สายเฉลิมพระ
เกียรติ-เขาไฟไหม,
หมู0ที่ 1

ได,มาตรฐานและ
สะดวกในการสัญจร
เพื่อก0อสร,างถนนให,
ได,มาตรฐานและ
สะดวกในการสัญจร

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่
ประชาชนสัญจรได,
ก0อสร,าง
สะดวก
416,000

624,000

416,000

624,000

624,000 ระยะทางของ
ถนนที่
ก0อสร,าง
624,000 ระยะทางของ
ถนนที่
ก0อสร,าง

ถนนได,มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได,
สะดวก
ถนนได,มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อบต.ทอนหงส
อบจ.นศ.
จ.นศ.
แขวงทางหลวง
ชนบทฯ
กองช0าง

กองช0าง
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและบํารุงรักษาถนน
ที่

โครงการ

4. ก0อสร,างถนน คสล.

สายหัวสะพาน
โรงเรียนบ,านวังลุงบ,านนายวีระ
หมู0ที่ 1
5. ก0อสร,างถนน คสล.
สายบ,านนายกรีฑาบ,านนายอุดม
หมู0ที่ 1
6. ก0อสร,างถนน คสล.
สายบ,านนางสม
จิตร-สามแยก
หัวสะพานคลอง
ปลายหวัก หมู0ที่ 1

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว
มาตรฐานและสะดวก 800 เมตร หนาเฉลี่ย
ในการสัญจร
0.15 เมตร

1,664,000

-

- ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

อบต.ทอนหงส
อบจ.นศ.
จ.นศ.
แขวงทางหลวง
ชนบทฯ

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว
มาตรฐานและสะดวก 350 เมตร หนาเฉลี่ย
ในการสัญจร
0.15 เมตร

-

728,000

- ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

กองช0าง

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว
มาตรฐานและสะดวก 950 เมตร หนาเฉลี่ย
ในการสัญจร
0.15 เมตร

-

624,000

624,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

กองช0าง
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและบํารุงรักษาถนน
ที่

โครงการ

7. ก0อสร,างถนน คสล.

สายเขาวัด-บ,าน
นายสมพงค หมู0ที่ 3
8. ขยายไหล0ทาง ถนน
คสล.สายหัวเขื่อนวังยาว หมู0ที่ 3
9. ก0อสร,างถนน คสล.
สายบ,านนางคลายโรงรม หมู0ที่ 4
10. ก0อสร,างถนน คสล.
สายหัวสะพาน
คลองส,อน-บ,านนาย
บุญลอม หมู0ที่ 4

วัตถุประสงค"

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได,
มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อก0อสร,างถนนให,ได,
มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อก0อสร,างถนนให,ได,
มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อก0อสร,างถนนให,ได,
มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

กว,าง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว,างข,างละ 2 เมตร
ยาวข,างละ 10 เมตร

416,000

624,000

45,000

-

กว,าง 4 เมตร ยาว
1,200 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว,าง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร

624,000

624,000

624,000

624,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

624,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก
- ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก
624,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก
624,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช0าง

กองช0าง

กองช0าง

กองช0าง

13

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและบํารุงรักษาถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11. ก0อสร,างถนน คสล.

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว
สายบ,านนางอนงค- มาตรฐานและสะดวก 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย
บ,านนายฉันท
ในการสัญจร
0.15 เมตร
หมู0ที่ 4

12. ก0อสร,างถนน คสล.

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได,
สายโรงรม-บ0อต,นโก มาตรฐานและสะดวก
หมู0ที่ 4
ในการสัญจร
13. ก0อสร,างถนน คสล. เพื่อก0อสร,างถนนให,ได,
สายบ,านนาย
มาตรฐานและสะดวก
สมพงค-บ,านนาย ในการสัญจร
เสนอ หมู0ที่ 4
14. ขยายไหล0ทางถนน เพื่อความสะดวกใน
สายวัดใหม0การสัญจร
คลองเมียด หมู0ที่ 4

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,496,000

-

กว,าง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว,าง 4 เมตร ยาว
700 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร

-

624,000

-

624,000

กว,างข,างละ 2 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ระยะทาง 5 กิโลเมตร

-

5,200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

- ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อบต.ทอนหงส
อบจ.นศ.
จ.นศ.
แขวงทางหลวง
ชนบทฯ

624,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก
624,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

กองช0าง

5,200,000 ระยะทางของ ประชาชนสัญจรได,
ถนนที่ก0อสร,าง สะดวก

อบต.ทอนหงส
อบจ.นศ.
จ.นศ.

กองช0าง

แขวงทางหลวง
ชนบทฯ
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและบํารุงรักษาถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อบต.ทอนหงส
อบจ.นศ
จ.นศ.
แขวงทางหลวง
ชนบทฯ
กองช0าง

15. ก0อสร,างถนน คสล.

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 6 เมตร ยาว
มาตรฐานและสะดวก 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย
ในการสัญจร
0.15 เมตร

3,226,580

-

- ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

16. ก0อสร,างถนน คสล.

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว
มาตรฐานและสะดวก 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย
ในการสัญจร
0.15 เมตร

624,000

624,000

624,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว
มาตรฐานและสะดวก 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย
ในการสัญจร
0.15 เมตร

624,000

624,000

624,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

กองช0าง

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว
มาตรฐานและสะดวก 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย
ในการสัญจร
0.15 เมตร

-

624,000

624,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

กองช0าง

สายในเขียว 1พรุชน หมู0ที่ 5

สายห,วยนาเหม็ดบ,านนางเลี่ยน
หมู0ที่ 5
17. ก0อสร,างถนน คสล.
สายบ,านนาง
ประนอม-บ,าน
นายครบ หมู0ที่ 5
18. ก0อสร,างถนน คสล.
สายลุ0มน้ําคลอง
หมู0ที่ 5
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและบํารุงรักษาถนน
ที่

โครงการ

19. ก0อสร,างถนน คสล.

สายไทรเสือเวียนโรงเรียนบ,านวังลุง
หมู0ที่ 6
20. ก0อสร,างถนน คสล.
สายบ,านนาย
สมควร-บ,าน
นายวีระ หมู0ที่ 6
21. ก0อสร,างถนน คสล.
สายบ,านนายแสวงศาลาทวดวังไหมร
หมู0ที่ 6

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว 900
มาตรฐานและสะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
ในการสัญจร
เมตร

624,000

624,000

624,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

กองช0าง

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว 200
มาตรฐานและสะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
ในการสัญจร
เมตร

208,000

208,000

- ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

กองช0าง

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว 700
มาตรฐานและสะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
ในการสัญจร
เมตร

1,456,000

-

- ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

อบต.ทอนหงส
อบจ.นศ
จ.นศ.
แขวงทางหลวง
ชนบทฯ
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและบํารุงรักษาถนน
ที่

โครงการ

22. ก0อสร,างถนน คสล.

สายบ,านนาย
ศุภพงศ-บ,าน
นายฝาก หมู0ที่ 6
23. ก0อสร,างถนน คสล.
สายบ,านนายกูลคอกไก0นายจําเนียร
หมู0ที่ 7
24. ก0อสร,างถนน คสล.
สายบ,านนายสุวิทยเขาโพรงเสือ หมู0ที่ 7
25. ก0อสร,างถนน คสล.
สายท0าต,นยาง
หมู0ที่ 7

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว 500
มาตรฐานและสะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
ในการสัญจร
เมตร

-

624,000

416,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

กองช0าง

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว 800
มาตรฐานและสะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
ในการสัญจร
เมตร

624,000

624,000

416,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

กองช0าง

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได,
มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อก0อสร,างถนนให,ได,
มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

624,000

416,000

กองช0าง

416,000

-

- ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก
- ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

กว,าง 4 เมตร ยาว 500
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร
กว,าง 4 เมตร ยาว 200
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร

กองช0าง
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและบํารุงรักษาถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26. ก0อสร,างถนน คสล.

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว 450
สายบ,านนางคลาย- มาตรฐานและสะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
บ,านนางปราณี
ในการสัญจร
เมตร
หมู0ที่ 8
27. ก0อสร,างถนน คสล. เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว 600
มาตรฐานและสะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
สายต,นยางหัวสะพานกํานัน
ในการสัญจร
เมตร
หมู0ที่ 8
28. ก0อสร,างถนน คสล. เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว 800
สายสันตินิมิต
มาตรฐานและสะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
หมู0ที่ 8
ในการสัญจร
เมตร

29. ก0อสร,างถนน คสล.

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได, กว,าง 4 เมตร ยาว 600
สายพรุหัวหอมมาตรฐานและสะดวก เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
บ,านนายผล หมู0ที่ 8 ในการสัญจร
เมตร

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

624,000

312,000

- ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

กองช0าง

416,000

416,000

416,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

กองช0าง

1,664,000

-

- ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

-

624,000

624,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

อบต.ทอนหงส
อบจ.นศ
จ.นศ.
แขวงทางหลวง
ชนบทฯ
กองช0าง
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและบํารุงรักษาถนน
ที่

โครงการ

30. ก0อสร,างถนน คสล.

วัตถุประสงค"

เพื่อก0อสร,างถนนให,ได,
มาตรฐานและสะดวก
ซอยรีจัดพัฒนา
หมู0ที่ 8
ในการสัญจร
31. ก0อสร,างถนน คสล. เพื่อก0อสร,างถนนให,ได,
สายหมออิ่ม หมู0ที่ 9 มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร
32. ก0อสร,างถนน คสล. เพื่อก0อสร,างถนนให,ได,
สายท0าสายหมู0ที่ 9 มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร
33. ก0อสร,างถนน คสล. เพื่อก0อสร,างถนนให,ได,
สายท0าสายมาตรฐานและสะดวก
ดอนตะโก หมู0ที่ 9 ในการสัญจร
34. บุกเบิกถนนสายบ,าน เพื่อเพิ่มช0องทางการ
นายสมศักดิ์สัญจร
บ,านนายจรัญ หมู0ที่ 1

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กว,าง 4 เมตร ยาว 900
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร
กว,าง 4 เมตร ยาว 200
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร
กว,าง 4 เมตร ยาว 200
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร
กว,าง 4 เมตร ยาว 200
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร
ขนาดกว,าง 5 เมตร
ยาว 400 เมตร

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

624,000

416,000

-

416,000

-

-

416,000

100,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

624,000 ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก
- ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก
- ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก
- ระยะทางของ ถนนได,มาตรฐาน
ถนนที่ก0อสร,าง ประชาชนสัญจรได,
สะดวก
- ระยะทางของ ประชาชนสัญจรได,
ถนนที่ก0อสร,าง สะดวก

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช0าง

กองช0าง

กองช0าง

กองช0าง

กองช0าง
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและบํารุงรักษาถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

35. บุกเบิกถนนสาย

ขนาดกว,าง 5 เมตร
ยาว 400 เมตร

-

100,000

ระยะทางของ ประชาชนสัญจรได,
ถนนที่ก0อสร,าง สะดวก

กองช0าง

36.

ขนาดกว,าง 5 เมตร
ยาว 400 เมตร

-

-

100,000 ระยะทางของ ประชาชนสัญจรได,
ถนนที่ก0อสร,าง สะดวก

กองช0าง

ขนาดกว,าง 5 เมตร
ยาว 400 เมตร

100,000

-

- ระยะทางของ ประชาชนสัญจรได,
ถนนที่ก0อสร,าง สะดวก

กองช0าง

ขนาดกว,าง 5 เมตร
ยาว 400 เมตร

-

100,000

- ระยะทางของ ประชาชนสัญจรได,
ถนนที่ก0อสร,าง สะดวก

กองช0าง

ขนาดกว,าง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร

80,000

-

- ระยะทางของ ประชาชนสัญจรได,
ถนนที่ก0อสร,าง สะดวก

กองช0าง

37.
38.
39.

เพื่อเพิ่มช0องทางการ
สามแยกปLายจําปา- สัญจร
บ,านนายกูล หมู0ที่ 1
บุกเบิกถนนสาย
เพื่อเพิ่มช0องทางการ
บ,านนายเสรี-บ,าน สัญจร
นายจํารูญ หมู0ที่ 1
บุกเบิกถนนสายเขา เพื่อเพิ่มช0องทางการ
วัด-สวนครูตุ,ย
สัญจร
หมู0ที่ 3
บุกเบิกถนนสาย
เพื่อเพิ่มช0องทางการ
สวนวัด-บ,าน
สัญจร
นางหนูรุ0น หมู0ที่ 3
บุกเบิกถนนสาย
เพื่อเพิ่มช0องทางการ
บ,านนายชะโลม
สัญจร
เดชสุข-คลองอ,าย
เขียว หมู0ที่ 4
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและบํารุงรักษาถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

40. บุกเบิกถนนสายไทร เพื่อเพิ่มช0องทางการ

120,000

-

- ระยะทางของ ประชาชนสัญจรได,
ถนนที่ก0อสร,าง สะดวก

กองช0าง

สัญจร

ขนาดกว,าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

เพื่อเพิ่มช0องทางการ
สัญจร

ขนาดกว,าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

120,000

-

- ระยะทางของ ประชาชนสัญจรได,
ถนนที่ก0อสร,าง สะดวก

กองช0าง

เพื่อเพิ่มช0องทางการ
สัญจร

ขนาดกว,าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

120,000

-

- ระยะทางของ ประชาชนสัญจรได,
ถนนที่ก0อสร,าง สะดวก

กองช0าง

เพื่อเพิ่มช0องทางการ
สัญจร

ขนาดกว,าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

-

120,000

- ระยะทางของ ประชาชนสัญจรได,
ถนนที่ก0อสร,าง สะดวก

กองช0าง

เพื่อเพิ่มช0องทางการ
สัญจร

ขนาดกว,าง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร

80,000

-

- ระยะทางของ ประชาชนสัญจรได,
ถนนที่ก0อสร,าง สะดวก

กองช0าง

41.
42.
43.
44.

เสือเวียน (บริเวณ
บ,านนายบุญวงค)
หมู0ที่ 6
บุกเบิกถนนสาย
สวนนายสมนึกสวนนายฟOPน หมู0ที่ 7
บุกเบิกถนนสาย
บ,านนายชอบ-บ,าน
นายรุ0งเรือง หมู0ที่ 8
บุกเบิกถนนสาย
บ,านนายสุเทพหัวไอ,หุน หมู0ที่ 8
บุกเบิกถนนสาย
หมออิ่มนาพานทอง หมู0ที่ 9
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและบํารุงรักษาถนน
ที่

โครงการ

45. บุกเบิกถนนสาย

บ0อดิน หมู0ที่ 9
46. บุกเบิกถนนสาย
บ,านนายเสนอเขตเทศบาลตําบล
ทอนหงส หมู0ที่ 9
47. ปรับปรุงซ0อมแซม
ถนน

วัตถุประสงค"

เพื่อเพิ่มช0องทางการ
สัญจร
เพื่อเพิ่มช0องทางการ
สัญจร

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขนาดกว,าง 5 เมตร
ยาว 400 เมตร
ขนาดกว,าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

เพื่อปรับปรุงซ0อมแซม ปรับปรุงซ0อมแซมถนน
ถนนที่ชํารุดเสียหาย ที่ชาํ รุดเสียหาย
ให,สัญจรได,สะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

100,000

-

-

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนสัญจรได,
สะดวก
ประชาชนสัญจรได,
สะดวก

กองช0าง

500,000 ประชาชนร,อย ประชาชนสัญจรได,
ละ 80 ได,รับ สะดวก ปลอดภัย
ความสะดวก

กองช0าง

- ระยะทางของ
ถนนที่ก0อสร,าง
120,000 ระยะทางของ
ถนนที่ก0อสร,าง

กองช0าง
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปนเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนํานวัตกรรมเกษตรมาใช,เพื่อสร,างมูลค0าเพิ่มผลผลิตและสร,างรายได,
2. การพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร,างอาชีพและรายได,ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส0วนท,องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. การพัฒนาโครงสร,างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ก0อสร,างท0อลอด

เพื่อก0อสร,างท0อลอด ท0อ
เหลี่ยม ทางระบายน้ํา
บริเวณที่มีน้ําท0วมขัง
ซ้ําซาก เพิ่มช0องทางการ
ระบายน้ํา ลดป?ญหาน้ํา
ท0วมขัง

ก0อสร,างท0อลอด ท0อ
เหลี่ยม ทางระบายน้ํา
บริเวณที่มีน้ําท0วมขัง
ซ้ําซาก

300,000

300,000

300,000 จํานวนช0อง
ทางการ
ระบายน้ํา

มีช0องทางการ
ระบายน้าํ เพิม่ ขึ้น
ลดป?ญหาน้าํ ท0วมขัง

กองช0าง

2. ก0อสร,าง

เพื่อเพิ่มช0องทางการ
ระบายน้ํา ลดป?ญหา
น้ําท0วมขัง

40,000

-

- จํานวนช0อง
ทางการ
ระบายน้ํา

มีช0องทางการ
ระบายน้าํ เพิม่ ขึ้น
ลดป?ญหาน้าํ ท0วมขัง

กองช0าง

3. ก0อสร,างสะพาน

เพื่อให,การสัญจรมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

ก0อสร,างท0อระบายน้าํ
บริเวณบ,านนายทนุ
ศักดิ์ พฤษกลํามาศ
จํานวน 1 จุด
ก0อสร,างสะพาน 1 แห0ง

8,000,000

-

- ประชาชนร,อย การสัญจรของประ
ละ 80 พึง
ชานมีความสะดวก
พอใจ
และปลอดภัย

อบจ.นศ.

ท0อเหลี่ยม
ทางระบายน้ํา

ท0อระบายน้ํา
หมู0ที่ 4
ท0าต,นยาง หมู0ที่ 7
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4. ก0อสร,างฝายกักเก็บ เพื่อกักเก็บน้ําไว,ใช,ใน ก0อสร,างฝาย 1 แห0ง
การอุปโภค
การเกษตรและ
ปLองกันการเซาะตลิ่ง
5. ก0อสร,างฝายกักเก็บ เพื่อกักเก็บน้ําไว,ใช,ใน ก0อสร,างฝาย 1 แห0ง
การอุปโภค
น้ําห,วยหินลับ
(หนานยายอ,อย)
การเกษตรและ
หมู0ที่ 3
ปLองกันการเซาะตลิ่ง
6. ก0อสร,างฝายน้ําล,น เพื่อกักเก็บน้ําไว,ใช,ใน ก0อสร,างฝาย 1 แห0ง
หมู0ที่ 4
การอุปโภค
การเกษตรและ
ปLองกันการเซาะตลิ่ง
7. ก0อสร,างฝายกักเก็บ เพื่อกักเก็บน้ําไว,ใช,ใน ก0อสร,างฝาย 1 แห0ง
น้ําคลองวังไหมร
การอุปโภค
หมู0ที่ 6
การเกษตรและ
ปLองกันการเซาะตลิ่ง

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3,000,000

-

น้ําคลองอ,ายเขียว
หมู0ที่ 3

200,000

-

2,500,000

-

1,000,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จํานวน
ประชาชนที่
ได,รับ
ประโยชน
- จํานวน
ประชาชนที่
ได,รับ
ประโยชน
- จํานวน
ประชาชนที่
ได,รับ
ประโยชน
- จํานวน
ประชาชนที่
ได,รับ
ประโยชน

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ
ประชาชนมีน้ําใช,ใน
การอุปโภค
การเกษตรและลด
การพังทลายของตลิ่ง
ประชาชนมีน้ําใช,ใน
การอุปโภค
การเกษตรและลด
การพังทลายของตลิ่ง
ประชาชนมีน้ําใช,ใน
การอุปโภค
การเกษตรและลด
การพังทลายของตลิ่ง
ประชาชนมีน้ําใช,ใน
การอุปโภค
การเกษตรและลด
การพังทลายของตลิ่ง

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อบต.ทอนหงส
อบจ.นศ.
กรมชลประทาน

กองช0าง

อบต.ทอนหงส
อบจ.นศ.
กรมชลประทาน

อบต.ทอนหงส
อบจ.นศ.
กรมชลประทาน
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

8. ปรับปรุงเขื่อนน้ําล,น เพื่อปรับปรุงเขื่อนน้ํา ปรับปรุงเขื่อนน้ําล,น

300,000

-

ปรับปรุงเขื่อนน้ําล,น
ห,วยคลองส,อน

200,000

-

ก0อสร,างฝาย 1 แห0ง

200,000

-

ก0อสร,างเขื่อนน้ําล,น
จํานวน 1 แห0ง

6,000,000

-

ล,นให,สามารถใช,ใน
การอุปโภคและ
การเกษตรได,
9. ปรับปรุงเขื่อนน้ําล,น เพื่อปรับปรุงเขื่อนน้ํา
ห,วยคลองส,อน
ล,นให,สามารถใช,ใน
หมู0ที่ 7
การอุปโภคและ
การเกษตรได,
เพื่อกักเก็บน้ําไว,ใช,ใน
10. ขุดลอกสระบัว
หมู0ที่ 7
การอุปโภค
การเกษตรและ
ปLองกันการเซาะตลิ่ง
11. ก0อสร,างเขื่อนน้ําล,น เพื่อกักเก็บน้ําไว,ใช,ใน
ท0าต,นยาง หมู0ที่ 7 การอุปโภค
การเกษตรและ
ปLองกันการเซาะตลิ่ง
ห,วยทรายขาว
หมู0ที่ 7

ห,วยทรายขาว

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จํานวน
ประชาชนที่
ได,รับ
ประโยชน
- จํานวน
ประชาชนที่
ได,รับ
ประโยชน
- จํานวน
ประชาชนที่
ได,รับ
ประโยชน
- จํานวน
ประชาชนที่
ได,รับ
ประโยชน

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้ําใช,ใน
การอุปโภค
การเกษตร

กองช0าง

ประชาชนมีน้ําใช,ใน
การอุปโภค
การเกษตร

กองช0าง

ประชาชนมีน้ําใช,ใน
กองช0าง
การอุปโภค
การเกษตรและลด
การพังทลายของตลิ่ง
ประชาชนมีน้ําใช,ใน อบต.ทอนหงส
การอุปโภค
อบจ.นศ.
กรมชลประทาน
การเกษตรและลด
การพังทลายของตลิ่ง
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปนเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนํานวัตกรรมเกษตรมาใช,เพื่อสร,างมูลค0าเพิ่มผลผลิตและสร,างรายได,
2. การพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร,างอาชีพและรายได,ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส0วนท,องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. การพัฒนาโครงสร,างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและขยายเขตประปา
เป2าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

(ผลผลิตของโครงการ)

1. ปรับปรุงและขยาย เพื่อพัฒนาระบบ

ปรับปรุงระบบประปา
ให,มีคุณภาพดีขึ้น
ขยายเขตประปาให,กับ
ประชาชนที่ต,องการใช,
น้ําประปา
ขุดเจาะบ0อน้ํา บ0อ
บาดาล ปรับปรุง
ขยายเขตประปาและ
พัฒนาแหล0งน้ํา

เขตประปาหมู0บ,าน ประปาให,มีคุณภาพ
หมู0ที่ 1, หมู0ที่ 5 ประชาชนมีน้ํา
และหมู0ที่ 6
อุปโภคบริโภคอย0าง
ทั่วถึง
2. ก0อสร,างปรับปรุง เพื่อพัฒนาระบบ
แหล0งน้ํา และ
ประปาให,มีคุณภาพ
กิจการประปาของ ประชาชนมีน้ํา
อบต.ทอนหงส
อุปโภคบริโภค
อย0างทั่วถึง

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

300,000

300,000

300,000 ผู,ใช,น้ําประปา ระบบประปามี
คุณภาพประชาชนมีน้ํา
ในหมู0บ,าน
ร,อยละ 80 พึง อุปโภคบริโภคทั่วถึง
พอใจ

3,000,000

1,000,000

1,000,000 ผู,ใช,น้ําร,อยละ ประชาชนมีน้ําอุปโภค
80 พึงพอใจ บริโภคทั่วถึง

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช0าง

อบต.ทอนหงส
อบจ.นศ.
กรมชลประทาน
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา ก0อสร,างและขยายเขตประปา
ที่

โครงการ

3. ก0อสร,างถังเก็บ

วัตถุประสงค"

เพื่อแก,ไขป?ญหาการ
ขาดแคลนน้ํา

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก0อสร,างถังเก็บ
น้ําประปาหมู0บ,าน
น้ําประปาหมู0บ,านแบบ
(แบบคอนกรีตเสริม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็ก) หมู0ที่ 6
จํานวน 1 แห0ง
เพื่อให,ประชาชนได,รับ ติดตั้งเครื่องผลิตน้ําดื่ม
4. โครงการติดตั้ง
เครื่องผลิตน้ําดื่ม
น้ําดื่มที่สะอาด
จํานวน 4 จุด
สะอาดเพื่อชุมชน ปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3,000,000

-

800,000

800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ประชาชนร,อย
ละ 90 มีน้ํา
อุปโภค
บริโภค
- ประชาชน
ผู,ใช,บริการ
ร,อยละ 60 มี
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
ประชาชนได,รับน้ํา
ดื่มที่สะอาด
ปลอดภัย

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อบจ.นศ.

สํานักงานปลัด
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปนเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนํานวัตกรรมเกษตรมาใช,เพื่อสร,างมูลค0าเพิ่มผลผลิตและสร,างรายได,
2. การพัฒนาการท0องเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร,างอาชีพและรายได,ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส0วนท,องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. การพัฒนาโครงสร,างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร"ด.านโครงสร.างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนา ติดตั้งไฟฟLาส0องสว0าง
ที่

โครงการ

1. ติดตั้งไฟฟLาส0อง

วัตถุประสงค"

เพื่อเพิ่มความ
สว0าง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
เพื่อขยายเขตไฟฟLาให,
2. ขยายเขตไฟฟLา
ตําบลทอนหงส
ประชาชนใช,อย0าง
ทั่วถึง
3. ติดตั้งปLายชื่อถนน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ซอย และสถานที่
และเพิ่มความสะดวก
สําคัญภายในหมู0ที่ 4 ในการเดินทาง
เพื่อให,ประชาชน
4. ติดตั้งสัญญาณ
จราจรบริเวณสี่แยก สัญจรได,สะดวก
บ,านในเขียว
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ติดตั้งไฟฟLาส0องสว0าง
บริเวณจุดเสี่ยง

500,000

500,000

ขยายเขตไฟฟLาให,กับ
ครัวเรือนที่ไฟฟLายังเข,า
ไม0ถึง
จัดทําปLายชื่อถนน
ซอย และสถานที่
สําคัญภายในหมู0ที่ 4
ติดตั้งสัญญาณจราจร
จํานวน 1 จุด

500,000

400,000

150,000

-

500,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 ประชาชนร,อย
ละ 80
พึงพอใจ
300,000 จํานวน
ประชาชนที่
ได,รับประโยชน

- ประชาชนร,อย
ละ 80 พึง
พอใจ
- จํานวน
ประชาชนที่
ได,รับ
ประโยชน

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น

กองช0าง

ประชาชนได,ใช,
ไฟฟLาอย0างทั่วถึง

กองช0าง

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางเพิ่มขึ้น

กองช0าง

ประชาชนได,รับความ
สะดวก ปลอดภัย
และลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน

กองช0าง
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5.การพัฒนาสังคมแห0งการเรียนรู,และภูมิป?ญญาเพื่อสร,างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส0วนท,องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร"ด.านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. ปรับปรุงศูนยพัฒนา เพื่อให,อาคารมีความ

200,000

-

2. ปรับปรุงศูนย

200,000

-

100,000

-

เด็กเล็กบ,านเก,ากอ

พัฒนาเด็กเล็ก
บ,านในเขียว 1
3. ปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
บ,านในเขียว 2

ปรับปรุงศูนยพัฒนา
มั่นคง แข็งแรง และมี เด็กเล็กบ,านเก,ากอ
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
เพื่อให,อาคารมีความ ปรับปรุงศูนยพัฒนา
มั่นคง แข็งแรง และมี เด็กเล็กบ,านในเขียว 1
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มความ
ปรับปรุงศูนยพัฒนา
ปลอดภัยให,กับเด็ก
เด็กเล็กบ,านในเขียว 2

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จํานวนเด็กที่
ได,รับ
ประโยชน
- จํานวนเด็กที่
ได,รับ
ประโยชน
- จํานวนเด็กที่
ได,รับ
ประโยชน

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อาคารมีความมั่นคง
แข็งแรง เพิ่มความ
ปลอดภัยให,กับเด็ก
อาคารมีความมั่นคง
แข็งแรง เพิ่มความ
ปลอดภัยให,กับเด็ก

อบต.ทอนหงส

เด็กมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อบต.ทอนหงส

อบต.ทอนหงส
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
2. ยุทธศาสตร"ด.านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

4. จัดหาอาหารเสริม

เพื่อพัฒนาด,าน
(นม) ศูนยพัฒนา
ร0างกายให,เด็กได,รับ
เด็กเล็กและโรงเรียน สารอาหารครบถ,วน
ตามหลักโภชนาการ

5. สนับสนุนอาหาร

เพื่อให,เด็กได,รับ
กลางวันศูนยพัฒนา สารอาหารครบถ,วน
เด็กเล็ก 3 ศูนย
ตามหลักโภชนาการ
เพื่อให,เด็กได,รับ
6. สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
สารอาหารครบถ,วน
ตามหลักโภชนาการ

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดหาอาหารเสริม(นม)
ให,แก0 ศพด.บ,านเก,ากอ
ศพด.บ,านในเขียว 1
ศพด.บ,านในเขียว 2
โรงเรียนบ,านวังลุง
โรงเรียนบ,านชุมขลิง
โรงเรียนวัดใหม0
โรงเรียนบ,านในเขียว 1
และโรงเรียนบ,าน
ในเขียว 2
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จัดหาอาหารกลางวัน
ให,แก0เด็ก
โรงเรียนในเขตพื้นที่ 5
โรงเรียน จัดหาอาหาร
กลางวันให,แก0เด็ก

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

900,000

900,000

900,000 จํานวนเด็กที่
ได,รับอาหาร
เสริม(นม)

เด็กได,รับสารอาหาร อบต.ทอนหงส
ครบถ,วนตามหลัก
โภชนาการ

100,000

100000

500,000

500,000

100,000 จํานวนเด็กที่
ได,รับอาหาร
กลางวัน
500,000 จํานวนเด็กที่
ได,รับอาหาร
กลางวัน

เด็กได,รับสารอาหาร อบต.ทอนหงส
กรมส0งเสริมฯ
ครบถ,วนตามหลัก
โภชนาการ
เด็กได,รับสารอาหาร อบต.ทอนหงส
กรมส0งเสริมฯ
ครบถ,วนตามหลัก
โภชนาการ
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
2. ยุทธศาสตร"ด.านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7. จัดซื้อวัสดุ

เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนา จัดซื้อวัสดุการศึกษา
การศึกษา วัสดุการ เด็กเล็กให,มีการจัด
วัสดุการเรียนการสอน
เรียนการสอน และ การศึกษาที่มี
และครุภัณฑ
ครุภัณฑ ให,แก0
ประสิทธิภาพ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

8. โครงการวันเด็ก

เพื่อส0งเสริม
แห0งชาติ ครั้งที่ 14 พัฒนาการเด็กทั้ง
ประจําปR พ.ศ.2560 ร0างกาย อารมณ
สังคมและสติป?ญญา

เด็กในพื้นที่ อบต.ทอน
หงสและพื้นที่ใกล,เคียง
ประมาณ 1,500 คน

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

150,000

-

180,000
(2559:180,000)

180,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุ
การศึกษา
วัสดุการเรียน
การสอน และ
ครุภัณฑใน
การบริหาร
จัดการเรียน
การสอน
เพิ่มขึ้น
180,000 จํานวน
ผู,เข,าร0วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การจัดการศึกษา สํานักงานปลัด
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

เด็กได,รับการ
พัฒนาทางด,าน
ร0างกาย อารมณ
สังคมและ
สติป?ญญา

สํานักงานปลัด
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
2. ยุทธศาสตร"ด.านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

9. ก0อสร,างศูนยพัฒนา เพื่อก0อสร,างศูนย
เด็กเล็ก

พัฒนาเด็กเล็กให,ได,
มาตรฐาน

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก0อสร,างศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 1 แห0ง

10. โครงการเรียนรู,สู0

เพื่อส0งเสริมการเรียนรู, จัดการเรียนรู,แก0
รอบด,านให,แก0เด็กเล็ก เด็กเล็กนอกห,องเรียน

11. โครงการสนับสนุน

สนับสนุนงบประมาณ
ศูนยการเรียนรู, ICT
ชุมชนตําบลทอนหงส

โลกกว,าง

เพื่อบริหารจัดการ
การเรียนรู, ICT ชุมชน ศูนยการเรียนรู, ICT
ตําบลทอนหงส
ชุมชนตําบลทอนหงส
ประจําปRงบประมาณ
พ.ศ.2560

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1,500,000

-

30,000

-

10,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรมฯ อบต.
มีความพร,อมใน
การจัดการจัด
การศึกษา
- เด็กเล็กศูนย เด็กเล็กได,รับการ สํานักงานปลัด
พัฒนาเด็กเล็ก เรียนรู,รอบด,าน
อบต.ทอนหงส
ทุกคน
สํานักงานปลัด
- จํานวนผู,เข,า มีศูนยบริการด,าน
เทคโนโลยี สร,าง
รับบริการ
- ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 1
แห0ง

อาชีพ สร,างรายได,
ให,กับประชาชน
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5.การพัฒนาสังคมแห0งการเรียนรู,และภูมิป?ญญาเพื่อสร,างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส0วนท,องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร"ด.านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ที่

โครงการ

1. สนับสนุน

งบประมาณให,
คณะกรรมการ
หมู0บ,านตําบลทอน
หงส ในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต
2. สนับสนุน
งบประมาณให,
คณะกรรมการ
หมู0บ,านในการจัด
งานประเพณี
ลอยกระทง

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อส0งเสริม อนุรักษ
และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมท,องถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ
คณะกรรมการหมู0บ,าน
ในการจัดงานประเพณี
สงกรานต

150,000
(2559:135,000)

150,000

150,000 จํานวน
ผู,เข,าร0วม
กิจกรรม
เพิ่มขึ้น

วัฒนธรรมประเพณี สํานักงานปลัด
ได,รับการส0งเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอด

เพื่อส0งเสริม อนุรักษ
และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมท,องถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ
คณะกรรมการหมู0บ,าน
ในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

100,000
(2559:100,000)

100,000

100,000 จํานวน
ผู,เข,าร0วม
กิจกรรม
เพิ่มขึ้น

วัฒนธรรมประเพณี สํานักงานปลัด
ได,รับการส0งเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอด
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
2. ยุทธศาสตร"ด.านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

3. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อส0งเสริม อนุรักษ
คณะกรรมการ
หมู0บ,านในการจัดงาน
ประเพณีให,ทานไฟ
4. สนับสนุนงบประมาณ
คณะกรรมการ
หมู0บ,านในการจัดงาน
ประเพณีลากพระ

และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมท,องถิ่น

5. ร0วมกิจกรรม

เพื่อส0งเสริม อนุรักษ
และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมท,องถิ่น
เพื่อส0งเสริม อนุรักษ
และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมท,องถิ่น

โครงการงาน
วันชาวสวน
6. สนับสนุน
งบประมาณให,
คณะกรรมการ
หมู0บ,านในการจัด
งานประเพณีต0าง ๆ

เพื่อส0งเสริม อนุรักษ
และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมท,องถิ่น

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สนับสนุนงบประมาณ
คณะกรรมการหมู0บ,าน
ในการจัดงานประเพณี
ให,ทานไฟ
สนับสนุนงบประมาณ
คณะกรรมการหมู0บ,าน
ในการจัดงานประเพณี
ลากพระ
ร0วมกิจกรรมงานวัน
ชาวสวนอําเภอ
พรหมคีรี
สนับสนุนงบประมาณ
คณะกรรมการหมู0บ,าน
ในการจัดงานประเพณี
ต0าง ๆ

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

วัฒนธรรมประเพณี
ผู,เข,าร0วม
ได,รับการส0งเสริม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น อนุรักษและสืบทอด

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

60,000

-

- จํานวน

สํานักงานปลัด

60,000

-

- จํานวน

สํานักงานปลัด

20,000
(2559:20,000)

20,000

20,000 จํานวน

สํานักงานปลัด

50,000

-

วัฒนธรรมประเพณี
ผู,เข,าร0วม
ได,รับการส0งเสริม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น อนุรักษและสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณี
ผู,เข,าร0วม
ได,รับการส0งเสริม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น อนุรักษและสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
- จํานวน
ได,รับการส0งเสริม
ผู,เข,าร0วม
อนุรักษและสืบทอด
กิจกรรม

สํานักงานปลัด

เพิ่มขึ้น
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
2. ยุทธศาสตร"ด.านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ที่

โครงการ

7. การจัดงานรัฐพิธี วัน

วัตถุประสงค"

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดงานรัฐพิธี วันสําคัญ
ทางศาสนา และจัดทํา
โครงการในการปกปLอง
สถาบันสําคัญของชาติ

50,000

50,000

อุดหนุนงบประมาณให,
อําเภอพรหมคีรี

100,000
(2559:50,000)

100,000

100,000 จํานวน
ผู,เข,าร0วม
กิจกรรม
เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด
ประชาชนได,
ร0วมงานรัฐพิธี วัน
สําคัญทางศาสนา
และการปกปLอง
สถาบันสําคัญของ
ชาติ
วัฒนธรรมประเพณี สํานักงานปลัด
ได,รับการส0งเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอด

เพื่อส0งเสริม อนุรักษ อุดหนุนงบประมาณให,
และสืบทอด
อําเภอพรหมคีรี
ประเพณี วัฒนธรรม
ท,องถิ่น

15,000
(2559:15,000)

15,000

15,000 จํานวน
ผู,เข,าร0วม
กิจกรรม
เพิ่มขึ้น

วัฒนธรรมประเพณี สํานักงานปลัด
ได,รับการส0งเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอด

เพื่อจัดงานรัฐพิธี วัน
สําคัญทางศาสนา และ สําคัญทางศาสนา
จัดทําโครงการในการ และจัดทําโครงการ
ปกปLองสถาบันสําคัญ ในการปกปLอง
ของชาติ
สถาบันสําคัญของ
ชาติ
8. สนับสนุนงบประมาณที่ เพื่อส0งเสริม อนุรักษ
ทําการปกครองอําเภอ และสืบทอด
พรหมคีรี (โครงการงาน ประเพณี วัฒนธรรม
ประเพณีวันชาวสวน
ท,องถิ่น
อําเภอพรหมคีรี)
9. สนับสนุนงบประมาณที่
ทําการปกครองอําเภอ
พรหมคีรี (โครงการสืบ
สานประเพณีเทศกาล
เดือนสิบ)

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50,000 ประชาชน
หน0วยงาน
ร0วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
2. ยุทธศาสตร"ด.านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อส0งเสริม อนุรักษ

อุดหนุนงบประมาณให,
อําเภอพรหมคีรี

3,000
(2559:3,000)

3,000

3,000 จํานวน
ผู,เข,าร0วม
กิจกรรม
เพิ่มขึ้น

วัฒนธรรมประเพณี สํานักงานปลัด
ได,รับการส0งเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอด

เพื่อส0งเสริม อนุรักษ
และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมท,องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณให,
อําเภอพรหมคีรี

5,000
(2559:5,000)

5,000

5,000 จํานวน
ผู,เข,าร0วม
กิจกรรม
เพิ่มขึ้น

วัฒนธรรมประเพณี สํานักงานปลัด
ได,รับการส0งเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอด

ที่

โครงการ

ที่ทําการปกครอง
อําเภอพรหมคีรี
(โครงการงาน
ประเพณีมาฆบูชาแห0
ผ,าขึ้นธาตุ)
11. สนับสนุนงบประมาณ
ที่ทําการปกครอง
อําเภอพรหมคีรี
(โครงการงาน
ประเพณีลากพระ
อําเภอพรหมคีรี)

วัตถุประสงค"

และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมท,องถิ่น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
2. ยุทธศาสตร"ด.านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

12. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อแสดงความ
ที่ทําการปกครอง
อําเภอพรหมคีรี
(โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ,าอยู0หัวฯ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช)

จงรักภักดีและน,อม
รําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ,าอยู0หัวฯ

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

อุดหนุนงบประมาณให,
อําเภอพรหมคีรี

3,000
(2559:3,000)

3,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

3,000 จํานวน
ผู,เข,าร0วม
กิจกรรม
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

ประชาชนได,
ร0วมกันน,อมรําลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณและ
ถวายเปนราชกุศล

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัด
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร เปนเกษตรสุขภาพ และนํานวัตกรรมเกษตรมาใช,เพื่อสร,างมูลค0าเพิ่มผลผลิตและสร,างรายได,
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส0วนท,องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร"ด.านการพัฒนาสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
ที่

โครงการ

1. สนับสนุน

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาอาชีพ
สนับสนุนงบประมาณ
งบประมาณกลุ0ม
ให,แก0กลุ0มต0าง ๆ
สร,างรายได,ลด
เกษตรกรในตําบล รายจ0ายให,กับ
ทอนหงส และ
ประชาชนภายใน
สนับสนุนการดําเนิน ตําบล และสร,างความ
กิจกรรมทาง
เข,มแข็งให,กับกลุ0ม
การเกษตรและอาชีพ ต0างๆ
อื่น
2. การจัดกิจกรรมเพื่อ เพื่อลดรายจ0ายสร,าง สนับสนุนกิจกรรมทาง
ส0งเสริมและ
รายได,เสริมใน
การเกษตรตามหลัก
สนับสนุนการ
ครัวเรือน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ดําเนินงานตามหลัก
พอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000

100,000

50,000
(2559:5,000)

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน

100,000 จํานวนกลุ0ม
ได,รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ

ประชาชนมีอาชีพ
สร,างรายได,เสริม
และลดรายจ0ายใน
ครัวเรือน

สํานักงานปลัด

50,000 จํานวน
ประชาชนมีรายได,
ประชาชนผู,รับ เสริม และลด
ประโยชน
รายจ0ายใน
ครัวเรือน

สํานักงานปลัด

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
3. ยุทธศาสตร"ด.านการพัฒนาสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อบริหารจัดการ
ศูนยบริการ
ศูนยถ0ายทอด
ถ0ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการ
ทางการเกษตร
เกษตรประจําตําบล
ประจําตําบล
เปนแหล0งเรียนรู,
ทางการเกษตร
4. ส0งเสริมกิจกรรมใน เพื่อปรับปรุงและ
การพัฒนาผลผลิต พัฒนาผลผลิตทาง
ทางการเกษตรให,มี การเกษตรให,มี
คุณภาพ
คุณภาพ

สนับสนุนงบประมาณ
ศูนยถ0ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจําตําบล 1
ศูนย

100,000

-

- แหล0งเรียนรู, ประชาชนมีแหล0ง
ทางการเกษตร เรียนรู, ทาง
1 แห0ง
การเกษตร

สํานักงานปลัด

ส0งเสริมกิจกรรมในการ
พัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร

500,000

-

- กิจกรรมใน
การพัฒนา
ผลผลิตทาง
การเกษตร

สํานักงานปลัด

5. ส0งเสริมการ

ส0งเสริมการดําเนินการ
ของกลุ0มหรือสนับสนุน
งบประมาณให,แก0กลุ0ม
ต0าง ๆ ในตําบล

100,000

-

- เกิดการ
รวมกลุ0ม

3. การบริหารจัดการ

รวมกลุ0มในชุมชน

เพื่อส0งเสริมการ
รวมกลุ0มในชุมชน
ส0งเสริมให,กลุ0มอาชีพ
มีการบริหารจัดการ
ด,วยวิธีสหกรณ

ประชาชนให,
ความสําคัญในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาผลผลิต
เพิ่มขึ้น
เกิดการรวมกลุ0ม
และกลุ0มมีความ
เข,มแข็งเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
3. ยุทธศาสตร"ด.านการพัฒนาสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
ที่

โครงการ

6. โครงการส0งเสริม

วัตถุประสงค"

เพื่อส0งเสริมความรู,
การสร,างรายได,และ เกี่ยวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ประยุกตใช,งาน
ของชุมชนด,วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีดิจิทัล
และการสื่อสารในการ
ประจําปR
สร,างรายได,จากสินค,า
งบประมาณ พ.ศ. ชุมชน
2560

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อบรมให,ความรู,
ประชาชนในตําบล
ทอนหงส จํานวน 30
คน

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

35,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จํานวนผู,เข,า
รับการอบรม

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู,เข,ารับการอบรมมี สํานักงานปลัด
ความรู,ความเข,าใจ
ในการนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารมา
ประยุกตใช,สร,าง
รายได,และอาชีพ
เสริม
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. การสร,างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข,มแข็ง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส0วนท,องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร"ด.านการพัฒนาสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริมและพัฒนาสตรี ผู,สูงอายุ ผู,พิการ ผู,ด,อยโอกาส ผู,ปYวยเอดส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

1. กิจกรรมส0งเสริม
และพัฒนาสตรี

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส0งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาอาชีพแก0
สตรี
2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยัง
ผู,ปYวยเอดส
ชีพให,ผู,ปYวยเอดส

จัดกิจกรรมส0งเสริม
สนับสนุนและพัฒนา
อาชีพแก0สตรี
ผู,ปYวยเอดส

3. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยัง
ผู,สูงอายุและผู,พิการ ชีพให,ผู,สูงอายุและ
ผู,พิการ

ผู,สูงอายุ และผู,พิการ

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 จํานวน
ผู,เข,าร0วม
กิจกรรม
80,000
80,000
80,000 จํานวนผู,ปYวย
(2559:75,000)
เอดสที่ได,รับ
เบี้ยยังชีพ
11,000,000 11,500,000 12,000,000 จํานวน
ผู,สูงอายุและผู,
พิการที่ได,รับ
เบี้ยยังชีพ

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

สตรีมีอาชีพ
เสริมสร,างรายได,
เพิ่มขึ้น
ผู,ปYวยเอดสได,รับ
เบี้ยเพื่อยังชีพ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัด

อบต.ทอนหงส

กรมส0งเสริมฯ
ผู,สูงอายุและผู,
พิการได,รับเบี้ยเพื่อ
ยังชีพ
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
3. ยุทธศาสตร"ด.านการพัฒนาสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริมและพัฒนาสตรี ผู,สูงอายุ ผู,พิการ ผู,ด,อยโอกาส ผู,ปYวยเอดส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4. กิจกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตผู,สูงอายุ
ผู,พิการ ด,อยโอกาส

เพื่อจัดกิจกรรมในการ ผู,สูงอายุ ผู,พิการ
พัฒนาศักยภาพชีวิต ผูด, ,อยโอกาส
ผู,สูงอายุ ผู,พิการ
ผู,ด,อยโอกาส

5. สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตําบลทอนหงส

เพื่อสมทบงบประมาณ
เปนสวัสดิการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
ทอนหงส

สมทบงบประมาณ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลทอนหงส
ปRละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

150,000

150,000

30,000
(2559:30,000)

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

150,000 จํานวน
ผู,เข,าร0วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

ผู,สูงอายุ ผู,พิการ
ผู,ด,อยโอกาสได,รับ
การพัฒนา
ศักยภาพชีวิตดี
ยิ่งขึ้น
30,000 จํานวนสมาชิก กองทุนสวัสดิการ
กองทุน
ชุมชนตําบลทอน
สวัสดิการ
หงสได,รับ
ชุมชนตําบล งบประมาณสมทบ
ทอนหงส
ในการดําเนินการ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อบต.ทอนหงส

สํานักงานปลัด
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
ยุทธศาสตร"จังหวัดที่ 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล,อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช,พลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กรปกครองส&วนท.องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล,อมและพลังงาน
3. ยุทธศาสตร"ด.านการพัฒนาสังคม
3.3 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริม สนับสนุน อนุรักษและรณรงคให,ประชาชนมีส0วนร0วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
ที่

โครงการ

1. โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ
พระราชเสาวนีย
และสนับสนุนพันธุ
กล,าไม,ชนิดต0าง ๆ
2. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนสถานที่
ท0องเที่ยว ถนนสาย
หลักและสถานที่
สําคัญของตําบล

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปYา และ จัดกิจกรรมอัน
สร,างจิตสํานึกอนุรักษ เนือ่ งมาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ พระราชดําริ พระราช
เสาวนีย หรือสนับสนุน
พันธุกล,าไม, จํานวน 1
ครั้ง/ปR
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศน
สถานที่ท0องเที่ยว
สถานที่ท0องเที่ยว ถนน
ถนนสายหลักและ
สายหลักและสถานที่
สถานที่สําคัญของ
สําคัญของตําบล
ตําบล

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

30,000
(2559:5,000)

30,000

100,000
(2559:100,000)

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัด
30,000 จํานวนครั้งใน ประชาชนมี
การจัด
จิตสํานึกในการ
กิจกรรม
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และมีพื้นที่ปYา
เพิ่มขึ้น
100,000 จํานวน
สถานที่ท0องเที่ยว สํานักงานปลัด
กองช0าง
หมู0บ,าน
ถนนสายหลักและ
สถานที่สําคัญของ
ตําบลได,รับการการ
ปรับปรุงให,น0ามอง
อยู0เสมอ
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
3. ยุทธศาสตร"ด.านการพัฒนาสังคม
3.3 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริม สนับสนุน อนุรักษและรณรงคให,ประชาชนมีส0วนร0วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

3. การรังวัดที่ดิน
เพื่อเปนงบประมาณ
สาธารณะประโยชน ในการจัดการรังวัด
ที่ดินสาธารณะ
ประโยชนให,ชัดเจน
4. อุดหนุน
เพื่ออนุรักษพันธปลา
ให,กลับคืนสู0ธรรมชาติ
คณะกรรมการ
หมู0บ,านตาม
โครงการชุมชนรวม
ใจอนุรักษพันธุปลา
หมู0ที่ 3

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การรังวัดที่ดิน
สาธารณะประโยชน

20,000
(2559:20,000)

20,000

สํานักงานปลัด
20,000 จํานวนครั้งใน ที่ดินสาธารณะ
การรังวัด
ประโยชนได,รับการ
รังวัดชัดเจน

อุดหนุนงบประมาณ
ให,แก0คณะกรรมการ
หมู0บ,าน หมู0ที่ 3

20,000
(2559:10,000)

20,000

20,000 ปRละ 1 ครั้ง

ปลาได,ขยายพันธุ
ในแหล0งน้ํา
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
ยุทธศาสตร"จังหวัดที่ 4. การสร,างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข,มแข็ง
- ยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กรปกครองส&วนท.องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร"ด.านการพัฒนาสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร,อย การปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย กู,ชีพฉุกเฉิน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

1. การปLองกันและ
แก,ไขป?ญหา
ยาเสพติด

เพื่อจัดกิจกรรมหรือร0วม
กิจกรรมในการปLองกัน
แก,ไข และกระตุ,นให,
ประชาชนรู,ถึงโทษภัย
ของยาเสพติด

2. การช0วยเหลือ
ราษฎรในการ
ปLองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
3. โครงการบริหาร
จัดการศูนย อปพร.

เพื่อให,ผู,ประสบภัย
ได,รับการช0วยเหลือ
ขั้นต,นได,ทันท0วงที

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดกิจกรรมหรือร0วม
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปLองกันและแก,ไข
ป?ญหายาเสพติด

จัดหาวัสดุอุปกรณใน
การซ0อมแซมที่อยู0ที่
เสียหายจากเหตุสา
ธารณภัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศูนย
ในการปฏิบัติงาน
อปพร.อบต.ทอนหงสมี
บรรเทาสาธารณภัย ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

50,000
(2559:10,000)

50,000

100,000

100,000

50,000
(2559:40,000)

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 จํานวน
ผู,เข,าร0วม
กิจกรรม
100,000 ประชาชนร,อย
ละ 70 ได,รับ
การช0วยเหลือ
ทันท0วงที
50,000 ประชาชนร,อย
ละ 70 ได,รับ
การช0วยเหลือ
ทันท0วงที

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เกิดการกระตุ,นให,
ประชาชนรับรู,ถึง
โทษภัยของยาเสพ
ติด

สํานักงานปลัด

ผู,ประสบภัยได,รับ
การช0วยเหลือโดย
ทันท0วงที

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ านบรรเทา
สาธารณภัยเพิ่มขึน้
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
3. ยุทธศาสตร"ด.านการพัฒนาสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร,อย การปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย กู,ชีพฉุกเฉิน
ที่

โครงการ

4. โครงการฝ]กอบรม
การปLองกันและ
ระงับอัคคีภัยจาก
แก^สหุงต,ม
ในครัวเรือน (LPG)
5. โครงการเยาวชน
ไทยรู,ทันภัย
ยาเสพติด
6. สนับสนุน
งบประมาณหรือ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับยา
เสพติดใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค"

เพื่อให,ผู,เข,ารับการ
อบรมมีความรู,ในการ
ปLองกันและระงับ
อัคคีภัยจากแก^สหุง
ต,ม
เพื่อให,ความรู,สร,าง
จิตสํานึกเยาวชนให,
รู,ทันภัยยาเสพติด
เพื่อให,ความรู,สร,าง
จิตสํานึก เด็ก
นักเรียน เยาวชน ให,
รู,ทันภัยยาเสพติด

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดฝ]กอบรม
จํานวน 1 ครั้ง

25,000

-

- จํานวนผู,ผ0าน
การฝ]กอบรม

เข,ารับการอบรมมี สํานักงานปลัด
ความรู,ในการ
ปLองกันและระงับ
อัคคีภัยจากแก^สหุง

จัดฝ]กอบรม
จํานวน 1 ครั้ง

18,000

-

- จํานวนผู,ผ0าน
การฝ]กอบรม

สนับสนุนงบประมาณ
หรือการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับยาเสพติด

10,000

-

- จํานวนผู,ร0วม
กิจกรรม

เยาวชนมีความรู,มี สํานักงานปลัด
จิตสํานึกรู,ทันยา
เสพติด
สํานักงานปลัด
เด็ก นักเรียน
เยาวชน มีความรู,
และห0างไกลยาเสพ
ติด
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
3. ยุทธศาสตร"ด.านการพัฒนาสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร,อย การปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย กู,ชีพฉุกเฉิน
ที่

โครงการ

7. จัดซื้อถังดับเพลิง

8. ติดตั้งกระจกโค,ง
บริเวณจุดเสี่ยง
ภายในตําบล
ทอนหงส
9. โครงการปLองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช0วงเทศกาล
สําคัญ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให,มีอุปกรณ
พร,อมและเพียงพอต0อ
การในการช0วยเหลือ
และปLองกันการเกิด
อัคคีภัย
เพื่อให,ประชาชน
สัญจรได,สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน

จัดซื้อถังดับเพลิง
จํานวน 10 ถัง

เพื่อบริการประชาชน
และเพิ่มความปลอดภัย
ในการใช,รถใช,ถนน
ในช0วงเทศกาลปRใหม0
และเทศกาลสงกรานต

จัดตั้งจุดให,บริการ
ประชาชนหรือจัด
กิจกรรมปLองกัน
อุบัติเหตุ 2 ครั้ง/ปR

ติดตั้งกระจกโค,ง
บริเวณจุดเสี่ยงภายใน
ตําบลทอนหงส

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20,000

-

- ลดจํานวนการ
เกิดอัคคีภัย
และไม0มีการ
สูญเสีย

มีอุปกรณดับเพลิง
สามารถให,การ
ช0วยเหลือได,
ทันท0วงที

สํานักงานปลัด

500,000

-

- จํานวน
ประชาชนที่
ได,รับ
ประโยชน

กองช0าง

20,000
(2559:7,000)

20,000

20,000 จํานวนครั้ง

ประชาชนได,รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยและลด
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน
มีจุดบริการและมี
การสัมพันธการใช,
รถใช,ถนน

สํานักงานปลัด
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
ยุทธศาสตร"จังหวัดที่ 4. การสร,างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข,มแข็ง
- ยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กรปกครองส&วนท.องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร"ด.านการพัฒนาสังคม
3.5 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริม สนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1. โครงการแข0งขัน
กีฬานักเรียน
เยาวชน และ
ประชาชน ส0งเสริม
สุขภาพ ครั้งที่ 20
ประจําปR 2560

เพื่อส0งเสริมให,เด็ก
เยาวชนและประชาชน
รู,จักใช,เวลาว0างให,เกิด
ประโยชน โดยใช,
กิจกรรมการเล0นกีฬา

จัดกิจกรรมแข0งขัน
กีฬา นักเรียน เยาวชน
และประชาชน 3
ประเภท คือ กีฬา
กรีฑา และกีฬา
พื้นบ,าน

380,000
(2559:380,000)

380000

2. การจัดส0งนักกีฬา
เข,าร0วมการแข0งขัน
กีฬาทุกระดับ

เพื่อสนับสนุนให,
ประชาชนออกกําลัง
กาย และยกระดับ
มาตรฐานกีฬา

ส0งนักกีฬาร0วมกิจกรรม
การแข0งขันกีฬาใน
ระดับต0าง ๆ

70,000
(2559:70,000)

70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

380,000 จํานวน
ผู,เข,าร0วม
กิจกรรม

70,000 จํานวนครั้งที่
เข,าร0วม

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

เด็ก นักเรียน
เยาวชนและ
ประชาชน มีความ
สนใจในการเล0น
กีฬาและการออก
กําลังกาย รู,จักใช,
เวลาว0างให,เกิด
ประโยชน
นักเรียน เยาวชน
และประชาชน
ได,รับการพัฒนา
ทางด,านกีฬา

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
3. ยุทธศาสตร"ด.านการพัฒนาสังคม
3.5 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริม สนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

3. สนับสนุน
งบประมาณ
โรงเรียนในเขต
อบต.และ
คณะกรรมการ
หมู0บ,านในการ
แข0งขันกีฬา
4. จัดซื้ออุปกรณกีฬา
ชุดกีฬาสําหรับ
ฝ]กซ,อมและเข,าร0วม
แข0งขันระดับต0าง ๆ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อส0งเสริมสนับสนุน
ให,ประชาชนออก
กําลังกาย เล0นกีฬา
เพื่อสุขภาพ

สนับสนุนงบประมาณ
ให,โรงเรียน 5 โรง และ
คณะกรรมการหมู0บ,าน
8 หมู0 จํานวน 1 ครั้ง/
ปR

270,000
(2559:270,000)

270,000

เพื่อส0งเสริมการเล0น
กีฬาและออกกําลัง
กาย

จัดซื้ออุปกรณกีฬา ชุด
กีฬาในการฝ]กซ,อมและ
เข,าร0วมแข0งกันกีฬา

70,000
(2559:70,000)

70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

270,000 จํานวนครั้ง

นักเรียน เยาวชน
และประชาชน
ได,รับการพัฒนา
ทางด,านกีฬา

70,000 จํานวน
ประชาชนที่
เล0นกีฬาและ
ออกกําลังกาย

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัด

ประชาชนสนใจหัน สํานักงานปลัด
มาเล0นกีฬาและ
ออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น

49

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
ยุทธศาสตร"จังหวัดที่ 4. การสร,างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข,มแข็ง
- ยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กรปกครองส&วนท.องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร"ด.านการพัฒนาสังคม
3.6 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด,านสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1. สนับสนุนการ
ดําเนินการด,าน
สาธารณสุขแก0ศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน
2. สนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมด,าน
สาธารณสุขแก0
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
อบต.ทอนหงส

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน

เพื่อสนับสนุนในการ
ดําเนินกิจกรรมด,าน
สาธารณสุข

สนับสนุนงบประมาณ
ศูนยสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 8 หมู0บ,าน

120,000
(2559:120,000)

120,000

120,000 จํานวน
หมู0บ,าน

การให,บริการด,าน
สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง

สํานักงานปลัด

เพื่อสร,างโอกาสการ
เข,าถึงบริการ
สาธารณสุขให,กับ
ประชาชน

สนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ทอนหงส

120,000
(2559:120,000)

120,000

120,000 จํานวนครั้ง

ประชาชนได,รับ
บริการด,าน
สาธารณสุขอย0าง
ทั่วถึง

สํานักงานปลัด

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
3. ยุทธศาสตร"ด.านการพัฒนาสังคม
3.6 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด,านสาธารณสุข
ที่

โครงการ

3. โครงการจัดระบบ
การแพทยฉุกเฉิน
ประจําตําบลทอน
หงส
4. จัดกิจกรรม หรือ
ส0งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมด,าน
สาธารณสุขและการ
ดูแลสุขภาพ
5. โครงการสุขภาพดี
ถ,วนหน,า

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให,บริการ
ประชาชนในด,านการ
การแพทยฉุกเฉิน

ให,บริการด,าน
การแพทยฉุกเฉิน

เพื่อให,ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จัดกิจกรรม หรือ
ส0งเสริมสนับสนุน
หน0วยงานต0างๆ ในการ
จัดกิจกรรมด,าน
สาธารณสุขและการ
ดูแลสุขภาพ
จัดฝ]กอบรมนักเรียน
นักศึกษา

เพื่อเผยแพร0ความรู,
เกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัย

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

80,000 จํานวนครั้ง

ประชาชนได,รับ
บริการด,าน
การแพทยอย0าง
ทันท0วงที
ประชาชนได,รับ
บริการด,าน
สาธารณสุขอย0าง
ทั่วถึง

80,000
(2559:80,000)

80,000

100,000

-

- จํานวน
กิจกรรม

10,000

-

- จํานวนผู,ผ0าน
การฝ]กอบรม

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัด

อบต.ทอนหงส

นักเรียน นักศึกษา ว.การอาชีพ
พรหมคีรี
ได,รับความรู,
เบื้องต,นในการดูแล อบต.ทอนหงส
รักษาสุขภาพ
อนามัย
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
ยุทธศาสตร"จังหวัดที่ 4. การสร,างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข,มแข็ง
- ยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กรปกครองส&วนท.องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5. การเสริมสร,างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ,านเมืองที่ดี
4. ด.านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1 แนวทางการพัฒนา การส0งเสริมการมีส0วนร0วมของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1. การประชาสัมพันธ
ประชาธิปไตยและ
การดําเนินการ
เลือกตั้งทุกระดับ

เพื่อรณรงค
ประชาสัมพันธ
ประชาธิปไตยและ
ดําเนินการเลือกตั้งทุก
ระดับ

ประชาสัมพันธ
ประชาธิปไตยและ
ดําเนินการเลือกตั้งทุก
ระดับ

100,000

100,000

3. การส0งเสริม
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน
3. โครงการประชุม

เพื่อส0งเสริมสนับสนุน สนับสนุนเจ,าหน,าที่ของ
อบต.ทอนหงส ในการ
กระบวนการจัดทํา
ขับเคลื่อนแผนชุมชน
แผนชุมชน
เพื่อบูรณาการการ
จัดประชุมประชาคม
จัดทําแผนพัฒนา
หมู0บ,าน ประชาคม
หมู0บ,านและการจัดทํา ตําบล

5,000

5,000

30,000

-

ประชาคมหมู0บ,าน
เพื่อบูรณาการแผน
หมู0บ,านและจัดทํา
แผนพัฒนา อบต.
ทอนหงส

แผนพัฒนา
อบต.ทอนหงส

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 การเลือกตั้ง
เปนไปตาม
ระเบียบและ
โปร0งใส
5,000 จํานวน
หมู0บ,านที่มี
แผนชุมชน
- ประชาชนตาม
สัดส0วนร,อยละ
60 มีส0วนร0วม
ในการประชุม

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การประชาสัมพันธ สํานักงานปลัด
ประชาธิปไตยและ
การดําเนินการ
เลือกตั้ง
เกิดการบูรณาการ
ข,อมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนา
ประชาชนมีส0วน
ร0วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาเพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
4. ด.านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการองคกรให,มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

1. โครงการพัฒนา

พัฒนาศักยภาพและ
ศักยภาพและให,
ให,ความรู,เกี่ยวกับการ
ความรู,เกี่ยวกับการ ปLองกันและ
ปLองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต แก0ภาคประชาชน

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ให,ความรู,เกี่ยวกับการ
ปLองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แก0ภาคประชาชน

10,000

-

จัดเก็บข,อมูลพื้นฐาน
ของ อบต.ทอนหงส

50,000
(2559:20,000)

50,000

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จํานวน
ผู,เข,าร0วม
กิจกรรม

แก0ภาคประชาชน

2. การจัดเก็บข,อมูล
พื้นฐานของ อบต.
ทอนหงส
3. การประชาสัมพันธ
และให,บริการข,อมูล
ข0าวสาร และการ
ให,บริการ
อินเตอรเน็ต

เพื่อนําข,อมูลไป
ประกอบการบริหาร
อบต.ทอนหงส
เพื่อประชาสัมพันธ
และเพิ่มช0องทางการ
เข,าถึงข,อมูลข0าวสาร
ต0างๆ ของ อบต.ทอน
หงส และให,บริการ
อินเตอรเน็ตแก0
ประชาชน

- เพิ่มช0องทางการรับรู,
ข,อมูลข0าวสารและการ
บริการอินเตอรเน็ต
- การบริหารจัดการศูนย
รวมข,อมูลข0าวสารการ
ซื้อหรือการจ,างของ
องคกรปกครองส0วน
ท,องถิ่นระดับอําเภอ

50,000 จัดเก็บข,อมูล
ครบ 8
หมู0บ,าน
150,000 - เว็บไซด อบต.
ทอนหงส
- การบริการ
อินเตอรเน็ต
- ศูนยรวม
ข,อมูลข0าวสาร
ระดับอําเภอ

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัด
ประชาชนได,รับ
ความรู,เกี่ยวกับการ
ปLองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต
ข,อมูลที่ได,นําไป
ประกอบการบริหาร
อบต.ทอนหงส

สํานักงานปลัด

มีช0องทางการ
ประชาสัมพันธ
ข,อมูลข0าวสารที่
เข,าถึงได,รวดเร็ว
และทันสมัย

สํานักงานปลัด
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
4. ด.านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการองคกรให,มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

4. จัดซื้อหนังสือพิมพ
วารสารประจํา
สํานักงานและ
ประจําหมู0บ,าน
5. สนับสนุน
งบประมาณที่ทาํ
การปกครองอําเภอ
พรหมคีรี
(โครงการหน0วย
บําบัดทุกข บํารุง
สุข สร,างรอยยิ้มให,
ประชาชน)

วัตถุประสงค"

เพื่อให,บริการความรู,
ข0าวสารต0าง ๆ และ
สร,างนิสัยรักการอ0าน
ให,ประชาชน
เพื่อนําบริการของรัฐ
และภาคเอกชน
ให,บริการแก0
ประชาชน

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จัดซื้อหนังสือพิมพ
ประจําสํานักงาและ
ประจําหมู0บ,าน 8 หมู0

70,000
(2559:65,700)

70,000

ผู,เข,าร0วมกิจกรรมร,อย
ละ 10 ของประชากร

10,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

70,000 จํานวน
หมู0บ,าน
- จํานวน
ผู,เข,าร0วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อบต.ทอนหงส
ประชาชนได,รับ
ความรู,ข0าวสารและ
รักการอ0านเพิ่มขึ้น

ประชาชนได,รับ
บริการจาก
หน0วยงานของรัฐ
และภาคเอกชนที่
ครอบคลุมหลาย
ด,าน

สํานักงานปลัด
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
4. ด.านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.3 แนวทางการพัฒนา ส0งเสริมและพัฒนาบุคลากรให,มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

1. โครงการอบรม
เพื่อพัฒนาองคความรู,
คู0คณ
ุ ธรรมให,แก0
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
บุคลากร
องคความรู,สร,างคน
คุณธรรมสร,างความ
สามัคคี รักบ,านเกิด
สร,างวิถีถิ่น บริการ
ดีสร,างความพึง
พอใจ ขององคการ
บริหารส0วนตําบล
ทอนหงส

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อบรมให,ความรู,ควบคู0
คุณธรรมจริยธรรม
ให,แก0บุคลากร
ปRละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000
(2559:100,000)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จํานวนผู,ผ0าน
การฝ]กอบรม

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บุคลากรมีความรู,คู0 สํานักงานปลัด
คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องค"การบริหารส&วนตําบลทอนหงส"
4. ด.านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช, เทคโนโลยีอาคารสถานที่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

1. โครงการจัดทําแผน เพื่อพัฒนาระบบการ
ที่ภาษีและทะเบียน จัดเก็บภาษีและ
ทรัพยสิน
ทะเบียนทรัพยสินให,มี
ประสิทธิภาพ
2. โครงการสํารวจ
เพื่อสํารวจความพึง
ความพึงพอใจใน
พอใจในการให,บริการ
การให,บริการ
ของ อบต.ทอนหงส
3. ก0อสร,างศาลา
เพื่อให,มีอาคารรองรับ
ประจําหมู0บ,าน หมู0 สําหรับจัดกิจกรรม
ที่ 6
ต0างๆ ของหมู0บ,าน

เป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ&านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
ครอบคลุมทั้งตําบล

200,000
(2559:100,000)

200,000

สํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
ปRละ 1 ครั้ง
อาคารอเนกประสงค
จํานวน 1 หลัง

25,000
(2559:25,000)

-

1,500,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&าจะ
ได.รับ

หน&วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองคลัง
200,000 เงินรายได,จาก มีระบบการจัดเก็บ
เก็บภาษี
ภาษีและทะเบียน
เพิ่มขึ้น
ทรัพยสินที่มี
ประสิทธิภาพ
- ร,อยละ80ของ ประชาชนพึงพอใจ สํานักงานปลัด
ผู,รับบริการพึง ในการให,บริการ
พอใจ
อบจ.นศ.
- ประชาชนใน มีอาคารรองรับ
หมู0บ,านร,อยละ สําหรับจัดกิจกรรม
60 มีสถานที่จัด ต0างๆ ของหมู0บ,าน
กิจกรรม
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สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผลโครงการ
เนื่องดวยการติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาที่ที่สําคัญอย$างหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนา
องค)กรปกครองส$วนทองถิ่น ดังนั้น องค)กรปกครองส$วนทองถิ่นจึงจําเปนตองมีองค)กรที่ทําหนาที่ติดตามและ
ประเมิ นผลการพั ฒนา สํ าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส$วนทองถิ่ นนั้ น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว$าดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส$วนทองถิ่น พ.ศ.
2546 หมวด 6 ขอ 28 ไดกําหนดองค)ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น คณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝ9ายดวยกัน ทั้งองค)กรปกครองส$วนทองถิ่น ประชาคม หน$วยงาน
ที่เกี่ยวของ ผู แทนฝ9 ายบริหาร รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ ที่สภาทองถิ่นคั ดเลือก ซึ่ งการที่คณะกรรมการมาจาก
หน$วยงานหลายฝ9ายนี้จะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอย$างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมิน
สามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
โครงการไดอย$างแทจริง

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการ ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$าดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค)กรปกครองส$วนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 ไดกําหนดใหคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต$อ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต$อสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผล
การติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒนาใหประชาชนในทองถิ่น ทราบโดยทั่ วกั นอย$า งนอยปFล ะหนึ่งครั้ ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปF ทั้งนี้ใหปGดประกาศโดยเปGดเผยไม$นอยกว$าสามสิบวัน
(4) แต$งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช$วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ขอ 30 องค)กรปกครองส$วนทองถิ่นอาจมอบใหหน$วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร$วม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทําร$างขอกําหนด ขอบข$าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหน$วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบข$ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน$วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร$วมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ใหหน$วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร$วมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดํ าเนิ นการซึ่ งไดจากการติ ดตามและประเมิ นผลต$ อคณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผล
เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต$อผูบริหารทองถิ่น
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(5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต$อสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่ว
กัน อย$ า งนอยปF ล ะหนึ่ งครั้ง ภายในเดือนธัน วาคมของทุ กปF ทั้ งนี้ ใหปG ดประกาศโดยเปGด เผยไม$น อยกว$ า
สามสิบวัน

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
สําหรับ การติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส$วนทองถิ่นนั้ น ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการที่ไดรับการแต$งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$า
ดวยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค) ก รปกครองส$ ว นทองถิ่ น พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 28 ไดกํ า หนดให
ผูบริหารทองถิ่นแต$งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหน$วยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาส$วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่ง
คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยู$ในตําแหน$งคราวละสองปFและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบจากหลายฝ9ายดวยกัน ทั้ง
องค)กรปกครองส$วนทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ผูแทนประชาคมทองถิ่น หน$วยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน$วยงานหลายฝ9ายนี้จะทําใหการ
ติดตามและประเมินผลเปนไปอย$างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด
ความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอย$างแทจริง

4.3 กําหนดเครื่องมือที่ใช'ในการติดตามและประเมินผล
จุดมุ$งหมายสําคัญของการติดตามและประเมินผลโครงการ คือ การประเมินผลการปฏิบัติในแต$ละ
แนวทางการพัฒนา เพื่อนําไปสู$การวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร) ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดว$าการพัฒนาเปนไป
ในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค)ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต$อวิสัยทัศน)หรือไม$ ดังนั้นในขั้นตน
องค) ก รปกครองส$ ว นทองถิ่ น จึ ง ตองติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ใหไดขอมู ล ขอเท็ จ จริ ง มี
ประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใชในการ
แกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอย$างแทจริง
การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปPญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว$างการดําเนินงาน การติดตามเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับการควบคุมการดําเนินงาน เพื่อประโยชน)ใน
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีที่เกิดปPญหาอุปสรรค
การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว$างที่กําลังดําเนินการ
หรือ ภายหลังที่การดําเนินงานสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว
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สําหรับเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล โดยองค)การบริหารส$วนตําบลทอนหงส) ไดนํา
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปFเพื่อความสอดคลองของ
ยุทธศาสตร)และโครงการที่มีแนวทางการกําหนดไว เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการขององค)การบริหาร
ส$วนตําบลทอนหงส) เกณฑ)การประเมินประกอบดวย การสรุปสถานการณ)การพัฒนา การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาสามปFไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร)การพัฒนา
และรายละเอียดของโครงการพัฒนา
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาสามป-เพื่อความสอดคล'องของยุทธศาสตร1และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ)การพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปFไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปFไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร)การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 การกําหนดวัตถุประสงค)สอดคลองกับโครงการ
5.3 จํานวนวัตถุประสงค)มีความเหมาะสมกับโครงการ
5.4 เปWาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู$การตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.5 เปWาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองต$อเนื่องกับระยะเวลาปF (3 ปF)
5.6 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปWาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.7 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.8 มีงบประมาณที่ผ$านมา 3 ปF ยอนหลัง ตามความเปนจริง
5.9 โครงการแต$ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปF ทุกโครงการ
5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค)และผลที่คาดว$าจะไดรับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ
5.12 ผลที่คาดว$าจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ
5.13 ผลที่คาดว$าจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค)
5.14 หน$วยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท .03 และแบบ ยท.04
รวม

คะแนน
10
10
10
10
60
5
5
5
5
3
4
5
3
3
5
4
5
5
3
100
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได'
1. การสรุปสถานการณ) เปนการวิเคราะห)ดวยระบบ SWOT Analysis เปนการ 10
การพัฒนา
วิเคราะห) สภาพการพัฒนาทองถิ่นและองค)กรปกครองส$วน
ทองถิ่น ที่เปนองค)กรหลักในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อคนหาจุด
แข็งจุดอ$อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส$งผลต$อการดําเนินงาน
ประเด็นที่ตองมีการวิเคราะห) ไดแก$
- จุดแข็ง (S-Strength)
- จุดอ$อน (W-Weakness)
- โอกาส (O-Opportunity)
- อุปสรรค (T-Threat)
หลั ก การสํ า คั ญ คื อ การวิ เ คราะห) โ ดยการสํ า รวจจาก
สภาพการณ) 2 ดาน คือ สภาพการณ)ภายใน และสภาพการณ)
ภายนอกเพื่ อใหรู จั กตนเองและรู จั กสภาพแวดลอมในการ
บริหารและบริการกิจการสาธารณะ
2. การประเมินผลการนํา การควบคุมที่มีการใชตัวเลขต$างๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิง 10
แผนพัฒนาสามปFไป
ปริมาณ เช$น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต$างๆ ก็
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
คื อ ผลนั่ น เองว$ า เปนไปตามที่ ตั้ ง เปW า หมายเอาไวหรื อ ไม$
จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเท$าไหร$ จํานวนที่
ไม$สามารถดําเนินการไดมีจํานวนเท$าไหร$ สามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่น
ตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
3. การประเมินผลการนํา การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ 10
แผนพัฒนาสามปFไป
การนํ าเอาเทคนิ คต$ างๆ มาใชเพื่ อวั ดว$ าภารกิ จ โครงการ
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
กิจกรรม งานต$างๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั่นๆ ตรงต$อความ
ตองการของประชาชนหรือไม$ และเปนไปตามอํานาจหนาที่
หรื อไม$ ประชาชนพึ งพอใจหรื อไม$ สิ่ งของ วั สดุ ครุ ภั ณฑ)
การดํ าเนิ นการต$ างๆ มี สภาพหรื อลั กษณะถู กตอง คงถน
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค)หรือไม$ ซึ่งเปนไป
ตามหลักประสิทธิผล (Efficiency) ผลการปฏิบัติราชการ ที่
บรรลุวัตถุประสงค)และเปWาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ ไ ดรั บ งบประมาณมาดํ า เนิ น การ รวมถึ ง สามารถ
เทียบเคียงกับส$วนราชการหรือหน$วยงานอื่น
ประเด็นการพิจารณา
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ประเด็นการพิจารณา
4. แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร)การ
พัฒนา
5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค)สอดคลอง
กับโครงการ
5.3 จํานวน
วัตถุประสงค)มีความ
เหมาะสมกับโครงการ

5.4 เปWาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนําไปสู$การ
ตั้งงบประมาณไดถูกตอง

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได'
วิ เ คราะห) แ นวทางการพั ฒ นาว$ า มี ค วามสอดคลองกั บ 10
ยุทธศาสตร)ขององค)กรปกครองส$วนทองถิ่นในมิติต$าง ๆ จน
นํ าไปสู$ การจั ด ทํ าโครงการพั ฒ นาทองถิ่ น โดยใช SWOT
Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค)กร
ปกครองส$วนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดต$อกัน
ควรประกอบด'วยข'อมูลดังนี้
60
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงค) สนองต$อแผนยุทธศาสตร)การ
5
พั ฒ นาขององค) กรปกครองส$ ว นทองถิ่ น และดํ า เนิ น การ
เพื่ อใหการพั ฒนาบรรลุ ตามวิ สั ยทั ศน) ขององค) กรปกครอง
ส$วนทองถิ่ นที่กําหนดไว ซื่ อโครงการมีความชั ดเจน มุ$งไป
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง อ$ า นแลวเขาใจไดว$ า จะพั ฒ นาอะไรใน
อนาคต
มีวัตถุประสงค)ชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
5
กําหนดวัตถุประสงค)สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ
สอดคลองกั บหลั กการและเหตุ ผล วิ ธี การดํ าเนิ นงานตอง
สอดคลองกั บ วั ต ถุ ป ระสงค) มี ค วามเปนไปไดชั ด เจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
การเขียนวัตถุประสงค)ควรตองคํานึงถึง
5
1) มี ค วามเปนไปไดและมี ค วามเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได
3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอย$างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได
4) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง
5) ส$งผลต$อการบ$งบอกเวลาได
สภาพที่ อยากใหเกิ ดในอนาคตเปนทิ ศทางที่ ต องไปใหถึ ง
5
เปW า หมาย ตองชั ด เจน สามารถระบุ จํ า นวนเท$ า ไร
กลุ$ มเปW าหมายคื ออะไร มี ผลผลิ ตอย$ า งไร กลุ$ มเปW าหมาย
พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายไดชัดเจน
ว$าโครงการนี้จะทํ าที่ ไหน เริ่ มตนในช$ วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ$มเปWาหมายของโครงการ หากกลุ$มเปWาหมาย
มีหลายกลุ$ม ใหบอกชั ดลงไปว$าใครคือกลุ$ มเปW าหมายหลั ก
ใครคือกลุ$มเปWาหมายรอง
รายละเอียดหลักเกณฑ1
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได'
5.5 เปWาหมาย
การกํ า หนดเปW า หมายเพื่ อการพั ฒ นาทองถิ่ น ดํ า เนิ น การ
3
(ผลผลิตของโครงการ) มี ต$ อ เนื่ อ งสามปF เพื่ อ ใหเกิ ด การพั ฒ นาทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณ
ความสอดคลองต$อเนื่อง (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ค$าใชจ$าย (Cost) เวลา
กับระยะเวลาปF (3 ปF)
(Time)
5.6 งบประมาณ มี
งบประมาณโครงการพัฒนา จะตองคํานึงถึงหลักสําคัญใน
4
ความสอดคลองกับ
การจัดทําโครงการ 5 ประการ ไดแก$
เปWาหมาย (ผลผลิตของ
1) ความประหยัด (Economy)
โครงการ)
2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
4) ความยุติธรรม (Equity)
5) ความโปร$งใส (Transparency)
5.7 มีการประมาณ
การประมาณราคาเพื่ อ การพั ฒ นา ตองสอดคลองกั บ
5
การราคาถูกตองตามหลัก โครงการ ถูกตองตามหลักวิชาทางช$าง หลักของราคากลาง
วิธีการงบประมาณ
ราคากลางทองถิ่น มีความโปร$งใสในการกําหนดราคากลาง
และตรวจสอบไดในเชิงประจักษ)
5.8 มีงบประมาณที่ ตองแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปF ยอนหลังตามหลัก
3
ผ$านมา 3 ปF ยอนหลัง
ความเปนจริง กรณีมี 2 ปF ก็ใหแสดง 2 ปF กรณีมี 1 ปF ก็ให
ตามความเปนจริง
แสดง 1 ปF โครงการดั ง กล$ า วเปนโครงการเดี ย วกั น กั บ
โครงการที่ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ การพั ฒ นาในอนาคตที่ กํ า หนด
ระยะเวลาไว 3 ปF
5.9 โครงการแต$ละ
โครงการพัฒนาที่ไดจัดทํามีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปF
3
โครงการครอบคลุม
ทุกโครงการ
ระยะเวลา 3 ปF ทุก
โครงการ
5.10 มีการกําหนด
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
5
ตัวชี้วัด (KPI) และ
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได (measurable) ใชบอก
สอดคลองกับวัตถุประสงค) ประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
และผลที่คาดว$าจะไดรับ (efficiency) ได
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัด ตัวชี้วัด (KPI) ที่กําหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค)และผลที่คาด
4
ไดถูกตองตามหลักของ
ว$าจะไดรับ กําหนดการวัดอันเปนเครื่องมือว$าโครงการบรรลุ
การจัดทําโครงการ
วัตถุประสงค)ของโครงการ อาจเปนรอยละ จํานวน เปนตน
ประเด็นการพิจารณา
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได'
5.12 ผลที่คาดว$าจะ ผลที่คาดว$าจะไดรับ ที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค)ที่ตอบผลว$า
5
ไดรับ สอดคลองกับ
ดําเนินการไดตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการ
โครงการ
ที่ตั้งไว
5.13 ผลที่คาดว$าจะ ผลที่ ไดรั บเปนสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นไดจริ งจากการดํ าเนิ นการตาม
5
ไดรับ สอดคลองกับ
โครงการพั ฒนา ซึ่งสอดคลองกั บวั ตถุประสงค) ที่ตั้งไว การ
วัตถุประสงค)
ไดผลหรื อ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จะตองเท$ า กั บ วั ต ถุ ป ระสงค) ห รื อ
มากกว$าวัตถุประสงค)
5.14 หน$วยงาน
หน$วยงานที่รับผิดชอบหลักในแบบ ยท.03 แบบ ยท.04 และ
3
รับผิดชอบหลักสอดคลอง แบบ ยท.01 จะตองถู กตองตรงกั น ทุ กยุ ทธศาสตร) แนว
กับ แบบ ยท .03 และ ทางการพัฒนา โครงการขององค)กรปกครองส$วนทองถิ่น
แบบ ยท.04
รวมคะแนน 100
ประเด็นการพิจารณา
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