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สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของตําบล
ตําบลทอนหงส ตั้งอยูทางทิศเหนือของที่วาการอําเภอพรหมคีรี หางจากตัวอําเภอ 6 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา
ทิศใต'
ติดตอกับ
ตําบลบ'านเกาะ อําเภอพรหมคีรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ตําบลโมคลาน ตําบลดอนตะโก อําเภอทาศาลา
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
เทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช

องค,การบริหารสวนตําบลทอนหงส,

ตําบลบานเกาะ อําเภอพรหมคีรี

ภาพแสดง อาณาเขตพื้นที่ตําบลทอนหงส

ตําบลโมคลาน ตําบลดอนตะโก อําเภอทาศาลา

เทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช

ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา

1.2 ขอมูลแสดงที่ตั้งสถานที่สําคัญ
= วัด
= โรงเรียน
= อบต./เทศบาล

โรงเรียนบ'านชุมขลิง
โรงเรียนบ'านวังลุง
โรงเรียนบ'านในเขียว 1
โรงเรียนบ'านในเขียว 2
โรงเรียนวัดใหม
โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส
ศพด.บ'านเก'ากอ
ศพด.บ'านในเขียว 1
ศพด.บ'านในเขียว 2

ภาพแสดง ที่ตั้งสถานที่สําคัญ

1.3 ลักษณะของภูมิประเทศ
ตําบลทอนหงส ตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอพรหมคีรี หางจากตัวอําเภอ 6 กิโลเมตร มีทางหลวง
แผนดินหมายเลข 4016 สายนครศรีธรรมราช-นบพิตํา ตัดผานตําบล บริเวณด'านตะวันตกของตําบลเป7น
ภูเขา คือ เทือกเขานครศรีธรรมราช พื้นที่ของตําบลเป7นพื้นที่ราบเชิงภูเขา คอยๆ ลาดเทจากเทือกเขาลงไป
เป7นพื้นที่ราบไปทางทิศตะวันออก สภาพดินเป7นดินรวนปนทราย ซึ่งเหมาะสําหรับการปลูกผลไม' ยางพารา
1.4 ลักษณะของภูมิอากาศ
เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยูใกล'เคียงกับเส'นศูนยสูตรและคาบสมุทร ซึ่งมีเทือกเขา
หลวงนครศรีธรรมราช อยูในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร'อน ภูมิอากาศในเขตตําบลทอนหงส มี 2 ฤดู
คือ ฤดูร'อน และฤดูฝน ตําบลทอนหงส มีฝนตกเกือบตลอดทั้งป> ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตก
ชุกมากกวาฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต' โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม สวนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต' ระหวางเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม มีฝนตกน'อยกวาฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะภูมิประเทศมีแนว
ภูเขาปAดกั้นเป7นเทือกเขายาวทําให'ได'รับกระแสลมมาจากมรสุมนี้ไมเต็มที่ ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยตลอดป>
2,429.4 มม.เดือนที่ฝนตกมากที่สุด คือ พฤศจิกายน มีฝนเฉลี่ย 609.7 มม.
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส มีแหลงน้ําซึ่งมีลําคลองไหลผาน คือ คลองอ'ายเขียว
คลองวังลุง คลองชุมขลิง และห'วยหินลับ
1.6 ลักษณะของป8าไม
พื้นที่ปFาไม'ในเขตองคการบริหารสวนตําบล โดยภาพรวมถือได'วาเป7นปFาไม'ที่อุดมสมบูรณ มีไม'หลาย
ประเภท เชน ไม'ยาง ไม'แดง และไม'มีคาอื่นๆ รวมทั้งของปFาตางๆ เชน หวาย น้ําผึ้ง เป7นต'น สําหรับพื้นที่เชิงเขา
จะเป7นพื้นที่ปFาไม'และติดเขตอุทยานแหงชาติ

2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตําบลทอนหงส แบงการปกครองออกเป7นหมูบ'านจํานวน 9 หมูบ'าน ตั้งแตหมูที่ 1-9 ซึ่งอยูภายใต'
การปกครองสวนท'องถิ่น 2 องคกร คือ
1) เทศบาลตําบลทอนหงส,
หมูบ'านที่อยูในเขตการปกครองของเทศบาลทอนหงส คือ หมูที่ 2 และหมูที่ 6 บางสวน
2) องค,การบริหารสวนตําบลทอนหงส,
หมูบ'านที่อยูในเขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลทอนหงส คือ
หมูที่ 1 บ'านเก'ากอ
หมูที่ 3 บ'านอ'ายเขียว
หมูที่ 4 บ'านอ'ายคู
หมูที่ 5 บ'านในเขียว 1
หมูที่ 6 บ'านวังลุง (บางสวน)
หมูที่ 7 บ'านคลองเมียด
หมูที่ 8 บ'านชุมขลิง
หมูที่ 9 บ'านในเขียว 2

องค,การบริหารสวนตําบลทอนหงส,

เทศบาลตําบลทอนหงส,

ภาพแสดง อาณาเขตพื้นที่เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
2.2 การเลือกตั้ง
สถิติผู'มีสิทธิ์เลือกตั้ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 แยกเป7น 3 รายการ ดังนี้
อายุ
ผู'มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุ 15 ป>
ผู'มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุ 18 ป>
ผู'มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุ 20 ป>

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

3,403
3,229
3,085

3,622
3,455
3,341

7,025
6,684
6,426

3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
จํานวนประชากรและครัวเรือน จากทะเบียนบ'าน แยกรายพื้นที่ ระดับหมูบ'าน ข'อมูล ณ วันที่ 11
ตุลาคม 2559 ดังนี้
ตําบลทอนหงส,
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
ครัวเรือน
หมูที่ 1 บ'านเก'ากอ
หมูที่ 3 บ'านอ'ายเขียว
หมูที่ 4 บ'านอ'ายคู
หมูที่ 5 บ'านในเขียว 1
หมูที่ 6 บ'านวังลุง
หมูที่ 7 บ'านคลองเมียด
หมูที่ 8 บ'านชุมขลิง
หมูที่ 9 บ'านในเขียว 2

รวม

593
358
506
674
446
191
814
529

636
348
522
716
443
216
822
532

1,229
706
1,028
1,390
889
407
1,636
1,061

405
254
409
446
305
157
481
341

4,111

4,235

8,346

2,798

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
จํานวนประชากรแยกชวงอายุ แยกชายหญิง ข'อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ดังนี้
ชวงอายุ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
ชวงอายุแรกเกิดถึง 6 ป>
ชวงอายุ ตั้งแต 7 – 12 ป>
ชวงอายุ ตั้งแต 13 – 18 ป>
ชวงอายุ ตั้งแต 19 – 29 ป>
ชวงอายุ ตั้งแต 30 – 39 ป>
ชวงอายุ ตั้งแต 40 – 49 ป>
ชวงอายุ ตั้งแต 50 – 59 ป>
ชวงอายุ ตั้งแต 60 – 69 ป>
ชวงอายุ ตั้งแต 70 – 79 ป>
ชวงอายุ ตั้งแต 80 – 89 ป>
ชวงอายุ ตั้งแต 90 – 99 ป>
ชวงอายุ ตั้งแต 100 ป>ขึ้นไป

รวม

301
285
354
715
679
647
537
356
158
67
10
0

264
252
323
668
685
676
661
350
223
101
28
3

565
537
677
1,383
1,364
1,323
1,198
706
381
168
38
3

4,109

4,234

8,343

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ข'อมูลด'านสถานศึกษา ดังนี้
1) โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 5 แหง ดังนี้
1.1) โรงเรียนบ'านในเขียว 1 มีนักเรียน 67
1.2) โรงเรียนบ'านในเขียว 2 มีนักเรียน 51
1.3) โรงเรียนบ'านวังลุง
มีนักเรียน 146
1.4) โรงเรียนบ'านชุมขลิง
มีนักเรียน 68
1.5) โรงเรียนวัดใหม
มีนักเรียน 50

คน
คน
คน
คน
คน (ข'อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.59)

โรงเรียนบานในเขียว 2 หมูที่ 9

โรงเรียนวัดใหม หมูที่ 4

โรงเรียนบานวังลุง หมูที่ 1

โรงเรียนบานในเขียว 1 หมูที่ 5

โรงเรียนบานชุมขลิง หมูที่ 8

2) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

3) สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จํานวน 1 แหง คือ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

4) ศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง ได'แก
4.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ'านเก'ากอ
มีเด็กเล็ก 33 คน

4.2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ'าน
ในเขียว 1 มีเด็กเล็ก 26 คน

4.3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ'าน
ในเขียว 2 มีเด็กเล็ก 34 คน
(ข'อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.59)

5) ศูนย,การเรียนรู ICT ชุมชนตําบลทอนหงส, จํานวน 1 แหง ตั้งอยูในพื้นที่โรงเรียนบ'านใน
เขียว 2 ให'บริการความรู'ด'านเทคโนโลยีและการใช'คอมพิวเตอร
4.2 สาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุข ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส ได'แก โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบลบ'านอ'ายคู

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานอายคู
4.3 สถาบันและองค,กรทางศาสนา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทอนหงสประชาชนสวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจํานวน 4 แหง คือ
1) วัดคงคาวง (อ'ายเขียว)
หมูที่ 3
2) วัดใหม
หมูที่ 4
3) วัดคลองเมียด
หมูที่ 7
4) วัดมัชฌิมภูมิวราราม (ทายายหนี) หมูที่ 9
วัดมัชฌิมภูมิวราราม หมูที่ 9

4.3 อาชญากรรม

4.4 ขอมูลการประกอบอาชีพ จากข'อมูลความจําเป7นพื้นฐาน ป> 2559 จําแนกตามอาชีพได'ดังนี้
1) เกษตรกรรม – ทําไร
คิดเป7นร'อยละ 0.04
2) เกษตรกรรม – ทําสวน
คิดเป7นร'อยละ 43.30
3) เกษตรกรรม – ปศุสัตว
คิดเป7นร'อยละ 0.24
4) รับราชการ เจ'าหน'าที่
คิดเป7นร'อยละ 4.50
5) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คิดเป7นร'อยละ 0.18
6) พนักงานบริษัท
คิดเป7นร'อยละ 1.60
7) รับจ'างทั่วไป
คิดเป7นร'อยละ 13.83
8) ค'าขาย
คิดเป7นร'อยละ 5.03
8) ธุรกิจสวนตัว
คิดเป7นร'อยละ 2.56
9) อาชีพอื่น ๆ
คิดเป7นร'อยละ 1.91
10) กําลังศึกษา
คิดเป7นร'อยละ 23.34
11) ไมมีอาชีพ
คิดเป7นร'อยละ 3.47

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง เส'นทางที่ใช'ในการคมนาคมขนสงภายในตําบลทอนหงส มีดังนี้
1) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4016 ถนนลาดยางเส'น อําเภอพรหมคีรี-นบพิตํา
2) ถนนลาดยางสายวนอุทยานน้ําตกอ'ายเขียว- ต.ทอนหงส ระยะทาง 4,542 เมตร
3) ถนนลาดยางสายสี่แยกบ'านในเขียว-บ'านวังยาว
ระยะทาง 3,725 เมตร
4) ถนนลาดยางสายสามแยกปFาพร'าว-พระตําหนัก
ระยะทาง 2,300 เมตร
5) ถนนลาดยางสายบ'านน้ําตก-บ'านวังลุง
ระยะทาง 4,575 เมตร
6) ถนนลาดยางสายวัดใหม-คลองเมียด
ระยะทาง 4,869 เมตร
7) ถนนลาดยางสายสี่แยกในเขียว-ดอนตะโก
ระยะทาง 2,400 เมตร
8) ถนนลาดยางสายชุมขลิง-อูทอง
ระยะทาง 2,000 เมตร
5.2 การไฟฟIา
พื้นที่ ตํา บลทอนหงสไดรับ การบริการไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภ าคอํา เภอพรหมคี รี จังหวั ด
นครศรีธรรมราช มีไฟฟาอยางทั่วถึงทุกหมูบาน และกําลังพัฒนาและขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร ไฟฟา
แสงสวางใหทั่วถึง
5.3 การประปา
ประชาชนในพื้นที่ตําบลทอนหงส ได'รับบริการระบบประปาจากองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
ได'แก หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 7 หมูที่ 8 และหมูที่ 9 สําหรับหมูที่ 1 หมูที่ 5 และหมูที่ 6 มีระบบประปาของ
หมูบ'านเป7นของตนเอง

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมดานการ
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว พืชที่ปลูกมีหลายชนิด ประเภทไมผล ไดแก มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง และประเภท
ไมยืนตนไดแก ยางพารา มะพราว หมาก รายไดของครอบครัวที่เป4นรายไดหลัก ก็ไดจากการขายผลผลิต
ดานการเกษตรกรรม ประชากรมีรายไดเฉลี่ย/คน/ป8 ประมาณ 50,000.-บาท
6.2 การประกอบกิจการ (ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559)
1) ปQRมน้ํามัน
จํานวน 4 แหง
2) ปQRมน้ํามันหยอดเหรียญ
จํานวน 3 แหง
3) โรงงานไม'แปรรูป
จํานวน 2 แหง
4) ร'านค'าพาณิชย ค'าปลีกรายยอย
จํานวน 66 แหง
6.3 การปศุสัตว,
1) กิจการโรงเลี้ยงสัตว (สุกร)
2) กิจการโรงเลี้ยงสัตว (ไก)

จํานวน 19 แหง
จํานวน 4 แหง

6.4 การทองเที่ยว
องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ 2 แหง
1) น้ําตกอ'ายเขียว ตั้งอยูหมูที่ 5 ตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
อยูในความรับผิดชอบของอุทยานแหงชาติเขาหลวงนครศรีธรรมราช

ภาพแสดง สถานที่ทองเที่ยว น้ําตกอ'ายเขียว

2) น้ําตกสองรัก (น้ําตกวังลุง) ตั้งอยูหมูที่ 6 ตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพแสดง สถานที่ทองเที่ยว น้ําตกสองรัก
6.5 การพาณิชย,และกลุมอาชีพ
1) สหกรณกองทุนสวนยางบ'านวังลุง จํากัด
2) กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลทอนหงส
3) วิสาหกิจชุมชนออมทรัพยเพื่อการผลิตบ'านดอนคา
4) วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑแปรรูปจากไม'
5) วิสาหกิจชุมชนออมทรัพยเพื่อการผลิตบ'านในเขียว
6) กลุมเกษตรกรผู'ปลูกพืชไร
7) กลุมเพาะเห็ด
8) กลุมแลกเปลี่ยนแรงงาน
9) กลุมปุTย
10) กลุมข'าวสาร
11) ชมรมอนุรักษธรรมชาติบ'านวังลุง
12) กลุมไม'ผล
13) กลุมแมบ'านคลองเมียด
14) กลุมผลไม'
15) สหกรณการเกษตรพรหมคีรี

หมูที่ 1
หมูที่ 2
หมูที่ 2
หมูที่ 2
หมูที่ 3
หมูที่ 4
หมูที่ 4
หมูที่ 6
หมูที่ 6
หมูที่ 6
หมูที่ 6
หมูที่ 6
หมูที่ 7
หมูที่ 7
หมูที่ 9

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
ตําบลทอนหงส,
เพศชาย
หมูที่ 1 บ'านเก'ากอ
หมูที่ 3 บ'านอ'ายเขียว
หมูที่ 4 บ'านอ'ายคู
หมูที่ 5 บ'านในเขียว 1
หมูที่ 6 บ'านวังลุง
หมูที่ 7 บ'านคลองเมียด
หมูที่ 8 บ'านชุมขลิง
หมูที่ 9 บ'านในเขียว 2

รวม

เพศหญิง

รวม

ครัวเรือน

593
358
506
674
446
191
814
529

636
348
522
716
443
216
822
532

1,229
706
1,028
1,390
889
407
1,636
1,061

405
254
409
446
305
157
481
341

4,111

4,235

8,346

2,798

7.2 ขอมูลดานการเกษตร
1) ทําสวน
1.1) สวนทุเรียน
รวมจํานวน 93 ครัวเรือน จํานวนพื้นที่ 6,720 ไร
ผลผลิตเฉลี่ย 1,200 กก./ไร ต'นทุนการผลิตเฉลี่ย 9,000.-บาท/ไร
ราคาขายโดยเฉลี่ย 35,000.-บาท/ไร
1.2) สวนยางพารา
รวมจํานวน 1,542 ครัวเรือน จํานวนพื้นที่ 35,500 ไร
ผลผลิตเฉลี่ย 400 กก./ไร ต'นทุนการผลิตเฉลี่ย 8,000.-บาท/ไร
ราคาขายโดยเฉลี่ย 7,200.-บาท/ไร
1.3) สวนปาลมน้ํามัน
รวมจํานวน 72 ครัวเรือน จํานวนพื้นที่ 1,130 ไร
ผลผลิตเฉลี่ย 3,000 กก./ไร ต'นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,000.-บาท/ไร
ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,000.-บาท/ไร
1.4) สวนมังคุด
รวมจํานวน 940 ครัวเรือน จํานวนพื้นที่ 19,250 ไร
ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ไร ต'นทุนการผลิตเฉลี่ย 9,500.-บาท/ไร
ราคาขายโดยเฉลี่ย 10,000.-บาท/ไร
1.5) สวนลองกอง
รวมจํานวน 47 ครัวเรือน จํานวนพื้นที่ 1,170 ไร
ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ไร ต'นทุนการผลิตเฉลี่ย 9,000.-บาท/ไร
ราคาขายโดยเฉลี่ย 10,000.-บาท/ไร

1.6) สวนเงาะ
รวมจํานวน 40 ครัวเรือน จํานวนพื้นที่ 740 ไร
ผลผลิตเฉลี่ย 1,200 กก./ไร ต'นทุนการผลิตเฉลี่ย 9,000.-บาท/ไร
ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,000.-บาท/ไร
2) ทําไร
2.1) ไร ผักกาด ผักบุ'ง มันแกว แตงโม ยาสูบ จํานวน 13 ครัวเรือน
7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
1) ปริมาณน้ําฝน
ปริมาณน้ําฝนที่ตกแตละป>ไมเพียงพอตอการทําเกษตร
2) แหลงน้ําธรรมชาติ
2.1) ห'วย/ลําธาร ปริมาณน้ําสําหรับการเกษตรจะไมเพียงพอในชวงเดือน มีนาคมเมษายน มีดังนี้
(1) ห'วยหินขาว
หมูที่ 1
(2) ห'วยบอน
หมูที่ 1
(3) ห'วยหินปูน
หมูที่ 1
(4) ห'วยท'ายเภา
หมูที่ 1
(5) ห'วยหินลับ
หมูที่ 3
(6) ห'วยในเขียว
หมูที่ 3
(7) ห'วยทรายขาว
หมูที่ 4 หมูที่ 5 และ หมูที่ 7
(8) ห'วยในเขียว
หมูที่ 4
(9) ห'วยนาเหม็ด
หมูที่ 5
(10) ห'วยนายแก'ว
หมูที่ 5
(11) ห'วยสาว
หมูที่ 5
(12) ห'วยคลองแห'ง
หมูที่ 6
(13) ห'วยสวนหัวโคก
หมูที่ 6
(14) ห'วยวังไหม
หมูที่ 6
(15) ห'วยหนุน
หมูที่ 6
(16) ห'วยเตง
หมูที่ 6
(17) ห'วยสวน
หมูที่ 6
(18) ห'วยคลองส'อน
หมูที่ 7
(19) ห'วยบอต'นโก
หมูที่ 7
(20) ห'วยมัง
หมูที่ 8
(21) ห'วยตาลีชั่ง
หมูที่ 8
(22) ห'วยตอ
หมูที่ 8
(23) ห'วยผักหนาม
หมูที่ 9
(24) ห'วยหินลับ
หมูที่ 9

2.2) คลอง ปริมาณน้ําสําหรับการเกษตรมีความเพียงพอ มีดังนี้
(1) คลองในเขียว
ไหลผานหมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 5 หมูที่ 7 และหมูที่ 9
(2) คลองเกียบ
ไหลผาน หมูที่ 1 และ หมูที่ 8
(3) คลองวังลุง
หมูที่ 6
(4) คลองชุมขลิง
หมูที่ 8
(5) คลองปลายหวัก
ไหลผาน หมูที่ 1 และ หมูที่ 6
2.3) น้ําตก ปริมาณน้ําสําหรับการเกษตรมีความเพียงพอ มีดังนี้
(1) น้ําตกอ'ายเขียว
หมูที่ 5
(2) น้ําตกสองรัก
หมูที 6
3) แหลงน้ําที่มนุษยสร'างขึ้น
3.1) ฝาย ปริมาณน้ําสําหรับการเกษตรมีความเพียงพอ มีดังนี้
(1) เขื่อนปลายหวัก
หมูที่ 1
(2) ฝายห'วยนาเหม็ด (สภาพชํารุด)หมูที่ 5
(3) ฝายหัวโคก
หมูที่ 6
(5) ฝายคลองแห'ง
หมูที่ 6
(6) ฝายห'วยคลองส'อน
หมูที่ 7
(7) ห'วยคลองนุ'ย
หมูที่ 7
(8) ฝายห'วยหินลับ
หมูที่ 9
3.2) สระน้ําสาธารณะ
(1) สระวังคงคา
หมูที่ 1
(2) สระศาลาเทิดพระเกียรติ หมูที่ 1
(3) สระบัว
หมูที่ 7
3.3) อื่น ๆ
(1) คลองบอด (สายน้ําเปลี่ยนเส'นทาง) หมู 5
7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
1) บอบาดาลสาธารณะ
(1) โรงเรียนบ'านในเขียว 1 หมูที่ 5
2) แหลงน้ําตามธรรมชาติ
(1) น้ําตกสองรัก
หมูที่ 6
(2) น้ําตกอ'ายเขียว หมูที่ 5
(3) คลองในเขียว หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 5 หมูที่ 7 และหมูที่ 9
(4) ห'วยทรายขาว หมูที่ 4 หมูที่ 5 และ หมูที่ 7
(5) ห'วยคลองส'อน หมูที่ 4 และ หมูที่ 7
(6) คลองชุมขลิง
หมูที่ 8

3) ประปาองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส ประชาชนในพื้ นที่ตําบลทอนหงส ได'รับบริการ
ระบบประปาจากองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส ได'แก หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 7 หมูที่ 8 และหมูที่ 9
ปริมาณน้ําจะไมเพียงพอในชวงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม
4) ประปาหมูบ'าน ได'แก ประปาหมูที่ 1, ประปาคลองหวัก หมูที่ 1, ประปาหมูบ'าน หมูที่ 5 และ
ประปาหมูบ'าน หมูที่ 6

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
จากข'อมูลความจําเป7นพื้นฐาน ป> 2559 จําแนกการนับถือศาสนาได'ดังนี้
1) นับถือศาสนาพุธ
คิดเป7นร'อยละ 99.86
2) นับถือศาสนาอิสลาม
คิดเป7นร'อยละ 0.12
3) นับถือศาสนาคริสต
คิดเป7นร'อยละ 0.02
8.2 ประเพณีและงานประจําปL
1) งานประเพณีสงกรานต ทุกหมูบ'านในตําบลทอนหงส ได'จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานตเพื่อ
รวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเป7นประจําทุกป>
2) งานประเพณีลอยกระทง ประชาชนในหมูที่ 6 หมูที่ 3 หมูที่ 9 ได'จัดกิจกรรมประเพณีลอย
กระทงของหมูบ'านในวันขึ้นสิบห'าค่ําเดือนสิบสองเป7นประจําทุกป>
3) งานประเพณีลากพระ วัดในพื้นที่ตําบลทอนหงส ได'จัดกิจกรรมลากพระในวันแรมหนึ่งค่ํา
เดือนสิบเอ็ดของทุกป>

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
1) แหลงน้ํา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส มีแหลงน้ําซึ่งมีลําคลองไหลผาน จํานวน 3
สาย คือ คลองอ'ายเขียว คลองวังลุงและคลองชุมขลิง นอกจากนี้ยังมีห'วย หนอง สระน้ํา และแหลงน้ําที่
สร'างขึ้น เชน ฝาย บอน้ําตื้น บอบาดาล ประปาหมูบ'าน ในการใช'ประโยชนจากแหลงน้ําดังกลาวประชาชน
สวนใหญจะนํามาใช'ในการอุปโภคบริโภค และใช'ทําการเกษตร
2) ป8 า ไม พื้ น ที่ ปF า ไม' ใ นเขตองคการบริ ห ารสวนตํ า บล โดยภาพรวมถื อได' ว าเป7 น ปF าไม' ที่อุด ม
สมบูรณ มีไม'หลายประเภท เชน ไม'ยาง ไม'แดง และไม'มีคาอื่นๆ รวมทั้งของปFาตางๆ เชน หวาย น้ําผึ้ง
เป7นต'น
3) การใชที่ดิน การใช'ที่ดินสวนใหญใช'ในการเพาะปลูก ทําสวนผลไม' สวนยางพารา ปาลมน้ํามัน และ
ใช'เป7นที่อยูอาศัย สําหรับพื้นที่เชิงเขาซึ่งติดเขตอุทยานจะมีปQญหาในเรื่องเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน
4) สภาพแวดลอม ปQ ญหาขยะมู ล ฝอย เป7 น ปQ ญ หาที่ สํ า คั ญ ที่ องคการบริ ห ารสวนตํ าบล ต' อง
ดําเนินการซึ่งตอนนี้ องคการบริหารสวนตําบล ยังไมมีที่ทิ้งขยะ ทําให'ประชาชนนําขยะมูลฝอยไปทิ้งตามถนน
และลําคลอง ทําให'เกิดความเดือดร'อนแกผู'ที่อยูบริเวณใกล'เคียง โดยองคการบริหารสวนตําบลทอนหงสมีรถ
ขยะ ถังขยะ และบุคลากร เพื่อให'บริการจัดเก็บขยะในบริเวณสถานที่ราชการ แหลงทองเที่ยว และครัวเรือนที่
แจ'งความประสงคให'องคการบริหารสวนตําบลทอนหงสจัดเก็บขยะ โดยนําขยะไปทิ้งยังบริเวณที่ทิ้งขยะของ
เทศบาลนครศรีธรรมราช

สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2557-2560)

สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557-2560)
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ
ในป0งบประมาณ 2557-2560
1.1 สรุปสถานการณ1การพัฒนา การประมาณการรายรับ
1) สรุปรายรับจริงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป0งบประมาณ พ.ศ.2557
ประเภทรายรับ
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ภาษีบํารุงท"องที่
ภาษีป%าย
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
ค(าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค(าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ค(าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย:
ค(าปรับการผิดสัญญา
ค(าใบอนุญาตอื่นๆ
หมวดรายไดจากทรัพย1สิน
ดอกเบี้ยเงินฝาก
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
ค(าขายแบบแปลน
ค(ารับรองสําเนาและถ(ายเอกสาร
รายได"เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค(าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลค(าเพิ่ม 1ใน 9
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีการพนัน
ค(าภาคหลวงแร(
ค(าภาคหลวงปCโตรเลียม
เงินที่เก็บตามกฎหมายว(าด"วยอุทยานแห(งชาติ
ค(าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน"าที่ฯ
รวมทุกหมวด

ประมาณการ
295,000
215,000
60,000
20,000
161,600
100
150,000
1,500
5,000
5,000
60,000
60,000
140,500
110,000
500
30,000
14,991,100
8,100,000
2,380,000
30,000
1,100,000
2,000,000
100
90,000
90,000
1,000
1,200,000
9,800,000
9,800,000
25,448,200

รายรับจริง
295,506.97
223,795.84
49,143.13
22,568.00
212,947.55
0.00
190,990.00
690.00
9,648.75
11,618.80
175,875.41
175,875.41
211,940.00
167,500.00
30.00
44,410.00
16,637,395.36
7,821,934.98
3,489,870.58
116,635.88
1,561,651.94
2,124,990.35
840.00
113,542.63
122,878.37
40,321.63
1,244,729.00
10,503,539.00
10,503,539.00
28,037,204.29

2) สรุปรายรับจริงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป0งบประมาณ พ.ศ.2558
ประเภทรายรับ
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ภาษีบํารุงท"องที่
ภาษีป%าย
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
ค(าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค(าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย:
ค(าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
ค(าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค(าปรับการผิดสัญญา
ค(าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค(าใบอนุญาตอื่นๆ
หมวดรายไดจากทรัพย1สิน
ดอกเบี้ย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
ค(าจําหน(ายเอกสารและแบบแปลน
ค(ารับรองสําเนาและถ(ายเอกสาร
รายได"เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค(าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลค(าเพิ่ม 1 ใน 9
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีการพนัน
ค(าภาคหลวงแร(
ค(าภาคหลวงปCโตรเลียม
เงินที่เก็บตามกฎหมายว(าด"วยอุทยานแห(งชาติ
ค(าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)

ประมาณการ
288,000
215,000
50,000
23,000
167,100
100
1,000
150,000
1,000
5,000
5,000
5,000
80,000
80,000
165,100
150,000
100
15,000
14,850,500
7,500,000
2,800,000
100,000
1,500,000
1,800,000
500
40,000
95,000
15,000
1,000,000
10,000,000
10,000,000
25,550,700

รายรับจริง
332,942.00
245,435.00
58,847.00
28,660.00
243,972.80
38.80
1,510.00
226,350.00
1,230.00
300.00
8,392.00
6,152.00
149,574.69
149,574.69
200,021.50
129,200.00
265.00
70,556.50
18,936,579.42
8,401,607.30
3,445,003.80
180,224.53
1,758,808.36
3,030,841.84
0.00
170,506.70
87,135.48
44,308.41
1,818,143.00
10,010,555.00
10,010,555.00
29,873,645.41

3) สรุปรายรับจริงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป0งบประมาณ พ.ศ.2559
ประเภทรายรับ
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ภาษีบํารุงท"องที่
ภาษีป%าย
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
ค(าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค(าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ค(าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย:
ค(าปรับการผิดสัญญา
ค(าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค(าใบอนุญาตอื่นๆ
หมวดรายไดจากทรัพย1สิน
ดอกเบี้ย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
ค(าขายแบบแปลน
ค(ารับรองสําเนาและถ(ายเอกสาร
รายได"เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หมวดรายไดจากทุน
ค(าขายทอดตลาดทรัพย:สิน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค(าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลค(าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได"ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีการพนัน
ค(าภาคหลวงแร(
ค(าภาคหลวงปCโตรเลียม
เงินที่เก็บตามกฎหมายว(าด"วยอุทยานแห(งชาติ
ค(าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน"าที่ฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ประมาณการ
รับจริง
294,000
399,193.00
223,000
292,065.00
49,000
77,696.00
22,000
29,432.00
213,600
287,591.20
2,000
0.00
190,000
235,320.00
600
1,200.00
9,000
41,924.00
1,000
4,415.00
11,000
4,732.20
170,000
158,912.18
170,000
158,912.18
211,100
471,905.79
167,000
66,000.00
100
40.00
44,000
405,865.79
500
355.00
500
355.00
16,520,800 18,754,622.01
7,820,000 8,203,870.31
3,400,000 3,376,711.24
110,000
131,898.35
1,560,000 1,725,159.06
2,120,000 3,710,831.34
800
0.00
110,000
164,449.97
120,000
58,778.24
40,000
35,812.50
1,240,000 1,347,111.00
10,100,000 8,710,476.00
10,100,000 8,710,476.00
27,510,000 28,783,055.18

4) สรุปรายรับจริงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป0งบประมาณ พ.ศ.2560
ประเภทรายรับ
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ภาษีบํารุงท"องที่
ภาษีป%าย
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
ค(าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ค(าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย:
ค(าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค(าปรับการผิดสัญญา
ค(าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร
ค(าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค(าใบอนุญาตอื่นๆ
หมวดรายไดจากทรัพย1สิน
ดอกเบี้ย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
ค(าขายแบบแปลน
ค(ารับรองสําเนาและถ(ายเอกสาร
รายได"เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หมวดรายไดจากทุน
ค(าขายทอดตลาดทรัพย:สิน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค(าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลค(าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได"ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีการพนัน
ค(าภาคหลวงแร(
ค(าภาคหลวงปCโตรเลียม
เงินที่เก็บตามกฎหมายว(าด"วยอุทยานแห(งชาติ
ค(าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ค(าธรรมเนียมภาษีรถยนต:และล"อเลื่อน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน"าที่ฯ
รวมทุกหมวด

ประมาณการ
340,000
255,000
57,000
28,000
204,500
190,000
1,000
0.00
5,000
1,500
2,000
5,000
100,000
100,000
130,100
100,000
100
30,000
500
500
13,684,800
5,500,000
3,000,000
72,000
1,300,000
2,400,000
800
72,000
50,000
30,000
1,000,000
260,000
23,663,300
23,663,300
38,123,200

รับจริง
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ
ระหว(างดําเนินการ

1.2 สรุปสถานการณ1การพัฒนา การประมาณการรายจายและการเบิกจาย
1) สรุปรายจายจริงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป0งบประมาณ พ.ศ.2557
รายการ
งบกลาง
เงินเดือน
ค(าจ"างประจํา
ค(าจ"างชั่วคราว
ค(าตอบแทน
ค(าใช"สอย
ค(าวัสดุ
ค(าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
ครุภัณฑ:
ค(าที่ดินและสิ่งก(อสร"าง
รายจ(ายอื่น
รวม

ประมาณการ
1,896,370.00
6,188,120.00
323,000.00
1,465,000.00
1,926,000.00
3,666,800.00
2,626,400.00
480,000.00
2,672,000.00
446,400.00
3,758,110.00
0.00
25,448,200.00

จายจริง
927,670.00
6,092,925.00
285,570.00
1,424,910.00
2,346,915.00
2,745,911.13
2,155,275.53
345,256.67
2,666,200.00
476,368.00
3,632,952.59
1,277,068.00
24,377,021.92

2) สรุปรายจายจริงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป0งบประมาณ พ.ศ.2558
รายการ
งบกลาง
เงินเดือน
ค(าจ"างประจํา
ค(าจ"างชั่วคราว
ค(าตอบแทน
ค(าใช"สอย
ค(าวัสดุ
ค(าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
ครุภัณฑ:
ค(าที่ดินและสิ่งก(อสร"าง
รวม

ประมาณการ
1,571,040.00
7,309,120.00
325,000.00
2,001,000.00
1,933,600.00
3,021,800.00
2,346,500.00
480,000.00
2,537,000.00
558,500.00
3,467,140.00
25,550,700.00

จายจริง
1,588,894.00
7,361,473.00
349,965.00
1,964,839.00
1,743,637.00
2,608,089.57
1,975,515.15
346,273.44
2,440,112.00
576,330.00
2,652,983.04
23,608,111.20

3) สรุปรายจายจริงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป0งบประมาณ พ.ศ.2559
รายการ
งบกลาง
เงินเดือน
ค(าจ"างประจํา
ค(าจ"างชั่วคราว
ค(าตอบแทน
ค(าใช"สอย
ค(าวัสดุ
ค(าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
ครุภัณฑ:
ค(าที่ดินและสิ่งก(อสร"าง
รวม

ประมาณการ
1,455,640.00
8,134,624.00
373,000.00
2,432,300.00
1,915,000.00
3,422,011.00
2,492,700.00
432,000.00
2,793,000.00
557,300.00
3,452,425.00
27,460,000.00

จายจริง
1,419,157.00
8,099,977.00
358,740.00
2,246,060.00
1,237,571.00
2,587,916.98
2,146,292.50
344,500.87
2,625,410.48
468,520.00
3,228,380.00
24,762,525.83

4) สรุปรายจายจริงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป0งบประมาณ พ.ศ.2560
รายการ
งบกลาง
เงินเดือน
ค(าจ"างประจํา
ค(าจ"างชั่วคราว
ค(าตอบแทน
ค(าใช"สอย
ค(าวัสดุ
ค(าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
ครุภัณฑ:
ค(าที่ดินและสิ่งก(อสร"าง
รวม

ประมาณการ
15,699,947.00
8,929,120.00
391,000.00
2,618,040.00
1,551,000.00
2,581,020.00
1,993,568.00
317,000.00
1,672,000.00
343,900.00
2,026,605.00
38,123,200.00

จายจริง
อยู(ระหว(างดําเนินการ
อยู(ระหว(างดําเนินการ
อยู(ระหว(างดําเนินการ
อยู(ระหว(างดําเนินการ
อยู(ระหว(างดําเนินการ
อยู(ระหว(างดําเนินการ
อยู(ระหว(างดําเนินการ
อยู(ระหว(างดําเนินการ
อยู(ระหว(างดําเนินการ
อยู(ระหว(างดําเนินการ
อยู(ระหว(างดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ

1.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
1) สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป0 พ.ศ.2557-2559 เปรียบเทียบกับ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.2557
ยุทธศาสตร1

โครงการ
ตามแผนพัฒนา

โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปDน
รอยละ

1. ยุทธศาสตร:การพัฒนาโครงสร"างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร:ด"านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร:การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล"อม
4. ยุทธศาสตร:ด"านกีฬาและสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตร:การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น

48
29
43
15
18
153

43
25
17
16
9
110

28.10
16.34
11.11
10.46
5.88
71.89

2) สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป0 พ.ศ.2558-2560 เปรียบเทียบกับ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.2558
ยุทธศาสตร1

โครงการ
ตามแผนพัฒนา

โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปDน
รอยละ

1. ยุทธศาสตร:การพัฒนาโครงสร"างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร:ด"านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร:การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล"อม
4. ยุทธศาสตร:ด"านกีฬาและสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตร:การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น

40
21
34
13
20
128

35
19
17
9
16
96

27.34
14.84
13.28
7.03
12.50
75.00

3) สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป0 พ.ศ.2559-2561 เปรียบเทียบกับ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.2559
ยุทธศาสตร1

โครงการ
ตามแผนพัฒนา

โครงการ
ที่ดําเนินการ

1. ยุทธศาสตร:การพัฒนาโครงสร"างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร:ด"านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร:การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล"อม
4. ยุทธศาสตร:ด"านกีฬาและสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตร:การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น

50
22
27
13
16
128

15
16
9
7
9
56

คิดเปDน
รอยละ

11.72
12.50
7.03
5.47
7.03
43.75

4) สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป0 พ.ศ.2560-2562 เปรียบเทียบกับ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป0งบประมาณ พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร1

โครงการ
ตามแผนพัฒนา

โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปDน
รอยละ

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
4. ยุทธศาสตร:ดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น

50
23
33
12
118

ระหว(างดําเนินการ

ระหว(างดําเนินการ

ระหว(างดําเนินการ

ระหว(างดําเนินการ

ระหว(างดําเนินการ

ระหว(างดําเนินการ

ระหว(างดําเนินการ

ระหว(างดําเนินการ

ระหว(างดําเนินการ

ระหว(างดําเนินการ

1.4 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ
แผนพัฒนาขององค:การบริหารส(วนตําบลทอนหงส: เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส(วนร(วมของประชาชน
ในรู ปแบบของการทํ าประชาคม เพราะฉะนั้ นโครงการต( างๆ ในแผนพั ฒนาจึ งเกิ ดจากความต" องการของ
ประชาชนและนโยบายของผู"บริหารในการแก"ไขปMญหาให"กับประชาชน ซึ่งได"กําหนดไว"ในยุทธศาสตร:การ
พัฒนาด"านต(าง ๆ ได"แก( ยุทธศาสตร:ด"านโครงสร"างพื้นฐาน ยุทธศาสตร:ด"านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร:ด"านการพัฒนาสังคม และยุทธศาสตร:ด"านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งการดําเนินการ
พัฒนาในด"านต(าง ๆ สามารถตอบสนองความต"องการของประชาชนได"ดีในระดับหนึ่งภายใต"อํานาจหน"าที่และ
ภารกิจที่ต"องกระทํา ตามศักยภาพด"านงบประมาณที่มีอยู(อย(างจํากัด เมื่อเทียบกับปMญหาและความต"องการ
ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะเห็นได"จากปMญหาความต"องการที่บรรจุสู(แผนพัฒนาจะมีจํานวนมาก แต(เมื่อ
นํามาจัดลําดับความสําคัญของปMญหาแล"วก็สามารถดําเนินการแก"ไขปMญหาดังกล(าวได" สร"างความพึงพอใจ
ให"กับประชาชนได" ซึ่งสามารถเปOนตัวชี้วัดคุณภาพของแผนพัฒนาได" ในทางกลับกันเมื่อมองถึงประสิทธิภาพ
ของแผนในเชิงปริมาณจะเห็นได"ว(าโครงการตามแผนพัฒนาในแต(ละปPกับโครงการหรือปMญหาที่สามารถนํามาสู(
การปฏิบัติได"นั้น เมื่อเทียบกันแล"วโครงการในแผนพัฒนาจะมีจํานวนมาก แต(โครงการที่สามารถนํามาสู(การ
ปฏิบัติได"จริงในปPนั้น ๆ จะมีจํานวนน"อย
ดังนั้น ถ"าหากประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาขององค:การบริหารส(วนตําบลทอนหงส:ที่ผ(าน
มาแล"ว ถือได"ว(าเปOนแผนพัฒนาที่มีคุณภาพ เนื่องจากสามารถแปลงแผนไปสู(การปฏิบัติได"ครอบคลุมทุก
ยุทธศาสตร: คุ"มค(ากับงบประมาณที่มีอยู(อย(างจํากัด ประชาชนส(วนใหญ(ได"รับประโยชน: และเปOนไปตามความ
ต"องการของประชาชนโดยผ(านกระบวนการมีส(วนร(วมตามหน"าที่ขององค:การบริหารส(วนตําบล

2. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในป0งบประมาณ พ.ศ.2557-2560
2.1 ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ
ตามที่ อ งค: ก ารบริ ห ารส( ว นตํ า บลทอนหงส: ไ ด" ดํ า เนิ น การ
ให"บริการสาธารณะตามอํานาจหน"าที่ขององค:การบริหารส(วนตําบล
ทอนหงส: ใ นสี่ ปP ที่ ผ( า นมา โดยได" ดํ า เนิ น การเพื่ อ แก" ไ ขปM ญ หาความ
เดือดร"อนของประชาชนในพื้นที่ตามศักยภาพของงบประมาณที่ได"รับ
จัดสรรแต(ละปPอย(างเต็มความสามารถสรุปผลการดําเนินงานดังนี้
1) มีการก(อสร"างถนนให"ได"มาตรฐานทําให"ประชาชนสัญจรไป
มาได"สะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น
2) มีการปรับปรุงถนนที่ชํารุดเสียหายจากการใช"งานและเหตุ
จากภัยธรรมชาติให"สามารถสัญจรไปมาได"
3) มีการก(อสร"างทางทางระบายน้ําเพื่อลดปMญหาน้ําท(วมขัง
4) มีการขยายเขตประปาเพื่อให"ประชาชนมีน้ําอุปโภคเพิ่มขึ้น
และปรับปรุงระบบประปา ท(อประปาให"มีสภาพใช"งานได"ดีอยู(เสมอ
5) การติดตั้งไฟฟ%าส(องสว(างในบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัย
6) การส(งเสริมสนับสนุ นและพัฒนาการจัดการศึ กษา จัดสรร
อาหารเสริ มนม อาหารกลางวั น สนั บสนุ น และพั ฒ นาบุ คลากรทาง
การศึ กษาของศู นย: พัฒนาเด็ กเล็ ก จั ดซื้ อวั สดุ ครุ ภั ณฑ: ที่ ส( งเสริ มและ
พัฒนาเด็ก ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาอาคารสถานที่ใหม(คือ ศูนย:
พัฒนาเด็ กเล็ กบ" านในเขี ยว 2 จั ดกิจกรรมในการพั ฒนาเด็ กทั้งในศู นย:
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
7) การส(งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม โดยสนับสนุน
งบประมาณให" แก( คณะกรรมการหมู( บ" า นในการดํ า เนิ น การจั ด งาน
ประเพณีสงกรานต: ประเพณีลอยกระทง สนับสนุนงบประมาณให"แก(ที่
ทําการปกครองอําเภอพรหมคีรี ในการจัดงานประเพณีวันงานชาวสวน
ประเพณีงานเดือนสิบ ประเพณีชักพระ
8) การส(งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพของ
ประชาชน มีการส(งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ(มสตรีเพื่อลดรายจ(ายและ
สร"างรายได"เสริม โดยมีการอบรมการประดิษฐ:ผลิตภัณฑ:จักสานจาก
เส" น พลาสติ ก และการเพิ่ ม มู ล ค( า สิ น ค" า ผลิ ต ภั ณ ฑ: จั ก สานจากเส" น
พลาสติกโดยการทําเดคูพาท
9) การจัดสวัสดิการให"แก(ผู"สูงอายุ ผู"พิการ ผู"ปSวยเอดส: และ
การก(อสร"างปรับปรุงที่อยู(อาศัยให"แก(ผู"ยากไร"

10) การส(งเสริม สนับสนุน อนุรักษ:และรณรงค:ให"ประชาชน
มีส(วนร(วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม โดยจัด
กิ จ กรรมในการอนุ รั ก ษ: ธ รรมชาติ การปลู ก ปS า และให" ก ารอุ ด หนุ น
งบประมาณแก(คณะกรรมการหมู(บ"านในการอนุรักษ:พันธุ:ปลา
11) มีการให"บริการกู"ชีพกู"ภัยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง การ
ให"ความช(วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย และให"บริการ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเทศกาลสําคัญโดยงานป%องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและสมาชิกอาสาสมัครพลเรือนขององค:การบริหารส(วน
ตําบลทอนหงส:
12) จัดกิจกรรมส(งเสริมและสนับสนุนการเล(นกีฬาและออก
กําลังกายเปOนประจําทุกปP อีกทั้งมีการร(วมกิจกรรมและส(งนักกีฬาเข"า
ร(วมการแข(งขันกีฬาในระดับอําเภอด"วย
13) อุ ด หนุ น งบประมาณให" แก( ศู นย: ส าธารณสุ ขมู ลฐานทุ ก
หมู(บ"านเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขในหมู(บ"าน และสนับสนุนงบประมาณ
ให" แก( กองทุ นหลั กประกั นสุ ขภาพเพื่ อดํ าเนิ นการงานสาธารณให" กั บ
ประชาชนต(อไป
14) การส(งเสริมการมี ส(วนร( วมของประชาชนในการจัดทํ า
แผนพั ฒ นาหมู( บ" า น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค: การบริ ห ารส( ว น
ตําบล ให"บริการข"อมูลข(าวสารทั้งในการประชาสัมพันธ:ไปยังหมู(บ"าน
การเผยแพร(ข"อมูลข(าวสารในเว็บไซด:ขององค:การบริหารส(วนตําบล
ทอนหงส:
15) มี ก ารดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ ภาษี แ ละ
ทะเบียนทรัพยสินเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร
ส-วนตําบลทอนหงสใหมีประสิทธิภาพ
16) การบริหารจัดการองค:กรให"มีประสิทธิภาพ โดยมีการ
พัฒนาบุคลากรให"มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และการบริการด"วยความเต็มใจ ปรับปรุง และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช"
เทคโนโลยี อาคารสถานที่ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

2.2 ผลกระทบ
เนื่องด"วยองค:การบริหารส(วนตําบลทอนหงส: เปOนพื้นที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณ:ทั้งในด"านทรัพยากรธรรมชาติ แหล(งน้ํา ดิน การเพาะปลูก
และทําเลที่ตั้ง ประชาชนในตําบลมีอาชีพมีรายได"เลี้ยงตนเอง ผลกระทบ
ต(อประชาชนพอสรุปได" ดังนี้
1) ด"านโครงสร"างพื้นฐาน ในพื้นที่หมู(ที่ 1 และหมู(ที่ 6 ตําบล
ทอนหงส: เปO นที่ ราบเชิ งเขา มี ถนนหลายสาย ถนนส( วนใหญ( ยั งไม( ได"
มาตรฐานและเปOนถนนดิน ไม(มีทางระบายน้ํา เมื่อเกิดอุทุกภัย หรือฝน
ตกหนักจะทําให"เส"นทางได"รับความเสียหาย ไม(สะดวกและไม(ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา เพราะหากจะก( อสร"างถนนให"ได"มาตรฐานก็ต"องใช"
งบประมาณจํานวนมาก และถนนสายหลักในหมู(บ"านที่เปOนเส"นทางไป
สถานที่ท(องเที่ยวคือน้ําตกสองรัก ก็ชํารุดเสียหายซึ่งองค:การบริหารส(วน
ตําบลทอนหงส:ก็ได"ทําการซ(อมแซมปรับปรุงเพื่อให"สัญจรไปมาได"เท(านั้น
2) ประชาชนในหมู(ที่ 1 หมู(ที่ 5 และหมู(ที่ 6 ยังใช"ประปาของ
หมู(บ"าน ซึ่งไม(มีผู"รับผิดชอบดูแลในการซ(อมบํารุงรักษาทําให"เมื่อระบบ
ประปาเกิดชํารุ ดเสียหายประชาชนต"องร"องขอให"องค: การบริ หารส(วน
ตําบลทอนหงส:ช(วยซ(อมบํารุงรักษาเพื่อให"ประชาชนมีน้ํากินน้ําใช"
3) การให" บริ การจั ดเก็ บขยะ เนื่ องจากองค: การบริ หารส( วน
ตําบลทอนหงส:มีการให"บริการจัดเก็บขยะแก(ประชาชน โดยมีรถบรรทุก
ขยะ 1 คัน ให"บริการจัดเก็บเฉพาะถนนสายหลักและจัดเก็บทุกวัน ซึ่ง
ประชาชนในพื้นมีความต"องการเพิ่มขึ้นที่จะให"องค:การบริหารส(วนตําบล
ทอนหงส:จัดเก็บขยะ แต(องค:การบริหารส(วนตําบลก็ไม(มีศักยภาพเพียง
พอที่จะทําได" เนื่องด"วยไม(มีงบประมาณในการดําเนินการ
4) ประชาชนในตําบลทอนหงส:มีรายได"หลักจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ทําให"การรวมกลุ(มในการประกอบอาชีพมีน"อยหรือมี
การรวมกลุ(มแต(ไม(มีการดําเนินการที่สม่ําเสมอ ทําให"ยากต(อการส(งเสริม
และพัฒนาผลผลิตหรือการสร"างอาชีพเสริม
5) เนื่ องด" วยระเบี ยบต( าง ๆ ที่ ใช" ในการบริ หารงานและการ
บริการสาธารณะมีจํานวนมากและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู(เสมอ
ทําให"ขั้นตอน กระบวนการ และเอกสารเพิ่มขึ้น ทําให"ไม(สามารถแก"ไข
ปMญหาให"ประชาชนได"ทันที อีกทั้งประชาชนยังไม(เข"าใจในระเบียบและ
ไม(ค(อยมีส(วนร(วมในการพัฒนา

3. สรุปปFญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางแกไข ป0งบประมาณ
พ.ศ.2557-2560
นับตั้งแต(ปPงบประมาณ 2557 เปOนต"นมา องค:การบริหารส(วนตําบลทอนหงส:ได"ดําเนินการพัฒนา
ในด"านต(าง ๆ ตามภารกิจและอํานาจหน"าที่ตามกฎหมายภายใต"ข"อจํากัดด"านงบประมาณ ซึ่งสามารถแก"ไข
ปMญหาความต"องการของประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร:การพัฒนา ถึงแม"ว(าสัดส(วนของการ
พัฒนาในแต(ละยุทธศาสตร:จะมีความแตกต(างหรือไม(ใกล"เคียงกันก็ตาม แต(ทั้งนี้ก็ได"ดําเนินการแก"ไขปMญหา
ความต"องการของประชาชนส(วนใหญ( โดยเฉพาะอย(างยิ่งความต"องการของประชาชนด"านการพัฒนาด"าน
โครงสร"างพื้นฐาน ดังนั้น ปMญหาอุปสรรคสําคัญที่ผ(านมาจึงเปOนปMญหาด"านงบประมาณที่มีอยู(อย(างจํากัด
เมื่อเทียบกับปMญหาความต"องการของประชาชน ซึ่งจะเห็นได"จากจํานวนโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
เปรียบเทียบกับข"อบัญญัติงบประมาณรายจ(ายประจําปPในแต(ละปPจะมีสัดส(วนแตกต(างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น
จึงพอสรุปปMญหาอุปสรรคและแนวทางแก"ไข ได"ดังนี้
1) ปMญหางบประมาณไม(เพียงพอกับความต"องการ องค:การบริหารส(วนตําบลทอนหงส:ดําเนินการ
พัฒนาด"านต(าง ๆ โดยใช"งบประมาณให"คุ"มค(า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน:กับประชาชนอย(างแท"จริง
และต"องขอประสานงบประมาณจากหน(วยงานต(างๆ ที่มีศักยภาพด"านงบประมาณ เพื่อนํามาแก"ไขปMญหา
ความต"องการของประชาชนในพื้นที่
2) สภาพทางภูมิศาสตร: องค:การบริหารส(วนตําบลทอนหงส:มีพื้นที่กว"างใหญ( ปMญหาความต"องการ
มีมาก โดยเฉพาะปMญหาด"านโครงสร"างพื้นฐานจึงไม(สามารถแก"ไขปMญหาดังกล(าวได"ภายในระยะเวลาอันสั้น
ดังนั้น การจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาจึงเปOนแนวทางสําคัญในการแก"ไขปMญหาความต"องการของ
ประชาชนส( ว นใหญ( เพราะฉะนั้ น จํ า นวนโครงการในแผนพั ฒ นากั บ จํ า นวนโครงการตามข" อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ(ายประจําปPจึงควรมีสัดส(วนใกล"เคียงกันโดยการจัดลําดับความสําคัญตามความต"องการ
ของประชาชนส(วนใหญ(
3) ยุทธศาสตร:การพัฒนา องค:การบริหารส(วนตําบลทอนหงส:ได"กําหนดยุทธศาสตร:การพัฒนาไว"
ครอบคลุมภารกิจและหน"าที่ขององค:กรปกครองส(วนท"องถิ่นทุกด"าน ดังนั้นการพัฒนาภายใต"ข"อจํากัดด"าน
งบประมาณจึงไม(สามารถดําเนินการได"ในทุกยุทธศาสตร:ให"ใกล"เคียงกัน เพราะประชาชนส(วนใหญ(จะได"รับ
ความเดือดร" อนหรื อมี ปM ญ หาหลั กด" านโครงสร" า งพื้ นฐาน ทํ าให" ยุ ทธศาสตร: อื่น ๆ ลดความสํ าคั ญ ลงไป
แนวทางสําคัญในการแก"ไขต"องสร"างความตระหนักให"ประชาชนเห็นความสําคัญของการพัฒนาด"านอื่น ๆ
ควบคู(ไปกับการพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน และเสริมสร"างความเข"าใจเพื่อให"ประชาชนเข"ามามีส(วนร(วม
ในการจัดทําแผนพัฒนาให"มากขึ้น

สวนที่ 3
ยุทธศาสตร1องค1กรปกครองสวนทองถิ่น

สวนที่ 3
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป*

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร,ชาติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทาร-างยุทธศาสตร,ชาติระยะ ๒๐ ป/ เพื่อใชในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู-ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอร-างยุทธศาสตร,ชาติระยะ ๒๐ ป/ ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใชเป6นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป/ ๒๕๕๘-๒๕๕๙) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป/ ๒๕๖๐ เป6นตนไป) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน,และทําใหประเทศไทยพัฒนา
ไปสู-อนาคตที่พึงประสงค,นั้น จําเป6นจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร,การพัฒนาในระยะยาว และ
กําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส-วนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น เพื่อถ-ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู-การปฏิบัติในแต-ละช-วงเวลาอย-างต-อเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร-วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส-วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชน,แห-งชาติและบรรลุวิสัยทัศน, “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป/นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแข-งขัน มีรายไดสูง
อยู-ในกลุ-มประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยู-ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป6นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร,ชาติที่จะใชเป6นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ป/ต-อจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖
ยุทธศาสตร, ไดแก๑) ยุทธศาสตร,ดานความมั่นคง
๒) ยุทธศาสตร,ดานการสรางความสามารถในการแข-งขัน
๓) ยุทธศาสตร,การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

๔) ยุทธศาสตร,ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเท-าเทียมกันทางสังคม
๕) ยุทธศาสตร,ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป6นมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖) ยุทธศาสตร,ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสําคัญของแต-ละยุทธศาสตร, สรุปได ดังนี้
๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปFาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและช-วยลด
และปFองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุ-มประเทศอําเซียนและประชาคมโลกที่มีต-อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การเสริ มสรางความมั่ นคงของสถาบั นหลั กและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย,ทรงเป6นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร,รัปชั่น สราง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝHIงทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร-วมมือระหว-างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ,กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปFองกันและแกไขปHญหาความมั่นคงรูปแบบใหม(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปFองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความร-วมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแห-งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสู-แนวระนาบมากขึ้น
๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเป6 นประเทศพั ฒนาแลว ซึ่งจํ าเป6 นตองยกระดับผลิ ตภาพการผลิ ตและการใชนวั ตกรรมในการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข-งขันและการพัฒนาอย-างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเป6นผูประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห-งอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปHจจัยเชิงยุทธศาสตร,ทุกดาน อัน
ไดแก-โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส, วิทยาศาสตร, เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย, และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก-การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อมั่น การส-งเสริมการคาและการลงทุนที่อยู-บนการแข-งขันที่เป6นธรรมและรับผิดชอบต-อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู-ความเป6นชาติการคาเพื่อใหไดประโยชน,จากห-วงโซ-มูลค-าในภูมิภาค และเป6นการยกระดับไปสูส-วนบนของห-วงโซ-มูลค-ามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป6นมิตรต-อ
สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลค-าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ-งสู-ความเป6นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป6นแหล-งอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข-งขันของภาคเกษตรส-งเสริมเกษตรกรรายย-อยใหปรับไปสู-การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป6นมิตรกับสิ่งแวดลอม
และรวมกลุ-มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปHจจุบันที่
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพิ่มมูลค-าและ
ยกระดับห-วงโซ-มูลค-าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเป6นเลิศและเป6นมิตรต-อ
สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เป6นฐานรายไดเดิม เช-น การท-องเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเป6น
ศูนย,กลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป6นตน
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย-อม (SMEs) สู-สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย,กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส-วนร-วม มีการจัดการสิ่งแวดลอม
เมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนส-ง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเป6นหุนส-วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส-งเสริมความร-วมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานต-างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค,กรระหว-าง
ประเทศ รวมถึงสรางองค,ความรูดานการต-างประเทศ
๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเป6นรากฐานที่
แข็งแกร-งของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปHญญา มีความเป6นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห,อย-างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณค-าความเป6นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช-วงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เท-าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝHงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค-านิยมที่พึงประสงค,
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสรางความอยู-ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ-มเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเร-งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู-สังคมที่เสมอภาคและเป6นธรรม กรอบ
แนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อต-อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย

(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเป6นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป/นมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเร-งอนุรักษ,
ฟWXนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปFองกันผลกระทบและปรับตัวต-อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ-งสู-การ
เป6นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ, ฟWXนฟูและปFองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ-มน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย-างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เป6นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป6นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การร-วมลดปHญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร,และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหน-วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู-ทองถิ่นอย-างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหน-วยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต-อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต-าง ๆใหทันสมัย เป6นธรรมและเป6นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหน-วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจ-ายของภาครัฐ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป6นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป/ (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร,ชาติระยะ ๒๐ ป/ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) สู-การปฏิบัติอย-างเป6นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ-งเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให เป6น
ประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน,และเปFาหมายอนาคตประเทศไทยในป/ ๒๕๗๙ ซึ่งกําหนดไวในยุทธศาสตร, ชาติระยะ ๒๐ ป/ เป6นกรอบ
ที่แผนพัฒนาฯ ๑๒ มุ-งตอบสนองวัตถุประสงค,และเปFาหมายการพัฒนาที่กําหนดภายใตระยะเวลา ๕ ป/ต-อจากนี้
ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ-งชี้ ถึงจุดแข็งและ
จุดอ-อนของประเทศ และการสะทอนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนใหการพัฒนาในดาน
ต-าง ๆ บรรลุผลได ในระยะเวลา ๕ ป/แรกของยุทธศาสตร, ชาติ ระยะ ๒๐ ป/ ทั้งนี้โดยไดคํานึงถึงการต-อยอดให
เกิดผลสัมฤทธิ์ย-างต-อเนื่องภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับต-อๆ ไปดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ จึงกําหนดวัตถุประสงค,และเปFาหมายรวมของการพัฒนาได ดังนี้

1) วัตถุประสงค
(1) เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเป6นคนที่สมบูรณ,มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยค-านิยมที่ดีมี
จิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ-นตลอดจนเป6นคนเก-งที่มีทักษะ
ความรู ความสามารถและพัฒนาตนเองไดต-อเนื่องตลอดชีวิต
(2) เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเป6นธรรมในการเขาถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได
(3) เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แข-งขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง ของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม-โดยการใช นวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
(4) เพื่อรักษาและฟWXนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป6นมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

(5) เพื่อใหการบริหารราชการแผ-นดินมีประสิทธิภาพโปร-งใสทันสมัยและมีการทํางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
(๖) เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสู-ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม(๗) เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต-างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอย-างสมบูรณ,และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนําและ
สรางสรรค, ในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความร-วมมือต-างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาคและโลก
๒) เปCาหมายรวม
เพื่อใหเป6นไปตามวัตถุประสงค,ดังกล-าวไดกําหนดเปFาหมายร-วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ ประกอบดวย
(๑) คนไทยมี คุณลักษณะเป6นคนไทยที่สมบูรณ, มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป6นพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอย-างรู เท-าทันสถานการณ, มีความ
รับผิดชอบและทําประโยชน,ต-อส-วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป6นไทย
(๒) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย-าง
ทั่วถึงและเป6นธรรม กลุ-มที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพิ่มขึ้นอย-างนอยรอยละ ๑๕
(๓) ระบบเศรษฐกิจมี ความเขมแข็งและแข-งขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสู-เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุ-นใหม- และเป6นสังคมผู ประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรค,คุณค-าสินคาและบริการ มีระบบการ
ผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลค-าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู
ชั้นสูงใหม-ๆ ที่เป6นมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสู-ภูมิภาคเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ต-อป/ และมีปHจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส, พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต-อการขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ
(๔) ทุ นทางธรรมชาติ และคุ ณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนั บสนุนการเติบโตที่เป6นมิตรกั บ
สิ่งแวดลอมมีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปjาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล-อยกkาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส-งไม-นอยกว-า
รอยละ ๗ ภายในป/ ๒๕๖๓ เทียบกับการปล-อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส-วนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการ
จัดการอย-างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยู-ในเกณฑ,
มาตรฐาน
(๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณ,ดีและเพิ่มความ
เชื่ อมั่ นของนานาชาติต- อประเทศไทย ความขัดแยงทางอุ ดมการณ, และความคิ ดในสั งคมลดลง ปHญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส-งสินคาและคามนุษย,ลดลง มีความ
พรอมที่ปกปFองประชาชนจากการก-อการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส-วนร-วมในการกําหนด

บรรทัดฐานระหว-างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส-งโลจิสติกส, ห-วงโซ-มูลค-า เป6นหุนส-วนการพัฒนาที่
สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก และอัตราการเติบโตของมูลค-าการลงทุนและการส-งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัยโปร-งใสตรวจสอบไดกระจายอํานาจ
และมีส-วนร-วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกว-าลดลงเพิ่ม
การใช ระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปHญหาคอร,รัปชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององค,กรปกครองส-วน
ทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากง-ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจ-ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิ ภาพสูง
ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนีภาพลักษณ,คอร,รัปชั่นดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากร ภาครัฐที่ มีความรูความสามารถและ
ปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
๑) วัตถุประสงค,
(1) เพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีค-านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
(2) เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
(๓) เพื่อส-งเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช-วงชีวิต
(๔) เพื่อเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอื้อต-อการพัฒนาคนและประเทศ
๒) เปFาหมาย
เปFาหมายที่ ๑ คนไทยส-วนใหญ-มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
เปFาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช-วงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
เปFาหมายที่ 3 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอย-างต-อเนื่อง
เปFาหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
เปFาหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีส-วนร-วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเป/นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
๑) วัตถุประสงค,
(1) เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแก- กลุ-มประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุด
(2) เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอย-างทั่วถึง
(3) เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
๒) เปFาหมาย
เปFาหมายที่ ๑ ลดปHญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุ-มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่
แตกต-างกัน และแกไขปHญหาความยากจน
เปFาหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
เปFาหมายที่ ๓ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมี ความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชน
พึ่งพาตนเองและไดรับส-วนแบ-งผลประโยชน,ทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
๑) วัตถุประสงค,
(1) สรางความเข็มแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอย-างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
(2) สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข-งขัน
๒) เปFาหมาย
(1) เศรษฐกิจขยายตัวอย-างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เปFาหมายที่ ๑ เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม-ต่ํากว-ารอยละ ๕ โดยมีรายไดต-อหัวเป6น ๘,๒๐๐
ดอลลาร, สรอ. ในป/ ๒๕๖๔ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และสัดส-วนรายได สุ ทธิ ของรัฐบาลต-อมูลค-า
ผลิตภัณฑ,มวลรวมในประเทศเป6นรอยละ ๑๙.๐
เปFาหมายที่ ๒ การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชนเฉลี่ยไม-ต่ํากว-ารอยละ ๑๐ และ
๗.๕ ต-อป/ ตามลําดับ
เปFาหมายที่ ๓ มูลว-าและปริมาณการส-งออกขยายตัวเฉลี่ยไม-ต่ํากว-ารอยละ ๔.๐
เปFาหมายที่ ๔ ผลิตภาพการผลิตของปHจจัยการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม-ต่ํากว-ารอยละ
เปFาหมายที่ ๕ กรอบอัตราเงินเฟFอระยะปานกลางอยู-ที่รอยละ ๒.๕ ฑ 5) หนี้สาธารณะคงคาง
ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไม-เกินรอยละ๕๕ ของ GDP และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลไม-เกินรอยละ ๒ ต-อ
GDP
เปFาหมายที่ ๖ การลงทุนจากความร-วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private
Partnership : PPP) ในการพัฒนาโวรงสรางพื้นฐานเฉลี่ยป/ละ ๔๗,๐๐๐ ลานบาท
เปFาหมายที่ ๗ ประชาชนและผูประกอบการเขาสู-ระบบภาษีมากขึ้น
เปFาหมายที่ ๘ อันดับความสามารถในการแข-งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD เลื่อน
ขึ้นไปอยู-ในกลุ-ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ไดรับการจัดอันดับทั้งหมด
(๒) การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา
เปFาหมายที่ ๑ ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัว
เฉลี่ยไม-ต่ํากว-ารอยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต-อป/ ตามลําดับ
เปFาหมายที่ ๒ เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิ ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป6น ๕๙,๔๖๐ บาทต-อ
ครัวเรือน ในป/ ๒๕๖๔ และพื้นที่การทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป6น ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร- ในป/ ๒๕๖๔
เปFาหมายที่ ๓ มีพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาสู-เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ จํานวน ๑๕ พื้นที่
เปFาหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายไดจากการท-องเที่ยวไม-ต่ํากว-า ๓ ลานลานบาทและอันดับ
ความสามารถในการแข-งขันดานการท-องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI) ไมต่ํากว-าอันดับที่ ๓๐
เปFาหมายที่ ๕ สัดส-วน GDP SMEs ต-อ GDP ทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นไม-นอยกว-ารอยละ ๔๕ เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
เปFาหมายที่ ๖ เพื่อพัฒนาปHจจัยสนับสนุนดานการเงิน ประกอบดวย (๑) ปรับเพิ่มอันดับ
ขีดความสามารถในการแข-งขันในภาคการเงิน (๒) เพิ่มคะแนนทักษะทางการเงินของวนไทยเท-ากับคะแนนเฉลี่ย
ของโลก (๓) ลดสัดส-วนการกูเงินนอกระบบใหเหลือไม-เกินรอยละ ๒ และ (๔) เพิ่มปริมาณการใช บริการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส,เป6น ๒๐๐ ครั้ง/ป//วัน

ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เป/นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
๑) วัตถุประสงค,
(1) รักษา ฟWXนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชน,อย-างยั่งยืนและเป6นธรรม
(2) สรางความมั่นคงดานน้ําของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบใหมี
ประสิทธิภาพ
(3) บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษใหมีคุณภาพดีขึ้น
(4) พัฒนาขีดความสามารถในการลดกkาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ
๒) เปFาหมายและตัวชี้วัด
เปFาหมายที่ ๑ การรักษา และฟWXนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ปjาไม เป6นรอยละ ๔๐
ของพื้นที่ประเทศ แบ-งเป6นพื้นที่ปjาเพื่อการอนุรักษ,รอยละ ๒๕ และพื้นที่ปjาเศรษฐกิจ รอยละ ๑๕ พื้นที่ปjา
ชายเลนเพิ่มจาก 2.53 ลานไร- เป6น 2.5๘ ลานไร- มี การแกไขปHญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เปFาหมายที่ ๒ สรางความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบใหมี ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการน้ําในระดับลุ-มน้ําใหมี ความสมดุลระหว-างความตองการใชน้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ําตนทุน
เพิ่มพื้นที่ชลประทานป/ละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร- ควบคู- กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําทั้งภาคการผลิตและการ
บริโภค ปFองกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง
เปFาหมายที่ ๓ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษ ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการ
จัดการอย-างถูกตองและน้ําไปใชประโยชน, ไม- นอยกว-ารอยละ ๗๕ ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการกําจัดไมนอยกว-ารอยละ ๓๐ กากอุตสาหกรรมที่เป6นอันตรายทั้งหมดเขาสู-ระบบการจัดการที่ถูกตอง ฟWXนฟูแหล-งน้ํา
ผิวดินใหมีคุณภาพในเกณฑ,ดี และแกไขปHญหาวิกฤติหมอกควัน
เปFาหมายที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดกkาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว
ต-อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล-อยกkาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส-งลดลงภายใน
ป/ ๒๕๖๓ ไม- น อยกว- ารอยละ ๗ ของการปล- อยในกรณี ปกติ มี กลไกจั ด การเพื่ อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในดานต-างๆหรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะไดรับผลกระทบสูง
เปFาหมายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย,สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง
ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยัง่ ยืน
๑) วัตถุประสงค,
(1) เพื่ อเสริมสรางความมั่ นคงภายในและปFองกั นปHญหาภัยคุกคามที่เป6นอุปสรรคต- อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
(2) เพื่อสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคส-วนใหมีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการดานความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแกไขสถานการณ,ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอื่นๆ
(3) เพื่อสรางความสอดคลองระหว-างนโยบายดานความมั่นคงใหสนับสนุนเสถียรภาพและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันได
อย-างมีประสิทธิภาพ

(4) เพื่อเสริมสรางความร-วมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน,ของชาติ
๒) เปFาหมาย
เปFาหมายภาพรวมคือผลประโยชน,ของชาติว-าดวยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปFาหมายที่ ๑ ปกปFองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย,ใหเป6นสถาบันหลักของประเทศ
เปFาหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท, ผูเห็นต-างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูร-วมกันไดอย-างสันติ ประชาชนมีส-วนร-วมปFองกันแกไขปHญหาความมั่นคง
เปFาหมายที่ ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต มี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สิน มี
โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น
เปFาหมายที่ ๔ ประเทศไทยมี ความสัมพันธ, และความร-วมมือดานความมั่นคงในกลุ-มประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปFองกันภัยคุกคามในรูปแบบต-างๆ ควบคู- ไปกับการ
รักษาผลประโยชน,ของชาติ
เปFาหมายที่ ๕ ประเทศไทยมี ความพรอมต-อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร มีอันดับความ
เสี่ยงจากการก-อการรายต่ํากว-าอันดับที่ ๒๐ ของโลก และมี อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอร,ในต่ํา
กว-าอันดับที่ ๑๐ ของโลก
เปFาหมายที่ ๖ จัดทําแผนงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปCองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๑) วัตถุประสงค,
(1) เพื่อใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และไดมาตรฐานสากล
(2) เพื่อให องค, กรปกครอง ส-วนทองถิ่นให มีการบริหารจัดการและใหบริการแก- ประชาชน
ในทองถิ่นไดอย-างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร-งใสตรวจสอบได
(3) เพื่อลดปHญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
(4) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวกดวยความ
รวดเร็ว และเป6นธรรมแก-ประชาชน
๒) เปFาหมาย
เปFาหมายที่ ๑ ลดสัดส-วนค-าใชจ-ายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ ใหอยู-ในอันดับสองของอาเซียนเมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
เปFาหมายที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค,กรปกครองส-วนทองถิ่น
เปFาหมายที่ ๓ เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ, คอร,รัปชั่นใหอยู-สูงกว-ารอยละ ๕๐ เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
เปFาหมายที่ ๔ ลดจํานวนคดีที่มีการพิจารณาตัดสินลงโทษผิดพลาด

ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
๑) วัตถุประสงค,
(1) เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวกดาน การคมนาคมขนส-งและการคา
รวมทั้งมีกลไกกํากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส-งที่มีประสิทธิภาพและโปร-งใส ใหสามารถสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข-งขันของประเทศจากการพัฒนาโครงข-ายการขนส-ง และยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชน
(2) เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและส-งเสริมการใช
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภู มิภาคอาเซียนจากการพัฒนาดาน
พลังงาน
(3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลอย-างทั่วถึงทั้ง
ประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป6นธรรม และส-งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม- และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอร,ใหมีความมั่นคง และคุมครองสิทธิส-วนบุคคลใหแก-ผูใชบริการ
(4) เพื่อพัฒนาประสิทธิ ภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานน้ําประปาทั้งใน
เชิ งปริ มาณและคุ ณภาพใหครอบคลุ มทั่วประเทศ ลดอั ตราน้ําสู ญเสี ยในระบบประปาและกลไกการบริ หาร
จัดการการประกอบกิจการน้ําประปาในภาพรวมของประเทศ
(5) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต-อเนื่องที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อลดการนําเขา
จากต-างประเทศ และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ
๒) เปFาหมาย
เปFาหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส,ในภาพรวม มีเปFาหมาย ลด
ความเขมการใชพลังงาน (Energy Intensity: EI) อยู-ที่ ๑๒.๘๓ พันตันเทียบเท-าน้ํามันดิบ/พันลานบาท ในป/
๒๕๖๔รวมทั้งมีเปFาหมายในการลดตนทุนโลจิสติกส,ของประเทศไทยเป6นรอยละ ๑๒ ของผลิตภัณฑ,มวลรวมใน
ประเทศในป/ ๒๕๖๔ โดยในส-วนของตนทุนค-าขนส-งสินคาจะลดใหต่ํากว-ารอยละ ๗ ของผลิตภัณฑ,มวลรวมใน
ประเทศ
เปFาหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบคมนาคมขนส-ง มีเปFาหมาย เพิ่มปริมาณ
การขนส-งสินคาทางรางจากรอยละ ๒ เป6นไม-นอยกว-ารอยละ ๔ และปริมาณการขนส-งสินคาทางน้ําเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ ๑๕ เป6นไม-นอยกว-ารอยละ ๑๙ มีปริมาณผูใช ระบบขนส-งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น โดยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๕ เป6นไม-นอยกว-ารอยละ ๓๐ และท-าอากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและท-าอากาศยานในภูมิภาคมีขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู โดยสารเพิ่มขึ้นเป6น ๑๐๐ และ
๔๒ ลานคนต-อป/ ตามลําดับ
เปFาหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส, ประเทศไทยมี ความสามารถในการแข-งขันดาน
โลจิสติกส,และประสิทธิ ภาพในการอํานวยความสะดวกทางการคาอยู-ในอันดับดีขึ้นภายในป/ ๒๕๖๔ และ
บุคลากรดานโลจิสติกส, ไดรับการพัฒนาใหมีผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งมีปริมาณการขนส-งสินคาผ-านเขา-ออก
ณ ด-านการคาชายแดนสําคัญที่เชื่อมต-อกับโครงข-ายทางเฉลี่ยไม-นอยกว-ารอยละ ๕ ต-อป/
เปFาหมายที่ ๔ การพัฒนาดานพลังงาน มีเปFาหมายเพิ่มสัดส-วนการใช พลังงานทดแทนต-อ
ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทายเป6นรอยละ ๑๗.๓๔ ในป/ ๒๕๖๔ และลดการพึ่งพากkาซธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟFาใหเหลือรอยละ ๔๗ ในป/ ๒๕๖๔ เปFาหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีเปFาหมายที่จะขยายโครงข-าย
อินเทอร,เน็ตความเร็วสูง ใหไดรอยละ ๘๕ ของหมู-บานทั่วประเทศ และมีผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม-

เพิ่มขึ้นจํานวนไม-นอยกว-า ๑,๐๐๐ ราย รวมทั้งหน-วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร, ในการ
รับมือภัยคุกคามทาง ออนไลน,อย-างนอยรอยละ ๘๐ ของหน-วยงานภาครัฐทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดแผนฯ
เปFาหมายที่ ๖ การพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา) มีเปFาหมายขยายกําลังการผลิต
น้ําประปาและกระจายโครงข-ายการให บริการน้ําประปาครอบคลุมพื้นที่บริการในเขตนครหลวง รอยละ ๑๐๐
ภายในป/ ๒๕๖๑ ในเขตภูมิภาค/เทศบาล ใหครอบคลุมรอยละ ๘๐ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ และจัดหาน้ําสะอาดหรือ
ก-อสรางระบบประปาหมู-บานใหครอบคลุมทุกหมู-บานเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ลดอัตราน้ําสูญเสียระบบส-งและจําหน-าย
น้ําในเขตนครหลวงใหมีความสูญเสียนอยกว-ารอยละ ๒๐ และเขตภู มิภาค/เทศบาลใหมีความสูญเสียนอยกว-า
รอยละ ๒๕ ภายในป/ ๒๕๖๔ รวมทั้งมีการจัดตั้งองค,กรกํากับดูแลกิจการประปาที่เป6นเอกภาพ และมีกฎหมาย
รองรับการดําเนินงานอย-างเป6นรูปธรรมใหแลวเสร็จภายในป/ ๒๕๖๒
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๑) วัตถุประสงค,
(1) เพื่อสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตร, และเทคโนโลยีขั้น
กาวหนา ใหสนับสนุนการสรางมูลค-าของสาขาการผลิตและบริการเปFาหมาย
(2) เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงและนําเทคโนโลยีไปใช ใหกับเกษตรกรรายย-อย วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย-อม
(3) เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ-งเนนการลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุ ณภาพชี วิตของ
ประชาชนผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม และคุณภาพสิ่งแวดลอม
(4) เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร, เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ใหสามารถ
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
๒) เปFาหมาย
เปFาหมายที่ ๑ เพิ่มอันดับความสามารถการแข-งขันโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร, และ
ดานเทคโนโลยี จัดโดย IMD (International Institute of Management Development) ใหอยู-ในลําดับ ๑ ใน
๓๐
เปFาหมายที่ ๒ เพิ่มสัดส-วนค-าใชจ-ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสู-รอยละ 5) ของ GDP
และมีสัดส-วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต-อภาครัฐเป6น ๗๐:๓๐ โดยมีสัดส-วนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร,และเปFาหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสราง/สะสมองค,ความรู :
ระบบโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เป6น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐
เปFาหมายที่ ๓ เพิ่มจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเป6น ๒๕ คนต-อประชากร
๑๐,๐๐๐ คน
เปFาหมายที่ ๔ เพิ่มโอกาสการเขาถึงและใชประโยชน, ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี พรอมใชของ
เกษตรกรรายย-อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย-อม
เปFาหมายที่ ๕ เพิ่มจํานวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุและผูพิการที่
ผลิตไดเองภายในประเทศ

ยุทธศาสตรที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑) วัตถุประสงค,
(1) เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู-ภูมิภาคอย-างทั่วถึงมากขึ้น
(2) เพื่อพัฒนาเมืองศูนย,กลางของจังหวัดใหเป6นเมืองน-าอยู-สําหรับคนทุกกลุ-ม
(3) เพื่อพัฒนาและฟWXนฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอย-างเป6นมิตรต-อสิ่งแวดลอมและ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
(4) เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม-ใหสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข-งขันและ
การพัฒนาในพื้นที่อย-างยั่งยืน
๒) เปFาหมาย
เปFาหมายที่ ๑ ลดช-องว-างรายไดระหว-างภาคและมีการกระจายรายไดที่เป6นธรรมมากขึ้น
เปFาหมายที่ ๒ เพิ่มจํานวนเมืองศูนย,กลางของจังหวัดเป6นเมืองน-าอยู-สําหรับคนทุกกลุ-มใน
สังคม
เปFาหมายที่ ๓ พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป6นมิตรต-อ
สิ่งแวดลอม
เปFาหมายที่ ๔ เพิ่มมูลค-าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม-บริเวณชายแดนรอยละ ๒๐
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
๑) วัตถุประสงค,
(1) เพื่อใชประโยชน,จากจุดเด-นของทําเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป6นจุดเชื่อมโยงสําคัญของ
แนวระเบียงเศรษฐกิจต-างๆ ใหเกิดประโยชน,อย-างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
(2) เพื่อขยายโอกาสดานการคาการลงทุนระหว-างประเทศ และยกระดับใหประเทศเป6นฐาน
การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด-น
(3) เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกดวยการส-งเสริมบทบาทที่สรางสรรค,ของไทยในกรอบ
ความร-วมมือต-างๆ รวมทั้ งการสนั บสนุ นการขับเคลื่ อนการพั ฒนาภายใตกรอบเปFาหมายการพัฒนาที่ ยั่งยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs)
๒) เปFาหมาย
เปFาหมายที่ ๑ เครือข-ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช
ประโยชน,ไดเต็มศักยภาพ
เปFาหมายที่ 2 ระบบห-วงโซ-มูลค-าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น
เปFาหมายที่ 3 ประเทศไทยเป6นฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาค
อนุภู มิภาค อาเซี ยนและเอเชีย รวมทั้งมี การพั ฒนาส-วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิ จในอนุ ภูมิภาคให
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต
เปFาหมายที่ 4 ประเทศไทยเป6นหุนส-วนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับ

1.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝMNงอาวไทย
1) วิสัยทัศน (Vision)
“ศูนย,กลางการเกษตร การท-องเที่ยวนานาชาติ มีระบบโลจิสติกส,ที่สมบูรณ, เป6นมิตรกับสิ่งแวดลอม”
2) พันธกิจ (Mission)
(1) พัฒนาการผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการปาล,มน้ํามัน ยางพารา และไมผล
(2) พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว,ที่สามารถสรางความ
โดดเด-น
(3) พัฒนาทรัพยากรการท-องเที่ยว สรางรูปแบบการท-องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหารจัดการ
และการสรางเครือข-ายการท-องเที่ยวกลุ-มจังหวัด
(4) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน การขนส-ง และโลจิสติกส, เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ-มจังหวัด
(5) อนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมที่ดี
3) เปCาประสงครวม
(1) กลุ-มจังหวัดเป6นศูนย,กลางการผลิตและแปรรูป ยางพารา ปาล,มน้ํามันของประเทศ
(2) เป6นกลุ-มจังหวัดชั้นนําดานการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว,เศรษฐกิจที่มี
ความโดดเด-นในพื้นที่
(3) กลุ-มจั งหวัดเป6น สถานที่ ท-องเที่ ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมี ความหลากหลายของ
รูปแบบการท-องเที่ยว
(4) มีระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส, ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาดาน
ต-าง ๆ ของกลุ-ม
(5) กลุ-มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ, มีสิ่งแวดลอม สภาพสังคมที่ดี
4) ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร,ที่ 1 พัฒนาการผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก
(ปาล,มน้ํามัน ยางพารา ไมผล)
ประเด็นยุทธศาสตร,ที่ 2 การเพิ่มผลผลิตจากการประมงชายฝHIง การเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําเศรษฐกิจ
และการเลี้ยงสัตว,เศรษฐกิจที่มีความมั่นคงโดดเด-นในพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร,ที่ 3 การพัฒนาสู-การเป6นสถานที่ท-องเที่ยวนานาชาติที่มีคุณภาพ และมี
ความหลากหลายของรูปแบบการท-องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร,ที่ 4 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน การขนส-ง และโลจิสติกส, เพื่อรองรับ
การพัฒนาของกลุ-มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร,ที่ 5 การพัฒนาสู-การเป6นบานเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ

1.4 แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
1) วิสัยทัศน
“นครแห-งอารยธรรม น-าอยู-น-าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”
2) จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning)
(1) เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น-าเที่ยว
(2) เมืองเกษตรนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสีเขียว
(3) ศูนย,กลางการคมนาคมขนส-ง และกระจายสินคาของภาคใต
3) เปCาประสงครวม (วัตถุประสงค) (Objective)
(1) เพิ่มรายไดจากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท-องเที่ยวโดยควบคู-กับการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพ
(2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการอย-างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
(3) ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดําเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(4) ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย-างต-อเนื่อง
4) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
(1) บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู-มาตรฐานครบวงจร และเป6นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(2) พัฒนาการท-องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
(3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย-างยั่งยืน
(4) พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน-าอยู- เขมแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน : องค,กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
พันธกิจ
(1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหมีองค,ความรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และส-งเสริม
การสรางเครือข-ายเกษตรกร
(2) พัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน และความตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน
สนับสนุนการใชภูมิปHญญาทองถิ่นและส-งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มมูลค-าการผลิตดานการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ
(3) ส-งเสริมการผลิตและจําหน-ายสินคาเกษตรทั้งที่เป6นอาหาร มิใช-อาหาร และพลังงานทดแทน
(4) สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
(5) จัดใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานและแหล-งน้ําเพื่อการเกษตรอย-างทั่วถึงและเพียงพอ
(6) ฟWXนฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท-องเที่ยวทั้งแหล-งท-องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด
ประชาสัมพันธ,การท-องเที่ยว เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ,ที่ดีของจังหวัด
(7) ส-งเสริมการลงทุน การพาณิชย, และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท-องเที่ยว
(8) ส-งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปHญญาทองถิ่นกับองค,ความรูใหม- สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาร-วมระหว-างนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสําคัญกับความสอดคลองกับความตองการ
ภาคเศรษฐกิจชุมชน
(9) พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส-งและระบบโลจิสติกส,
เปCาหมายการพัฒนา
(1) รายไดของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 10 ต-อป/
(2) ประชาชนไดใชประโยชน,จากที่ดินอย-างเป6นธรรม ที่ดินมีคุณค-าและไดรับประโยชน,มากขึ้น
(3) จังหวัดนครศรีธรรมราชเป6นเมืองน-าท-องเที่ยวติดอันดับของภาคใต
(4) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยใหความสําคัญกับการเพิ่ม
มูลค-า การคา การลงทุนของจังหวัด
2) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
พันธกิจ
(1) ฟWXนฟูพื้นที่ปjาและระบบนิเวศใหเกิดความอุดมสมบูรณ,
(2) ส-งเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ตนน้ําและลุ-มน้ําอย-าง มีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบช-วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณ,และเตือนภัยน้ําแลงและน้ําท-วม รวมทั้งส-งเสริมใหมีระบบการ
จัดการน้ําเสีย
(3) ส-งเสริมใหมีมาตรการควบคุมการท-องเที่ยวในแหล-งท-องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ใหอยู-ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
(4) ส-งเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝHงค-านิยมการบริโภค อย-างพอเพียงและยั่งยืน การ
สรางเครือข-ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน

(5) ส-งเสริมใหชุมชน หมู-บานมีส-วนร-วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
ส-งผลกระทบต-อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสรางประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย
ขยะอิเล็กทรอนิกส, ขยะติดเชื้อ ส-งเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล-งกําเนิด
สนับสนุนการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนใหมีระบบเก็บขนและกําจัดขยะ แบบรวมศูนย,
(6) เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งดานวิชาการ บุคลากรและสราง
จิตสํานึกของชุมชนในการมีส-วนร-วมติดตาม ตรวจสอบ เฝFาระวัง แกไขปHญหาสิ่งแวดลอม
(7) ส-งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด
(8) สนับสนุนส-งเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
(9) ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบ-งปHนผลประโยชน,ที่เป6นธรรม อนุรักษ,ฟWXนฟู
ความหลากหลายของพันธุกรรมทองถิ่น เพื่อรักษา ปกปFองระบบนิเวศน,ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
เปCาหมายการพัฒนา
(1) ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมมี ความสมดุ ลเชิงนิ เวศน,อย- างยั่ งยืน ประชาชนมี การ
ดํารงชีวิตอยู-อย-างมีความสุขภายใตคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
(2) ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส-วนร-วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3) ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใชพลังงาน และมีพลังงานใชอย-างเพียงพอ
(4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยู-ในเกณฑ,มาตรฐาน
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
(1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย,และองค,กรภาคประชาสังคมใหมีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุก
ดาน
(2) พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรูคู-คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น ส-งเสริมใหเยาวชน ประชาชน ใชประโยชน,จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสรางสรรค,อย-างฉลาดเพื่อเสริมสรางการเรียนรู
(3) สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหกับพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน
(4) พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนใหถูกสุขลักษณะ
(5) พัฒนาบุคลากรทางการแพทย,และสาธารณสุข ส-งเสริมการบริหารจัดการแพทย,แผนไทย
(แพทย,ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล
(6) ปFองกัน ควบคุมการแพร-ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผูเสพย,และผูเกี่ยวของใหนอยลง
(7) ควบคุมการแพร-ระบาดของโรคติดต-อรายแรงและปFองกันการเกิดโรคไม-ติดต-อ เฝFาระวัง
ปFองกันปHญหาการปjวยและตายดวยโรคอุบัติใหม(8) ส-งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบ เรียบรอยและการบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สินของประชาชน
(9) พัฒนาการกีฬา เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุ-มออกกําลังกายและเล-นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกกําลังกายและเล-นกีฬาอย-างทั่วถึง
(10) ส-งเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปHญญาทองถิ่น พัฒนา
ฟWXนฟู ต-อยอดแหล-งเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อส-งเสริมการเรียนรูของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร-สู-สังคม
โลก

(11) สงเคราะห, และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งพาตนเองได
(12) สรางกระบวนการมีส-วนร-วมเพื่อความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรูชุมชน
การจัดทําแผนแม-บทชุมชน ส-งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนและสวัสดิการชุมชน
เปCาหมายการพัฒนา
(1) ประชาชน/เยาวชน มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตไดอย-างปกติสุข
(2) ประชาชนไดรั บสวั สดิ การพื้ นฐานอย- างทั่ วถึ งเป6 นธรรม และมี ความปลอดภั ยในชี วิ ตและ
ทรัพย,สิน
(3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางร-างกาย จิตใจ สติปHญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญ
พันธุ,ที่เหมาะสมในทุกช-วงวัย
(4) ประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและปHจจัยเสี่ยงต-อสุขภาพ
ลดลง
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ
(1) พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย-างทั่วถึง
(2) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพียงพอ
(3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพอย-างทั่วถึงทุกพื้นที่
5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี
พันธกิจ
(1) รณรงค,สรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝHงจิตสํานึก ค-านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย,ทรงเป6นประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตสํานึกธรรมาภิบาลใหแก-เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส-วน
(2) พัฒนาการบริหารจัดการองค,กรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปร-งใส สนับสนุน
ใหใชทรัพยากรในการบริหารอย-างคุมค-า ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน ลดขั้นตอน
การทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกแก-ประชาชน
(3) พัฒนาและส-งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่ตอบสนองความตองการในระดับชุมชน
ภายใตกระบวนการมีส-วนร-วมจากทุกภาคส-วน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล
(4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค,กรอย-างสม่ําเสมอและต-อเนื่อง เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
เปCาหมายการพัฒนา
(1) ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี มีส-วนร-วมในการพัฒนาทองถิ่น
(2) องค,กรปกครองส-วนทองถิ่นมีความพรอมในการแกปHญหาและใหบริการประชาชน
(3) มีการบริหารจัดการที่โปร-งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มกระบวนการมีส-วนร-วมของทุกภาคี
ในการพัฒนา

2. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
2.1 วิสัยทัศน
“สังคมพัฒนา ประชามีสวนรวม พรอมใจพึ่งตนเอง”
2.2 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร,ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตร,ที่ 2 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร,ที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร,ที่ 4 ดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 เปCาประสงค
1) มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่สะดวก
2) ส-งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3) ส-งเสริมการประกอบอาชีพ
4) ส-งเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการสังคม สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปjวยเอดส,
5) อนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สิน
7) ส-งเสริมสุขภาพและพัฒนาดานสาธารณสุข
8) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
2.4 ตัวชี้วัด
หน-วยวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตของการปฏิบัติงานที่กําหนด
2.5 คาเปCาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร,
2.6 กลยุทธ
1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทาง
2) พัฒนาการจราจรและไฟฟFา
3) จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
4) ส-งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย,พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในสังกัดตาม
อํานาจหนาที่
5) ส-งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ, ฟWXนฟู ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปHญญาทองถิ่น
6) ส-งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบกอบอาชีพของประชาชน
7) ส-งเสริมและพัฒนาสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปjวยเอดส,
8) ดูแล บํารุงรักษาและอนุรักษ,ไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9) การรักษาความสงบเรียบรอย การปFองกันและบรรเทาสาธารณภัยกูชีพฉุกเฉิน
10) ส-งเสริม สนับสนุน ดานกีฬาและสาธารณสุข
11) การส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององค%การบริหารสวนตําบลทอนหงส%

1. ยุทธศาสตร%ดานโครงสรางพื้นฐาน
สังคม
พัฒนา

2. ยุทธศาสตร%ดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร%ดานการพัฒนาสังคม

จุดยืน
ทางยุทธศาสตร
(Positioning)
ประชามีสวนรวม

4. ยุทธศาสตร%ดานการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล

พรอมใจ
พึ่งตนเอง

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององค,การบริหารส-วนตําบลทอนหงส, ไดจัดทําจากประเด็นความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร,ที่สําคัญคือแผนยุทธศาสตร,ชาติ 20 ป/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ฉบับที่
12 แผนพัฒนากลุ-มจังหวัดภาคใตฝHIงอ-าวไทย แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร,การพัฒนา
ขององค,กรปกครองส-วนทองถิ่นในเขตจังหวัด จนมาถึงยุทธศาสตร,ขององค,การบริหารส-วนตําบลทอนหงส,
จะเห็นไดว-ามีความเชื่อมโยงกันอย-างชัดเจนในการนํามาเป6นแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตร,การพัฒนา
ขององค, ก รปกครองส- ว นทองถิ่ น ซึ่ ง การกํ า หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร, ก ารพั ฒ นาที่ ชั ด เจนจะเป6 น การ
เตรียมการพัฒนาภาพรวมไปในแนวทางเดียวกันทิศทางเดียวกัน เป6นการเตรียมการวางแผนไปถึงอนาคต
โดยมีการทํางานเชื่อมโยงกันโดยเริ่มจาก
1) สวนกลาง กําหนดยุทธศาสตร, พัฒนานโยบาย สนับสนุนความรูวิทยาการใหม-และกํากับดูแล
ตรวจวัดสัมฤทธิผลของการปฏิบัติงานของราชการส-วนภูมิภาค และองค,กรปกครองส-วนทองถิ่นแต-ไม-ใชหน-วยปฏิบัติ
2) สวนภู มิภ าค จะเชื่ อมโยงความสั มพั นธ, ทางยุ ทธศาสตร, ใหคํ าปรึ กษาชี้แนะสนั บสนุ น และ
ช-วยเหลือทางเทคนิค กํากับดูแลและเป6นตัวแทนของหน-วยราชการส-วนกลาง ปฏิบัติภารกิจที่หน-วยการ
ปกครองทองถิ่นทําไม-ไดหรือทําไดไม-ดีพอตามพันธะสัญญาที่มีต-อราชการส-วนกลาง
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น รับผิดชอบปฏิบัติกิจกรรมบริการประชาชนที่เป6นเรื่องใกลตัวที่
ผูคนในทองถิ่นรูปHญหาความตองการดีกว-าและมีความสามารถแกปHญหาและทําการพัฒนาไดดีกว-าราชการ
ส-วนภูมิภาค

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (การวิเคราะห SWOT)
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength)
1) เสนทางคมนาคม ส-วนใหญ-อยู-ในสภาพที่ใชการได
2) มีแหล-งน้ําธรรมชาติ (น้ําตก) ซึ่งเป6นตนที่เพียงพอ
เพื่อการอุปโภค บริโภค
3) นโยบายผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาดาน
โครงสรางพืน้ ฐาน
4) ประชาชนในพืน้ ที่มีความตองการดานโครงสราง
พื้นฐานมากกว-าดานอืน่ ๆ
โอกาส (Opportunity)
1) มี พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแก- อปท. 2542 และพรบ.สภาตําบลและองค,การ
บริหารส-วนตําบล 2537 ใหทองถิ่น บริหารทองถิ่นเอง
2) มีการถ-ายโอน บุคลากร ภารกิจ และงบประมาณให
ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จุดแข็ง (Strength)
1) ทองถิ่นมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 แห-ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห-ง วิทยาลัย 2 แห-ง ศูนย,
พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย,
2) มีศูนย,การศึกษานอกโรงเรียนประจําตําบล
ใหบริการทางดานการศึกษาแก-ประชาชน
3) มีวัดเป6นศูนย,รวมจิตใจของชาวพุทธ จํานวน 5
แห-ง
4) ประชาชนมีจิตใจอันดีงาม
โอกาส (Opportunity)
1) มีการกระจายอํานาจทางการศึกษา ใหแก-องค,กร
ปกครองส-วนทองถิ่น
2) รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในการบริหาร
การศึกษา

จุดออน (Weak)
1) ถนนหนทางส-วนใหญ-ยังไม-ไดมาตรฐานเนื่องจาก
เป6นถนนดิน มีสภาพเป6นหลุมเป6นบ-อ
2) ระบบประปาไม-ไดมาตรฐานและไม-ทั่วถึง
3) งบประมาณไม-เพียงพอในการพัฒนาดาน
โครงสรางพืน้ ฐาน เช-น การก-อสรางระบบประปาขนาด
ใหญ- การก-อสรางถนนคอนกรีต การติดตั้งไฟสาธารณะ
อุปสรรค (Threat)
1) การจัดสรรงบประมาณรายไดใหทองถิ่นเป6นไป
อย-างล-าชา
2) ส-วนราชการไม-ค-อยใหความร-วมมือในการถ-ายโอน
ภารกิจใหทองถิ่น
3) ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ-อยครั้งทําใหโครงสราง
พื้นฐานไดรับความเสียหาย
จุดออน (Weak)
1) โรงเรียนและศูนย,พัฒนาเด็กเล็กขาดสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย เช-น คอมพิวเตอร, อินเตอร,เน็ต
2) แหล-งคนควาหาความรูมีไม-เพียงพอ เช-น
หองสมุด หรือแหล-งเรียนรูอื่น ๆ
3) ทองถิ่นไม-มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาดาน
การศึกษา
อุปสรรค (Threat)
1) การจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาล-าชา
2) กระแสวัฒนธรรมใหม- ๆ ทําลายวัฒนธรรมและ
ประเพณีดั้งเดิมของชุมชน

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
จุดแข็ง (Strength)
1) ประชาชนในพืน้ ที่ส-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
ที่อุดมสมบูรณ,เป6นแหล-งกําเนิดของแหล-งน้ําธรรมชาติ
6) ผูบริหารมีนโยบายในการจัดกิจกรรมการเล-นกีฬา
และสนับสนุนงบประมาณในการแข-งขันกีฬาเป6นประจํา
ทุกป/
7) อบต.มีสนามกีฬาเป6นของตนเอง
8) ประชาชนส-วนใหญ-มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
9) มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทอนหงส, ให
การสนับสนุนงบประมาณดานสุขภาพ
10) มีโรงพยาบาลส-งเสริมสุขภาพระดับตําบล
ใหบริการดานสาธารณะสุขแก-ประชาชนในทองถิ่น
โอกาส (Opportunity)
1) นโยบายขจัดปHญหาความยากจนของรัฐบาลเนน
การขยายโอกาส ส-งเสริมอาชีพ สรางรายได ลดรายจ-าย
เนนการเขาถึงเงินทุน
2) รัฐบาลมีนโยบายในการส-งเสริมสวัสดิการแกประชาชน โดยจัดใหมีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
3) กระทรวงพลังงานสนับสนุนประชาชนใชพลังงาน
ทดแทน
4) กระทรวงสาธารณสุขส-งเสริมการบริการดาน
สาธารณสุขใหประชาชนอย-างทัว่ ถึง

จุดออน (Weak)
1) ผลผลิตทางการเกษตรดอยคุณภาพ
2) ประชาชนมีค-านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและการ
บริโภคฟุjมเฟWอยมากขึ้น
3) ขาดการมีส-วนร-วมจากประชาชนในการทํา
กิจกรรมต-าง ๆ
4) สถานทีท่ -องเที่ยวทางธรรมชาติไม-ไดอยู-ในความ
รับผิดชอบของ อบต.
5) มีเยาวชนกลุ-มเสี่ยงต-อสารเสพติด
6) งบประมาณไม-เพียงพอในการก-อสรางสถานที่ออก
กําลังกายและลานกีฬาที่มีมาตรฐาน
7) ไม-มีสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน ไม-มีแพทย,ทีมี
ความชํานาญและเพียงพอ

อุปสรรค (Threat)
1) สินคาทางการเกษตรราคาตกต่ําไม-แน-นอน
2) ตนทุนการผลิตทางการเกษตรสูง เช-น ปุยˆ เคมี
3) ตนทุนค-าครองชีพสูงขึ้น
4) ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของจํากัดการดําเนินการ

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
ภารกิจเป‰ดโอกาสใหทองถิ่นบริหารงบประมาณโดยอิสระ
เป6นไปตามความตองการของประชาชน
3) พรบ.ขอมูลข-าวสาร เป‰ดโอกาสใหประชาชนไดรับ
ขอมูลข-าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต-างๆของรัฐ

จุดออน (Weak)
1) ประชาชนขาดการมีสว- นร-วมในการบริหารงาน
ของ อบต.

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

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
การพัฒนาดานต-าง ๆ ย-อมมีปHญหาอุปสรรคเสมอ ซึ่งปHญหาและอุปสรรคดังกล-าวอาจมีสาเหตุมา
จากหลายๆ ปHจจัย ทั้งปHจจัยภายในและปHจจัยภายนอก เพียงแต-ปHจจัยต-างๆ เหล-านั้นจะมีผลกระทบต-อการ
พัฒนามากนอยแตกต-างกันไปแลวแต-สถานการณ,หรือสภาพแวดลอมของแต-ละที่ ในส-วนของการพัฒนา
ขององค,การบริหารส-วนตําบลทอนหงส,ดานต-างๆ ตามยุทธศาสตร,ที่ไดกําหนดไวนั้นจะเห็นไดว-าสถานการณ,
สภาพแวดลอมภายนอกส- งผลกระทบต- อการพั ฒ นาพอสมควรโดยเฉพาะอย- า งยิ่ งสภาพแวดลอมทาง
ภูมิศาสตร,หรือพื้นที่ ซึ่งองค,การบริหารส-วนตําบลทอนหงส,ประกอบดวย 8 หมู-บาน มีพื้นที่กวางและเป6น
พื้นที่เชิงเขาประสบปHญหาเสนทางคมนาคมในหมู-บานยังไม-ไดรับการพัฒนาอย-างทั่วถึงและมีความชํารุด
เมื่อถึงช-วงฤดูฝนจะมีน้ําหลากเป6นจํานวนมากทําใหถนนไดรับความเสียหาย การก-อสรางถนนก็ตองใช
งบประมาณจํานวนมาก ส-วนสภาพแวดลอมดานอื่น ๆ ไม-ส-งผลต-อการพัฒนามากนัก เพราะพื้นที่ตําบล
ทอนหงส, ไม-มีโรงงานขนาดใหญ- ไม-มีแหล-งมลพิษรุนแรง ประชาชนส-วนใหญ-มีอาชีพและมีรายไดเพียงพอ
ต-อการดํารงชีวิต คนในสังคมมีความรักใคร-สามัคคีและร-วมมือกันทํากิจกรรมต-างๆ เช-น ร-วมกันพัฒนา
หมู-บาน การจัดงานประเพณีสงกรานต, ประเพณีลอยกระทง ตําบลทอนหงส,เป6นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ,
ของทรัพยากรปjาไม มีตนไมหลากหลายในเขตอุทยานแห-งชาติเขาหลวงนครศรีธรรมราช ดินมีความอุดม
สมบูรณ,เหมาะสมต-อการเพาะปลูก สามารถปลูกพืชสวนและพืชไร-ไดหลายชนิด มีแหล-งน้ําซึ่งเป6นตนน้ํา
สามารถผลิ ต น้ํ า ใหคนในตํ า บลไดอุ ป โภคเกื อ บทั้ ง ป/ มี ส ถานศึ ก ษาทั้ ง ระดั บ เตรี ย มอนุ บ าล อนุ บ าล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดังนั้นสถานการณ,สภาพแวดลอมต-าง ๆ ขององค,การ
บริหารส-วนตําบลทอนหงส,ถือว-าเป6นสภาพแวดลอมที่ดีและเป6นสังคมที่ดี

แบบ ยท.01
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส#วนท$องถิ่น
โครงสร$างความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารส#วนตําบลทอนหงส พ.ศ.2561-2564
ยุทธศาสตรชาติ
20 ป0

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

1.
ความมั่นคง

2.
การสร$างความสามารถใน
การแข#งขัน

1. การเสริมสร$างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

3.
การพัฒนาและเสริมสร$าง
ศักยภาพคน

2. การสร$างความเป7น
ธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

7. การพัฒนา
โครงสร$างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส

ยุทธศาสตรกลุ#ม
จังหวัดภาคใต$
ฝEFงอ#าวไทย

1.
พัฒนาการผลิต การแปรรูป และ
การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก
(ปาล!มน้ํามัน ยางพารา ไม'ผล)

2. การเพิ่มผลผลิตจากการประมง
ชายฝ+,ง การเพาะเลี้ยงสัตว!น้ําเศรษฐกิจ
และการเลี้ยงสัตว!เศรษฐกิจที่มีความ
มั่นคงโดดเด2นในพื้นที่

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1.
บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู2
มาตรฐานครบวงจร และเป4นมิตรกับ
สิ่งแวดล'อม

4.การสร$างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท#าเทียมกันทาง
สังคม

3. การสร$างความ
เข$มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข#งขันได$อย#างยั่งยืน
8. วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

3.
การพัฒนาสูก2 ารเป4นสถานทีท่ 2องเที่ยว
นานาชาติที่มีคณ
ุ ภาพ และมีความ
หลากหลายของรูปแบบการท2องเที่ยว

2.
พัฒนาการท2องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ
ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

5.การสร$างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป7นมิตรต#อ
สิ่งแวดล$อม

5. ความมั่นคง

4. การเติบโตที่เป7นมิตร
กับสิ่งแวดล$อมเพื่อการ
พัฒนาอย#างยั่งยืน

10. การต#างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ$าน และ
ภูมิภาค

9. การพัฒนาภูมิภาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

4.
พัฒนาระบบโครงสร'างพื้นฐาน การ
ขนส2ง และโลจิสติกส! เพือ่ รองรับการ
พัฒนาของกลุม2 จังหวัด

3.
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อมอย2างยั่งยืน

6.การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

5.
การพัฒนาสู2การเป4นบ'านเมืองสี
เขียว และสังคมคุณภาพ

4.
พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให'น2าอยู2
เข'มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา ของ
อบต.ทอนหงส

1.
บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู2
มาตรฐานครบวงจร และเป4นมิตรกับ
สิ่งแวดล'อม

2.
พัฒนาการท2องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ
ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

1.
การพัฒนาเศรษฐกิจ

2.
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล$อมและพลังงาน

ยุทธศาสตรที่ 1
ด$านโครงสร$างพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2
ด$านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3.
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อมอย2างยั่งยืน

3.
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

4.
การพัฒนาโครงสร$างพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3
ด$านการพัฒนาสังคม

4.
พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให'น2าอยู2
เข'มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

5.
การเสริมสร$างธรรมาภิบาล
และการบริหาร กิจการ
บ$านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 4
ด$านการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ
อบต.ทอนหงส

ยุทธศาสตรที่ 1
ด$านโครงสร$างพื้นฐาน

ด$านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เปHาประสงค

- มีระบบโครงสร'างพื้นฐาน
ที่สะดวก

- ส2งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

- ส2งเสริมการประกอบอาชีพ
- ส2งเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการสังคม สตรี ผู'สูงอายุ ผู'พิการ ผู'ด'อยโอกาส
ผู'ป@วยเอดส!
- อนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย!สิน
- ส2งเสริมสุขภาพและพัฒนาด'านสาธารณสุข

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

- จัดให'มีและบํารุงรักษาทาง
- พัฒนาการจราจรและไฟฟBา
- จัดให'มีน้ําเพือ่ การอุปโภค
บริโภค และการเกษตร

- ส2งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนย!พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน ในสังกัดตามอํานาจหน'าที่
- ส2งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
อนุรักษ! ฟCDนฟู ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิป+ญญาท'องถิ่น

- ส2งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบกอบอาชีพของประชาชน
- ส2งเสริมและพัฒนาสตรี ผู'สูงอายุ ผู'พิการ ผู'ด'อยโอกาส ผู'ป@วยเอดส!
- ดูแล บํารุงรักษาและอนุรักษ!ไว'ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม
- การรักษาความสงบเรียบร'อย การปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยกู'ชีพฉุกเฉิน
- ส2งเสริม สนับสนุน ด'านกีฬาและสาธารณสุข

- การส2งเสริมการมีส2วนร2วมของ
ประชาชนและการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการให'มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ

แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

เคหะและ
ชุมชน

การศึกษา

จํานวนโครงการด'านพัฒนา
สาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้น
พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

การรักษาความ
สงบภายใน

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมด'านการ
พัฒนาคุณภาพผู'เรียนและ
สถานศึกษา
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมด'าน
การอนุรักษ!ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 3
ด$านการพัฒนาสังคม

สาธารณสุข

สังคม
สงเคราะห

สร$างความเข$มแข็ง
ของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 4
ด$านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

การเกษตร

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมด'านการส2งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ
- การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู'สูงอายุ ผู'พิการและผู'ป@วยเอดส! ครบร'อยเปอร!เซ็นต!
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการส2งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมด'านการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมด'านการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมด'านการส2งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

งบกลาง

บริหารงาน
ทั่วไป

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

แบบ ยท.02

3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)
สังคมพัฒนา ประชามีสวนรวม พรอมใจพึ่งตนเอง

วิสัยทัศน
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1
ด3านโครงสร3างพื้นฐาน

ด3านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 2

- มีระบบโครงสรางพื้นฐาน
ที่สะดวก

- สงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

- สงเสริมการประกอบอาชีพ
- สงเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการสังคม สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูป/วย
เอดส0
- อนุรกั ษ0ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย0สิน
- สงเสริมสุขภาพและพัฒนาดานสาธารณสุข

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการดานพัฒนา
สาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้น
พื้นฐาน

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย0
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ใน
สังกัดตามอํานาจหนาที่
- เพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทาง
ศาสนา อนุรักษ0 ฟ=>นฟู ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิป?ญญาทองถิ่น

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบกอบอาชีพของประชาชน
- เพื่อสงเสริมและพัฒนาสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูป/วยเอดส0
- เพื่อดูแล บํารุงรักษาและอนุรักษ0ไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย การป9องกันและบรรเทาสาธารณภัยกูชีพฉุกเฉิน
- เพื่อสงเสริม สนับสนุน ดานกีฬาและสาธารณสุข

- เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนและการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

- จัดใหมีและบํารุงรักษาทาง
- พัฒนาการจราจรและไฟฟ9า
- จัดใหมีน้ําเพือ่ การอุปโภค
บริโภค และการเกษตร

- โครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนและสถานศึกษา
- โครงการ/กิจกรรมดานการอนุรกั ษ0
ศาสนาและวัฒนธรรม

- โครงการ/กิจกรรมดานการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ
- การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการและผูป/วยเอดส0
- โครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
- โครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- โครงการ/กิจกรรมดานการป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- โครงการ/กิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

เป"าประสงค

คBาเป"าหมาย

กลยุทธ

แผนงาน

เคหะและ
ชุมชน

การศึกษา

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

การรักษาความ
สงบภายใน

ยุทธศาสตรที่ 3
ด3านการพัฒนาสังคม

สาธารณสุข

สังคม
สงเคราะห

สร3างความเข3มแข็ง
ของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 4
ด3านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

การเกษตร

งบกลาง

บริหารงาน
ทั่วไป

แบบ ยท.03
3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
กับยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
อปท.
เป+าประสงค
จังหวัด
จังหวัด
1. บริหารจัดการ 4. การพัฒนา 1. ดาน
มีระบบโครงสราง
เกษตรและ
โครงสราง
โครงสราง
พืน้ ฐานที่สะดวก
อุตสาหกรรมสู/
พื้นฐาน
พื้นฐาน
มาตรฐานครบวงจร
และเปEนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
ถนนไดมาตรฐานและ
สะดวกในการสัญจร

4. พัฒนาคน ชุมชน 3. การพัฒนา
สังคมและ
และสังคมใหน/าอยู/
เขมแข็ง มั่นคงตาม คุณภาพชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. พัฒนาการ
ท/องเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม

2. ดาน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ส/งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ค&าเป+าหมาย
ความกาวหนา
2561 2562 2563 2564 ของเป+าหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ
โครงการดานพัฒนา
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน

หน&วยงาน
หน&วย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก
กองช/าง อบต.ทอนหงส>

15

30

45

60

ป=ละ 15
โครงการ

1) จัดใหมีและบํารุงรักษา
ทาง
2) พัฒนาการจราจรและ
ไฟฟา
3) จัดใหมีน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และ
การเกษตร

1) สถานศึกษาไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ส/งเสริมการศึกษา รอย
ละ 100

3

6

9

12

ป=ละ 3
โครงการ

1) ส/งเสริมสนับสนุนและ โครงการดานการพัฒนา
พัฒนาการจัดการศึกษา
คุณภาพผูเรียนและ
ของศูนย>พัฒนาเด็กเล็กและ สถานศึกษา
โรงเรียน ในสังกัดตาม
อํานาจหนาที่

สํานักงานปลัด อบต.ทอนหงส>

2) รอยละที่ผูเขาร/วม
กิจกรรมพึงพอใจ

3

6

9

12

ป=ละ 3
โครงการ

2) ส/งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา
อนุรักษ> ฟBCนฟู ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปDญญา
ทองถิ่น

สํานักงานปลัด อบต.ทอนหงส>

โครงการดานการอนุรักษ>
ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
กับยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
อปท.
เป+าประสงค
ผลผลิต/
จังหวัด
จังหวัด
โครงการ
1. บริหารจัดการ 1. การพัฒนา 3. ดานการ
1) ส/งเสริมการประกอบ ผูเขาร/วมกิจกรรมไดรับ
เกษตรและ
เศรษฐกิจ
พัฒนาสังคม
อาชีพ
ความรูและทักษะอาชีพ
อุตสาหกรรมสู/
นําไปประยุกต>ใชได
มาตรฐานครบวงจร
และเปEนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
3.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อย/างยั่งยืน

2. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ
สิ่งแวดลอม
และพลังงาน

4. พัฒนาคน
ชุมชน และสังคม
ใหน/าอยู/ เขมแข็ง
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3. การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

2) ส/งเสริม พัฒนา และ
จัดสวัสดิการสังคม สตรี
ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส ผูปGวยเอดส>

1) รอยละของจํานวน
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปGวย
เอดส> ไดรับการ
สงเคราะห>เบี้ยยังชีพ
รอยละ 100

ค&าเป+าหมาย
ความกาวหนา
2561 2562 2563 2564 ของเป+าหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ
โครงการดานการส/งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ

หน&วยงาน
หน&วย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก
สํานักงานปลัด อบต.ทอนหงส>

3

6

9

12

ป=ละ 3
โครงการ

1) ส/งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการประกอบกอบ
อาชีพของประชาชน

4

8

12

16

ป=ละ 4
กิจกรรม

2) ส/งเสริมและพัฒนาสตรี 1) การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ สํานักงานปลัด อบต.ทอนหงส>
ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส ผูปGวยเอดส>

2) โครงการส/งเสริมพัฒนา สํานักงานปลัด อบต.ทอนหงส>
คุณภาพชีวิต

2) จํานวนกิจกรรม
ส/งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
3) อนุรักษ>
จํานวนกิจกรรมสราง
ทรัพยากรธรรมชาติและ จิตสํานึกและความ
สิ่งแวดลอม
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1

2

3

4

ป=ละ 1
โครงการ

3) ดูแล บํารุงรักษาและ
อนุรักษ>ไวซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการดานการอนุรักษ>
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สํานักงานปลัด อบต.ทอนหงส>

4) ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย>สิน

จํานวนกิจกรรมในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

2

4

6

8

ป=ละ 2
โครงการ

4) การรักษาความสงบ
เรียบรอย การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกูชีพ
ฉุกเฉิน

โครงการดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

สํานักงานปลัด อบต.ทอนหงส>

5) ส/งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาดานสาธารณสุข

จํานวนกิจกรรมในการ
ส/งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาดานสาธารณสุข

2

4

6

8

ป=ละ 2
โครงการ

5) ส/งเสริม สนับสนุน ดาน โครงการดานส/งเสริม
กีฬาและสาธารณสุข
สุขภาพและสาธารณสุข

สํานักงานปลัด อบต.ทอนหงส>

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
4. พัฒนาคน ชุมชน
และสังคมใหน/าอยู/
เขมแข็ง มั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
อปท.
เป+าประสงค
จังหวัด
5. การ
4. ดานการ
การบริหารจัดการมี
เสริมสรางธรร บริหารตามหลัก ประสิทธิภาพตามหลัก
มาภิบาลและ ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล
การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล

ค&าเป+าหมาย
ความกาวหนา
2561 2562 2563 2564 ของเป+าหมาย
5

10

15

20

ป=ละ 5
โครงการ

กลยุทธ
1) การส/งเสริมการมีส/วน
ร/วมของประชาชนและการ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต/
โครงการ
โครงการดานการส/งเสริม
สนับสนุน พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

หน&วยงาน
หน&วย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก
อบต.ทอนหงส> อบต.ทอนหงส>

สวนที่ 4
การนําแผนพัฒนาทองถิน่ สี่ป5ไปสูการปฏิบัติ

สวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร%การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร%

ดาน

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
2. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดานบริการชุมชนและสังคม
3. ดานการพัฒนาสังคม

ดานบริหารทั่วไป
ดานบริการชุมชนและสังคม

ดานการเศรษฐกิจ
ดานการดําเนินงานอื่น
4. ดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ดานบริหารทั่วไป

แผนงาน
1.1 เคหะและชุมชน
2.1 การศึกษา
2.2 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.1 การรักษาความสงบภายใน
3.2 สาธารณสุข
3.3 สังคมสงเคราะห!
3.4 สรางความเขมแข็งของชุมชน
3.5 การเกษตร
3.6 งบกลาง
4.1 บริหารงานทั่วไป
4.2 เคหะและชุมชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
อบต.ทอนหงส!
อบต.ทอนหงส!
กองชาง

หนวยงาน
สนับสนุน
อบต.ทอนหงส!
อบต.ทอนหงส!
อบต.ทอนหงส!
อบต.ทอนหงส!
อบต.ทอนหงส!
อบต.ทอนหงส!
อบต.ทอนหงส!
อบต.ทอนหงส!
อบต.ทอนหงส!
อบต.ทอนหงส!
อบต.ทอนหงส!

แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป; (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารส>วนตําบลทอนหงส
ป; 2561
ยุทธศาสตร

ป; 2562

ป; 2563

ป; 2564

รวม 4 ป;

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

1. ยุทธศาสตรด"านโครงสร"างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม
2. ยุทธศาสตรด"านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม
3. ยุทธศาสตรด"านการพัฒนาสังคม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.2 แผนงานสาธารณสุข
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห,
3.4 แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน
3.5 แผนงานการเกษตร
3.6 แผนงานงบกลาง

รวม

งบประมาณ
(บาท)

66 128,959,100

69 129,462,200

66 128,946,400

63 128,784,200

264

516,151,900

66 128,959,100

69 129,462,200

66 128,946,400

63 128,784,200

264

516,151,900

23

9,961,500

23

10,011,500

23

10,061,500

23

10,111,500

92

40,146,000

12

1,215,000

12

1,215,000

12

1,215,000

12

1,215,000

48

4,860,000

35

11,176,500

35

11,226,500

35

11,276,500

35

11,326,500

140

45,006,000

7

280,000

7

280,000

7

280,000

7

280,000

28

1,120,000

5

500,000

5

500,000

5

500,000

5

500,000

20

2,000,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

4

80,000

19

570,000

20

582,000

20

582,000

19

570,000

78

2,304,000

4

285,000

5

295,000

5

285,000

4

285,000

18

1,150,000

6

18,330,000

6

18,330,000

6

18,380,000

6

18,380,000

24

73,420,000

42

19,985,000

44

20,007,000

44

20,047,000

42

20,035,000

172

80,074,000

ป; 2561
ยุทธศาสตร

ป; 2562

ป; 2563

ป; 2564

รวม 4 ป;

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

4. ยุทธศาสตรด"านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

23

2,873,000

23

2,873,000

23

2,873,000

23

2,873,000

92

11,492,000

1

0

1

0

1

0

1

0

4

0

24

2,873,000

24

2,873,000

24

2,873,000

24

2,873,000

96

11,492,000

164 163,018,700

672

652,723,900

167 162,993,600

172 163,568,700

169 163,142,900

แบบ ผ.01
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป< (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ องค"กรปกครองส/วนทองถิ่นดําเนินการ
องค"การบริหารส/วนตําบลทอนหงส"
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ : 1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร และเป:นมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : 4. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร"ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

1. ปรับปรุงและขยายเขต

ประปาหมูบานตําบล
ทอนหงส

วัตถุประสงค"
เพื่อพัฒนาระบบประปา
ใหมีคุณภาพ
ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอยางทั่วถึง

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงระบบประปา
ใหมีคุณภาพดีขึ้น ขยาย
เขตประปาใหกับ
ประชาชนที่ตองการใช
น้ําประปา

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผ/านมา
2562
2563
(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

(บาท)
500,000 ประชาชนผูใชน้ํา ระบบประปามี

เพิ่มขึ้น

คุณภาพ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
ทั่วถึง

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

2. กอสราง ขยายเขต

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ/านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

กอสราง ขยายเขต
และปรับปรุงกิจการ
ประปาของ อบต.ทอน
หงส

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนผูใชน้ํา ระบบประปามี

กอสราง ปรับปรุง
พัฒนาแหลงน้ํา เพื่อ
อุปโภคบริโภคและ
พัฒนา บอน้ํา บอ
การอุปโภคบริโภคและ การเกษตร อยางทั่วถึง บาดาลหรือแหลงน้ําอื่น
การเกษตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีน้ํา

เพื่อพัฒนาระบบประปา
และปรับปรุงกิจการ
ใหมีคุณภาพ
ประปาของ อบต.ทอน ประชาชนมีน้ําอุปโภค
หงส
บริโภค
อยางทั่วถึง

3. กอสราง ปรับปรุง และ เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

4. ติดตั้งกระจกมองทาง

บริเวณจุดเสี่ยงในเขต
อบต.ทอนหงส
5. ขุดวางท&อ คสล. ขุด

ลอกทางระบายน้ํา
6. ก&อสร)าง หรือซ&อมแซม

สะพาน

เพิ่มขึ้น

รับผิดชอบหลัก
กองชาง

คุณภาพ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
ทั่วถึง
กองชาง

ที่ไดรับประโยชน อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น
และการเกษตร
อยางทั่วถึง

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ติดตั้งกระจกมองทาง
ในการสัญจร
บริเวณจุดเสี่ยงในเขต
อบต.ทอนหงส

100,000

เพื่อเพิ่มช&องทางระบาย ขุดวางท&อ คสล.หรือขุด
น้ํา
ลอกทางระบายน้ํา

300,000

เพื่อก&อสร)างหรือ
ก&อสร)างหรือปรับปรุง
ซ&อมแซมสะพานที่ชํารุด สะพานที่ชํารุดเสียหาย
เสียหาย
จากเหตุสาธารณภัย
ต&าง ๆ

หน/วยงาน

100,000

100,000

100,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

300,000

300,000

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

300,000 จํานวนชอง

สามารถระบาย
ทางการระบายน้ํา น้ําไดดีขึ้น
เพิ่มขึ้น

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่
7.

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก&อสร)าง ซ&อมแซม เพื่อก&อสร)าง ซ&อมแซม ก&อสร)าง ซ&อมแซมถนน
ถนน คสล. ถนนแอส ถนน คสล. ถนนแอส ทีไ่ ด)รับความเสียหาย
ฟ0ลทติกคอนกรีต
จากเหตุสาธารณภัย
ฟ0ลทติกคอนกรีต

งบประมาณและที่ผ/านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ต&าง ๆ

หมู/ที่ 1
8. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได
หัวสะพาน ร.ร.บานวัง มาตรฐานและสะดวก
ลุง-บานนายวีระ หมูที่ 1 ในการสัญจร
9. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

สี่แยกชุมขลิง-ศาลา
มาตรฐานและสะดวก
เฉลิมพระเกียรติ หมูที่ 1 ในการสัญจร
10. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

เกากอ-บานครูจินตนา มาตรฐานและสะดวก
หมูที่ 1
ในการสัญจร
11. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

บานนายเจียม-ชมรม
อนุรักษฯ หมูที่ 1

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 980 เมตร

330,000

ถนน คสล.กวาง 5
เมตร ยาว 80 เมตร

220,000

-

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

-

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 1,700 เมตร

-

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 1,500 เมตร

-

330,000

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
330,000

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

12. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ- มาตรฐานและสะดวก
เขาไฟไหม หมูที่ 1
ในการสัญจร
13. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

บานนายบุญวัย-บาน
นายทบ หมูที่ 1

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

14. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

บานนายกรีฑา-บาน
นายอุดม หมูที่ 1

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

15. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

บานนางพา-บานนาย
นัด พลหาญ หมูที่ 1
16. ติดตั้งไฟฟHาสาธารณะ

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ถนนสายสี่แยกชุมขลิง- ปลอดภัยในการสัญจร
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เวลากลางคืน
หมูที่ 1

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ/านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 1,100 เมตร

-

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 1,700 เมตร

-

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 400 เมตร

-

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 400 เมตร

-

ติดตั้งไฟฟHาสองสวาง
ระยะทาง 1,670 เมตร

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)

330,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

-

330,000

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

-

330,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

-

330,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

200,000

-

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17. ปรับปรุงถนนสายตางๆ เพื่อปรับปรุงซอมแซม

ภายใน หมูที่ 1

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ถนนที่ชํารุดเสียหายให ที่ชํารุดเสียหาย
สัญจรไดสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หมู/ที่ 3
18. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได
เขาวัด-บานนายสมพงค มาตรฐานและสะดวก
หมูที่ 3
ในการสัญจร
19. กอสรางทอลอดเหลี่ยม เพื่อเพิ่มชองทาง

หนานายนายจํานงค
ปรีชา หมูที่ 3

ระบายน้ํา

ถนนสายสี่แยกใน
เขียว-บานวังยาว หมูที่
3

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

330,000

ทอลอดชนิด 2 ชองทาง
ขนาด1.5x1.5x8.00
เมตร

-

เพื่อขยายเขตไฟฟHาให ขยายเขตไฟฟHา
ครัวเรือนถนนสายสวน ประชาชนใชอยางทั่วถึง ระยะทาง 650 เมตร
วัด-เทศบาลตําบลทอน
หงส หมูที่ 3
ถนน กวาง 6 เมตร
ยาว 3,700 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 1,200 เมตร

20. ขยายเขตไฟฟHา

21. ปรับปรุงขยายไหลทาง

งบประมาณและที่ผ/านมา

330,000

330,000

330,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

350,000

- สามารถระบาย

น้ําไดดีขึ้น
-

250,000

-

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

มีชองทางการ
ระบายน้ําเพิ่มขึ้น

กองชาง

- จํานวนประชาชน ประชาชนไดใช

กองชาง

ที่ไดรับประโยชน ไฟฟHาอยางทั่วถึง

200,000

200,000

200,000

200,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจร
ไดสะดวก

กองชาง

ที่

โครงการ

22. กอสรางถังเก็บน้ํา

คสล.หมูที่ 3

วัตถุประสงค"

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ถนนที่ชํารุดเสียหายให ที่ชํารุดเสียหาย
สัญจรไดสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

500,000

25. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

หัวสะพานคลองสอน- มาตรฐานและสะดวก
บานนายบุญลอม หมูที่ ในการสัญจร
4
26. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

27. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

โรงรม-บอตนโก

2562
(บาท)
-

หมู/ที่ 4
24. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได
บานนางคลาย-โรงรม มาตรฐานและสะดวก
หมูที่ 4
ในการสัญจร

บานนางอนงค-บาน
นายฉันท หมูที่ 4

2561
(บาท)

ถังเก็บน้ําขนาดกวาง 6
เมตร ยาว 8 เมตร

เพื่อเก็บน้ําไวใชในการ
อุปโภค

23. ปรับปรุงถนนสายตางๆ เพื่อปรับปรุงซอมแซม

ภายใน หมูที่ 3

งบประมาณและที่ผ/านมา

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

2563
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

500,000 ปริมาณน้ําเพื่อ

ประชาชนมีน้ําใช
ในการอุปโภค

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

2564
(บาท)
-

การอุปโภค
เพียงพอเพิ่มขึ้น
500,000

500,000

500,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 500 เมตร

264,000

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 500 เมตร

264,000

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 500 เมตร

-

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 500 เมตร

-

264,000

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

-

264,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

264,000

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

264,000

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

28. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

บานนายสมพงค-บาน
นายเสนอ หมูที่ 4
29. บุกเบิกถนนสายบาน

นายชะโลม เดชสุขคลองอายเขียว หมูที่ 4

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

30. ขยายไหลทางถนนสาย เพื่อเพิ่มความสะดวก

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ/านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 400 เมตร

-

บุกเบิกถนน กวาง 4
เมตร ยาว 300 เมตร

-

ขยายเขตประปาโดยใช
ทอ PVC.
เสนผาศูนยกลาง 2''
ยาว 1,300 เมตร

125,000

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปาโดยใช
ทอ PVC.
เสนผาศูนยกลาง 2''
ยาว 600 เมตร

-

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
หมูบานถนนสายบาน อุปโภคบริโภคอยาง
นายนิพนธ กรดกางกั้น ทั่วถึง
หมูที่ 4

ขยายเขตประปาโดยใช
ทอ PVC.
เสนผาศูนยกลาง 2''
ยาว 250 เมตร

-

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
หมูบานถนนสายบาน อุปโภคบริโภคอยาง
นางคลาย-โรงรม หมูที่ ทั่วถึง
4

32. ขยายเขตประปา

หมูบานถนนสายบาน
นายนุสนธ หมูที่ 4
33. ขยายเขตประปา

264,000

- การสัญจรไปมา

-

-

60,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
200,000

31. ขยายเขตประปา

-

2564
(บาท)

สะดวกมากขึ้น

ขยายไหลทางถนน
กวางขางละ 2 เมตร
ยาว 3,000 เมตร

วัดใหม-คลองเมียด หมู ในการสัญจรไปมา
ที่ 4

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000

200,000

200,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

-

- จํานวนผูใชน้ํา

ประชาเพิ่มขึ้น

60,000

-

- จํานวนผูใชน้ํา

ประชาเพิ่มขึ้น

-

27,600

- จํานวนผูใชน้ํา

ประชาเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง

ที่

โครงการ

34. ติดตั้งไฟฟHาสาธารณะ

วัตถุประสงค"

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ/านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ติดตั้งไฟฟHาสองสวาง
ระยะทาง 900 เมตร

-

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ถนนที่ชํารุดเสียหายให ที่ชํารุดเสียหาย
สัญจรไดสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

500,000

เพื่อกอสรางถนนใหได
มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 800 เมตร

268,800

37. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 210 เมตร

224,000

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 350 เมตร

110,500

สายบานนางคลาย โรงรม หมูที่ 4

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน

35. ปรับปรุงถนนสายตางๆ เพื่อปรับปรุงซอมแซม

ภายใน หมูที่ 4

หมู/ที่ 5
36. กอสรางถนน คสล.
สายในเขียว 1-พรุชน
หมูที่ 5

หวยนาเหม็ด-บานนาง มาตรฐานและสะดวก
เลี่ยน หมูที่ 5
ในการสัญจร
38. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

บานนางประนอม-บาน มาตรฐานและสะดวก
นายครบ หมูที่ 5
ในการสัญจร

2563
(บาท)

110,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- รอยละของ

ประชาชนที่
เดินทางสะดวก
เพิ่มขึ้น
500,000

500,000

500,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

268,800

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

-

246,400 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

39. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

บานนางตัวเอียด-บาน
นายพัน หมูที่ 5

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

40. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

หวยทรายขาว-สาม
มาตรฐานและสะดวก
แยกสวนครูเอื้อน หมูที่ ในการสัญจร
5
41. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

ลุมน้ําคลอง หมูที่ 5

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

41. ขยายเขตประปาจาก

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
บริเวณบานนาง
อุปโภคบริโภคอยาง
ประนอม-สามแยกหวย ทั่วถึง
นาเหม็ด หมูที่ 5

43. ขยายเขตประปาจาก

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
บริเวณหวยทรายขาว- อุปโภคบริโภคอยาง
บานนายโกเมศวร หมูที่ ทั่วถึง
5

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ/านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 140 เมตร

-

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 250 เมตร

-

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 180 เมตร

224,000

ขยายเขตประปาโดยใช
ทอ PVC.
เสนผาศูนยกลาง 2''
ยาว 1,500 เมตร

273,000

ขยายเขตประปาโดยใช
ทอ PVC.
เสนผาศูนยกลาง 3''
ยาว 1,500 เมตร

-

2563
(บาท)

313,600

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

336,000

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

-

-

224,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

155,000

- จํานวนผูใชน้ํา

ประชาเพิ่มขึ้น

-

273,000

- จํานวนผูใชน้ํา

ประชาเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

44. ขยายเขตประปาซอย

-

บุกเบิกถนน กวาง 5
เมตร ยาว 550 เมตร

-

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน

ติดตั้งไฟฟHาสองสวาง
ระยะทาง 1,150 เมตร

-

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน

ติดตั้งไฟฟHาสองสวาง
ระยะทาง 950 เมตร

-

46. บุกเบิกถนนสายบาน

เพื่อเพิ่มความสะดวก
นางประเวียง-สวนนาย ในการสัญจรไปมา
กันภัย หมูที่ 5

ถนนสายบานนาง
สวาท-บานนางมณฑา
หมูที่ 5

2562
(บาท)

ขยายผิวจราจรกวาง 4
เมตร ยาว 40 เมตร

เพื่อเพิ่มความสะดวก
เขื่อนบานวังยาว (หมูที่ ในการสัญจรไปมา
5-หมูที่ 3) หมูที่ 5

48. ติดตั้งไฟฟHาสาธารณะ

2561
(บาท)
-

45. ขยายผิวจราจรสัน

ถนนสายบานนาย
สมรินทร-สี่แยกตาพัน
หมูที่ 5

งบประมาณและที่ผ/านมา

ขยายเขตประปาโดยใช
ทอ PVC.
เสนผาศูนยกลาง 3''
ยาว 1,500 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
คนสวย-บานนายวิรัตน อุปโภคบริโภคอยาง
หมูที่ 5
ทั่วถึง

47. ติดตั้งไฟฟHาสาธารณะ

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2563
(บาท)

273,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จํานวนผูใชน้ํา

ประชาเพิ่มขึ้น

-

- 1,000,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

160,000

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
120,000

-

- รอยละของ

ประชาชนที่
เดินทางสะดวก
เพิ่มขึ้น
-

186,000

- รอยละของ

ประชาชนที่
เดินทางสะดวก
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

49. ติดตั้งไฟฟHาสาธารณะ

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ถนนสายบานหมอแดง ปลอดภัยในการสัญจร
หมูที่ 5
เวลากลางคืน

50. ติดตั้งไฟฟHาสาธารณะ

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ถนนสายบานนางตัว ปลอดภัยในการสัญจร
เอียด-บานนายพัน หมู เวลากลางคืน
ที่ 5

51. ติดตั้งไฟฟHาสาธารณะ

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ถนนสายบานนายกันภัย ปลอดภัยในการสัญจร
หมูที่ 5
เวลากลางคืน

52. ติดตั้งไฟฟHาสาธารณะ

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ถนนสายบานนาง
ปลอดภัยในการสัญจร
ประนอม-บานนายครบ เวลากลางคืน
หมูที่ 5

53. ติดตั้งไฟฟHาสาธารณะ

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ถนนสายบานครูเอื้อน- ปลอดภัยในการสัญจร
หวยทรายขาว หมูที่ 5 เวลากลางคืน

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ/านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ติดตั้งไฟฟHาสองสวาง
ระยะทาง 550 เมตร

-

ติดตั้งไฟฟHาสองสวาง
ระยะทาง 150 เมตร

-

ติดตั้งไฟฟHาสองสวาง
ระยะทาง 230 เมตร

-

ติดตั้งไฟฟHาสองสวาง
ระยะทาง 550 เมตร

-

ติดตั้งไฟฟHาสองสวาง
ระยะทาง 1,280 เมตร

-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)

80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
- รอยละของ

ประชาชนที่
เดินทางสะดวก
เพิ่มขึ้น
30,000

-

- รอยละของ

ประชาชนที่
เดินทางสะดวก
เพิ่มขึ้น
-

-

40,000 รอยละของ

ประชาชนที่
เดินทางสะดวก
เพิ่มขึ้น
-

-

80,000 รอยละของ

ประชาชนที่
เดินทางสะดวก
เพิ่มขึ้น
150,000

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

54. ติดตั้งไฟฟHาสาธารณะ

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ถนนที่ชํารุดเสียหายให ที่ชํารุดเสียหาย
สัญจรไดสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

500,000

หมู/ที่ 6
56. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได
ไทรเสือเวียน-โรงเรียน มาตรฐานและสะดวก
บานวังลุง หมูที่ 6
ในการสัญจร
57. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

58. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

บานนางแดงนับ-ไทร
เสือเวียน หมูที่ 6

2562
(บาท)
-

55. ปรับปรุงถนนสายตางๆ เพื่อปรับปรุงซอมแซม

บานนายศุภพงค-บาน
นายฝาก หมูที่ 6

2561
(บาท)

ติดตั้งไฟฟHาสองสวาง
ระยะทาง 500 เมตร

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ถนนสายบานนางจุรี- ปลอดภัยในการสัญจร
บานนายวันชัย หมูที่ 5 เวลากลางคืน

ภายใน หมูที่ 5

งบประมาณและที่ผ/านมา

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

2563
(บาท)

70,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

500,000

500,000

500,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 700 เมตร

450,000

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 400 เมตร

-

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 300 เมตร

-

-

450,000

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

224,000

-

224,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

224,000

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

59. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ/านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 300 เมตร

-

บานนายอํานวย-บาน
นางเคลา หมูที่ 6

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

60. บุกเบิกถนนสายบาน

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

บุกเบิกถนน กวาง 5
เมตร ยาว 570 เมตร

-

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

บุกเบิกถนน กวาง 4
เมตร ยาว 600 เมตร

270,000

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยาง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปาโดยใช
ทอ PVC.
เสนผาศูนยกลาง 6''
ยาว 6,000 เมตร

-

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน

ติดตั้งไฟฟHาสองสวาง
ระยะทาง 1,200 เมตร

150,000

นายจํารูญ ทวีเมืองบานนายเสรีย หมูที่ 6
61. บุกเบิกถนนสายบาน

นางสุจินต-ถังประปา
เทศบาล หมูที่ 6
62. ขยายเขตประปาถนน

สายบานน้ําตก
-บานวังลุง หมูที่ 6
63. ติดตั้งไฟฟHาสาธารณะ

ถนนสายบานน้ําตกบานวังลุง หมูที่ 6

64. ปรับปรุงถนนสายตางๆ เพื่อปรับปรุงซอมแซม

ภายใน หมูที่ 6

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ถนนที่ชํารุดเสียหายให ที่ชํารุดเสียหาย
สัญจรไดสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

224,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
380,000

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
500,000

-

500,000 จํานวนผูใชน้ํา

ประชาเพิ่มขึ้น

-

-

- รอยละของ

ประชาชนที่
เดินทางสะดวก
เพิ่มขึ้น
500,000

500,000

500,000

500,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

หมู/ที่ 7
65. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได
บานนายกูล-คอกไก
มาตรฐานและสะดวก
นายจําเนียร หมูที่ 7 ในการสัญจร
66. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

บานนายสุวิทย-เขา
โพรงเสือ หมูที่ 7

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

67. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

ทาตนยาง หมูที่ 7

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

68. ปรับปรุงถนนสายสวน

เพื่อปรับปรุงงถนนให
สะดวกในการสัญจร

งบประมาณและที่ผ/านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 250 เมตร

300,000

265,000

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 500 เมตร

135,000

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 60 เมตร

135,000

-

กอสรางถนน คสล. เพื่อกอสรางถนนใหได ถนน คสล.กวาง 4
สายลักษณะฟารม- มาตรฐานและสะดวก เมตร ยาว 500 เมตร
เขาโพรงเสือ หมูที่ 7 ในการสัญจร

-

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

-

- การสัญจรไปมา

-

269,000

135,000 การสัญจรไปมา

-

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 500 เมตร

สวนนายสมนึก-สวน
นายจํารัส หมูที่ 7

2564
(บาท)

สะดวกมากขึ้น

-

69. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

สะดวกมากขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว
500 เมตร

นายสมนึก-สวนนาย
จํารัส หมูที่ 7

70.

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

100,000

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

224,000

224,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
224,000

-

224,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ประชาชน
เดินทางไดสะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ที่
71.

72.

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ/านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ขยายเขตไฟฟHา
ครัวเรือนถนนสาย
ลักษณะฟารม-เขา
โพรงเสือ หมูที่ 7

เพื่อขยายเขตไฟฟHาให ขยายเขตไฟฟHา
ประชาชนใชอยางทั่วถึง ระยะทาง 1,000 เมตร

-

ขุดลอกสระน้ํา
สาธารณะ (สระบัว)
หมูที่ 7

เพื่อขุดลอกและ
ปรับปรุงแหลงน้ําไวใช
ในการอุปโภคและ
การเกษตร

ขุดลอกสระขนาดกวาง
40 เมตร ยาว 40
เมตร ลึก 1.50 เมตร

-

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ถนนที่ชํารุดเสียหายให ที่ชํารุดเสียหาย
สัญจรไดสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

500,000

73. ปรับปรุงถนนสายตาง ๆ เพื่อปรับปรุงซอมแซม

ภายใน หมูที่ 7

หมู/ที่ 8
74. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได
ตนยาง-หัวสะพาน
มาตรฐานและสะดวก
กํานัน หมูที่ 8
ในการสัญจร

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 600 เมตร

2563
(บาท)
-

400,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

- จํานวนประชาชน ประชาชนไดใช

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

ที่ไดรับประโยชน ไฟฟHาอยางทั่วถึง

-

100,000

- จํานวนประชาชน ประชาชนมีน้ําไว

กองชาง

ที่ไดรับประโยชน ใชในการอุปโภค
และการเกษตร
500,000

500,000

500,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

336,000

-

224,000

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

75. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

บานนางคลาย-บาน
นางปราณี หมูที่ 8

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

76. กอสรางถนน คสล.ซอย เพื่อกอสรางถนนใหได

รีจัดพัฒนา หมูที่ 8

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

77. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

พรุหัวหอม-บานนายผล มาตรฐานและสะดวก
หมูที่ 8
ในการสัญจร
78. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

สันตินิมิต หมูที่ 8

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

79. ขยายเขตประปาถนน

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยาง
ทั่วถึง

สายบานนายสุเทพหวยผักหนาม หมูที่ 8

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ/านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 450 เมตร

224,000

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 900 เมตร

-

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 600 เมตร

-

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 600 เมตร

-

ขยายเขตประปาโดยใช
ทอ PVC.
เสนผาศูนยกลาง 2''
ชั้น 8.5 ยาว 1,150
เมตร

-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

224,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
336,000

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
224,000

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

336,000

224,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
130,000

-

- จํานวนผูใชน้ํา

ประชาเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

80. ขยายเขตประปาถนน

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สายรีจัดพัฒนา หมูที่ 8 อุปโภคบริโภคอยาง
ทั่วถึง

81. ขยายเขตประปาถนน

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สายบานนางคลายอุปโภคบริโภคอยาง
บานนางปราณี หมูที่ 8 ทั่วถึง

82. ขยายเขตประปาถนน

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สายสันตินิมิตร หมูที่ 8 อุปโภคบริโภคอยาง
ทั่วถึง

83. ขยายเขตประปาถนน

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สายตนยาง-หัวสะพาน อุปโภคบริโภคอยาง
กํานัน หมูที่ 8
ทั่วถึง

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ/านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ขยายเขตประปาโดยใช
ทอ PVC.
เสนผาศูนยกลาง 2''
ชั้น 8.5 ยาว 830
เมตร

-

ขยายเขตประปาโดยใช
ทอ PVC.
เสนผาศูนยกลาง 2''
ชั้น 8.5 ยาว 1,180
เมตร

-

ขยายเขตประปาโดยใช
ทอ PVC.
เสนผาศูนยกลาง 2''
ชั้น 8.5 ยาว 2,013
เมตร

225,000

ขยายเขตประปาโดยใช
ทอ PVC.
เสนผาศูนยกลาง 2''
ชั้น 8.5 ยาว 3,066
เมตร

-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 จํานวนผูใชน้ํา

ประชาเพิ่มขึ้น

-

135,000

- จํานวนผูใชน้ํา

ประชาเพิ่มขึ้น

-

-

- จํานวนผูใชน้ํา

ประชาเพิ่มขึ้น

335,000

-

- จํานวนผูใชน้ํา

ประชาเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

84. ติดตั้งไฟฟHาสาธารณะ

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ถนนสายสี่แยกชุมขลิง- ปลอดภัยในการสัญจร
ม.วลัยลักษณะ หมูที่ 8 เวลากลางคืน

85. ติดตั้งไฟฟHาสาธารณะ

ถนนสายตนยาง-หัว
สะพานกํานัน หมูที่ 8

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งไฟฟHาสองสวาง
ระยะทาง 720 เมตร

ติดตั้งไฟฟHาสองสวาง
ระยะทาง 3,050 เมตร

86. ปรับปรุงถนนสายตาง ๆ เพื่อปรับปรุงซอมแซม

ภายใน หมูที่ 8

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ถนนที่ชํารุดเสียหายให ที่ชํารุดเสียหาย
สัญจรไดสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หมู/ที่ 9
87. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได
บานหมออิ่ม หมูที่ 9 มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร
88. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

ทาสาย-ดอนตะโก หมูที่ มาตรฐานและสะดวก
9
ในการสัญจร

งบประมาณและที่ผ/านมา
2561
(บาท)
90,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

350,000

-

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

500,000

500,000

500,000

500,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 300 เมตร

336,000

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 200 เมตร

224,000

336,000

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
-

224,000

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

89. กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อกอสรางถนนใหได

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ/านมา
2561
(บาท)

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 550 เมตร

-

ติดตั้งไฟฟHาสองสวาง
ระยะทาง 950 เมตร

-

ติดตั้งไฟฟHาสองสวาง
ระยะทาง 500 เมตร

-

เพื่อขยายเขตไฟฟHาให ขยายเขตไฟฟHา
ครัวเรือนถนนสายทอง ประชาชนใชอยางทั่วถึง ระยะทาง 500 เมตร
(นางอารมณ สิทธิรักษ)
หมูที่ 9

-

สายทอง (นางอารมณ
สิทธิรักษ) หมูที่ 9

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

90. ติดตั้งไฟฟHาสาธารณะ

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ถนนสายคึกฤทธิ์ หมูที่ 9 ปลอดภัยในการสัญจร
เวลากลางคืน

91. ติดตั้งไฟฟHาสาธารณะ

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ถนนสายทอง (นาง
ปลอดภัยในการสัญจร
อารมณ สิทธิรักษ) หมู เวลากลางคืน
ที่ 9

92. ขยายเขตไฟฟHา

93. บุกเบิกถนนสายบาน

เพื่อเพิ่มความสะดวก
นายสุรพล บัวผัน-บาน ในการสัญจรไปมา
นายสิทธิชัย คนธามาศ
หมู 9

บุกเบิกถนน กวาง 5
เมตร ยาว 600 เมตร

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

224,000

224,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

120,000

-

- การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

-

-

70,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

-

150,000

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

- จํานวนประชาชน ประชาชนไดใช

กองชาง

ที่ไดรับประโยชน ไฟฟHาอยางทั่วถึง

-

-

-

330,000 รอยละของ

ประชาชนที่
เดินทางสะดวก
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค"

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

94. ปรับปรุงถนนสายตาง ๆ เพื่อปรับปรุงซอมแซม

ภายใน หมูที่ 9

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ถนนที่ชํารุดเสียหายให ที่ชํารุดเสียหาย
สัญจรไดสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

รวม 94 โครงการ

-

งบประมาณและที่ผ/านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

29,358,300 29,861,400 29,345,600 29,183,400

-

ผลที่คาดว/า
จะไดรับ

หน/วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

กองชาง

-

-

แบบ ผ.01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ : 4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป"าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผ)านมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

1. จัดหาอาหารเสริม (นม)

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000 จํานวนเด็กที่

2. จัดหาอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กไดรับอาหาร จัดหาอาหารเสริม (นม)

800,000

800,000

800,000

800,000 จํานวนเด็กที่

600,000

600,000

600,000

600,000 จํานวนเด็กที่

เพื่อใหเด็กไดรับอาหาร จัดหาอาหารเสริม (นม)
ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เสริมนมดื่มทุกคนและ ใหแก ศพด.บานเกากอ
ในสังกัดองคการบริหาร เด็กมีการเจริญเติบโต
ศพด.บานในเขียว 1
สวนตําบลทอนหงส
เป/นไปตามเกณฑ
ศพด.บานในเขียว 2

ใหแกโรงเรียนในสังกัด เสริมนมดื่มทุกคนและ
องคการบริหารสวน
เด็กมีการเจริญเติบโต
ตําบลทอนหงส
เป/นไปตามเกณฑ

3. สนับสนุนอาหาร

ใหแก ร.ร.บานในเขียว
1 ร.ร.บานในเขียว 2
ร.ร.วัดใหม ร.ร.บาน
ชุมขลิง และ ร.ร.บาน
วังลุง

เพื่อใหเด็กไดรับอาหาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กลางวันศูนยพัฒนาเด็ก กลางวันตามหลัก
จัดหาอาหารกลางวัน
เล็ก 3 ศูนย
โภชนาการ
ใหแกเด็ก

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กในศูนยพัฒนา อบต.ทอนหงส
ไดรับอาหารเสริม เด็กเล็กไดรับ
(นม)
อาหารเสริมนม
ทุกคน
เด็กในโรงเรียน
ไดรับอาหารเสริม ไดรับอาหาร
(นม)
เสริมนมทุกคน

ไดรับอาหาร
กลางวัน

เด็กทุกคนไดรับ
อาหารกลางวัน
ตามหลัก
โภชนาการ

อบต.ทอนหงส

อบต.ทอนหงส

ที่

โครงการ

4. สนับสนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียน

วัตถุประสงค

เป"าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเด็กไดรับอาหาร โรงเรียนในพื้นที่ 5
กลางวันตามหลัก
โรงเรียนจัดหาอาหาร
โภชนาการ
กลางวันใหแกเด็ก

5. คาจัดการเรียนการ

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ จัดซื้อสื่อการศึกษา
สอนของศูนยพัฒนาเด็ก และการสราง
ใหแกเด็กในศูนยพัฒนา
เล็ก
กระบวนการเรียนรู
เด็กเล็ก 3 ศูนย
ใหแกเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

6. ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก เพื่อใหอาคารมีความ

เล็กบานเกากอ

1) ถมดินปรับพื้นที่ 2)
มั่นคง แข็งแรงและมี กอสรางรั้วรอบ 3)
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ซอมแซมโครงสราง
หลังคา 4) ทาสี
ภายนอกและภายใน 5)
ซอมแซมประตู
หนาตาง 6) ติดตั้ง
ระบบไฟฟGาเพิ่มเติม 7)
ปรับปรุงอื่น ๆ

งบประมาณและที่ผ)านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

1,650,000 1,700,000 1,750,000 1,800,000 จํานวนเด็กที่

เด็กทุกคนไดรับ
อาหารกลางวัน
ตามหลัก
โภชนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ไดรับอาหาร
กลางวัน
250,000

250,000

250,000

250,000 ศูนยพัฒนาเด็ก

600,000

600,000

600,000

600,000 เด็กเล็กมีความ

การจัดการศึกษา
เล็กมีสื่อการเรียน ของศูนยพัฒนา
การสอนเพื่อ
เด็กเล็กมี
สงเสริม
ประสิทธิภาพ
พัฒนาการเด็ก เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก
อบต.ทอนหงส

อบต.ทอนหงส

อาคารมีความ
อบต.ทอนหงส
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น มั่นคงแข็งแรง
เพิ่มความ
ปลอดภัยใหแกเด็ก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป"าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7. ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก เพื่อใหอาคารมีความ

เล็กบานในเขียว 1

1) ปรับปรุงโครงสราง
มั่นคง แข็งแรงและมี หลังคา 2) กอสรางเสา
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ธง 3) ปรับปรุงอื่น ๆ

8. ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก เพื่อใหอาคารมีความ

เล็กบานในเขียว 2

1) ติดตั้งเหล็ดดัดประตู
มั่นคง แข็งแรงและมี
หนาตาง 2) ปรับปรุง
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ทางเขาพรอมประตูหนา
ประตูหลัง และปGาย
ศูนย 3) กอสรางรั้วรอบ
4) ปรับปรุงอื่น ๆ

9. โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมพัฒนาการ

ใหแกเด็ก
10. โครงการสงเสริม

พัฒนาการตามวัยและ
สรางประสบการณการ
เรียนรูใหแกเด็กและ
ผูปกครองในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัด องคการ
บริหารสวนตําบลทอนหงส

เด็กเขารวมกิจกรรม
ประมาณ 1,500 คน

เพื่อเสริมสรางความรู จัดกิจกรรมปKละ 1 ครั้ง
เกี่ยวกับการสงเสริม
พัฒนาการตามวัยใหแก
เด็ก ผูปกครองและผูดู
และเด็ก

งบประมาณและที่ผ)านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000 เด็กเล็กมีความ

600,000

600,000

600,000

600,000 เด็กเล็กมีความ

150,000

150,000

150,000

150,000 ผูเขารวม

38,000

38,000

38,000

38,000 ผูเขารวม

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อาคารมีความ
อบต.ทอนหงส
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น มั่นคงแข็งแรง
เพิ่มความ
ปลอดภัยใหแกเด็ก
อาคารมีความ
อบต.ทอนหงส
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น มั่นคงแข็งแรง
เพิ่มความ
ปลอดภัยใหแกเด็ก

เด็กไดรับการ
อบต.ทอนหงส
กิจกรรมพึงพอใจ สงเสริมพัฒนาการ
รอยละ 70
เด็ก ผูปกครอง
สํานักงานปลัด
กิจกรรมพึงพอใจ และผูดูและเด็กมี
รอยละ 70
ความรูเกี่ยวกับ
การสงเสริม
พัฒนาการตามวัย

ที่

โครงการ

11. โครงการแขงขันกีฬา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลทอนหงส
12. โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนเพื่อสรางแหลง
เรียนรูของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเกากอ

13. โครงการชวนลูกเลา

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผ)านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กมีพัฒนาการ
และทักษะดาน
ผูเขารวม
กิจกรรมพึงพอใจ กีฬาเบื้องตนดีขึ้น

สํานักงานปลัด

ศูนยพัฒนาเด็ก
ของศูนยพัฒนา เล็กมีบรรยากาศ
เด็กเล็กเอื้อตอ สิ่งแวดลอมและ
การเรียนมากขึ้น สถานที่ที่เอื้อตอ
การจัด
ประสบการณ
เรียนรู

ศพด.บานเกา
กอ

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
และฝNกทักษะดานกีฬา เด็กและผูปกครอง
เบื้องตนใหแกเด็ก

30,000

30,000

30,000

30,000 รอยละที่

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การจัดประสบการณ
การเรียนรู

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กปKละ 1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000 สภาพแวดลอม

จัดกิจกรรมใหเด็กและ
ผูปกครองรวมกันอาน
หนังสือนิทาน

17,000

17,000

17,000

17,000 ผูเขารวม

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ จัดกิจกรรมใหเด็กและ
ใหแกเด็กและใหรูจัก ผูปกครองรวมกันอาน
เวลาวางใหเป/น
หนังสือนิทาน
ประโยชน

11,000

11,000

11,000

11,000 ผูเขารวม

เพื่อใหเด็กเกิดนิสัยรัก
นิทาน สานฝOนรักการ การอานและพัฒนา
อานของศูนยพัฒนาเด็ก ทักษะการฟOง การพูด
เล็กบานเกากอ
และการอาน

14. โครงการสานสายใยรัก

เป"าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เด็กไดรับการ
ศพด.บานเกา
กิจกรรมพึงพอใจ สงเสริมพัฒนาการ
กอ
รอยละ 70
เด็กไดรับการ
ศพด.บานใน
กิจกรรมพึงพอใจ สงเสริมพัฒนาการ
เขียว 1
รอยละ 70

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป"าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ)านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

15. โครงการปรับปรุงภูมิ

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กปKละ 1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000 สภาพแวดลอม

16. โครงการปรับปรุงภูมิ

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กปKละ 1 ครั้ง

22,000

22,000

22,000

17. โครงการศึกษาแหลง

จัดกิจกรรมใหเด็กและ
ผูปกครองรวมกันศึกษา
แหลงเรียนรูนอก
หองเรียน

13,500

13,500

13,500

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก
ทัศนเพื่อสรางแหลง
เล็กมีบรรยากาศ
เรียนรูของศูนยพัฒนา สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
เด็กเล็กบานในเขียว 1 การจัดประสบการณ
การเรียนรู

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก
ทัศนเพื่อสรางแหลง
เล็กมีบรรยากาศ
เรียนรูของศูนยพัฒนา สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
เด็กเล็กบานในเขียว 2 การจัดประสบการณ
การเรียนรู

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
เรียนรูนอกหองเรียน และใหเด็กไดรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน ประสบการณการ
ในเขียว 2 องคการ
เรียนรูโดยตรงจาก
บริหารสวนตําบลทอน แหลงเรียนรูสภาพความ
หงส
เป/นจริง

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศูนยพัฒนาเด็ก
ของศูนยพัฒนา เล็กมีบรรยากาศ
เด็กเล็กเอื้อตอ สิ่งแวดลอมและ
การเรียนมากขึ้น สถานที่ที่เอื้อตอ
การจัด
ประสบการณ
เรียนรู

ศพด.บานใน
เขียว 1

22,000 สภาพแวดลอม

ศูนยพัฒนาเด็ก
ของศูนยพัฒนา เล็กมีบรรยากาศ
เด็กเล็กเอื้อตอ สิ่งแวดลอมและ
การเรียนมากขึ้น สถานที่ที่เอื้อตอ
การจัด
ประสบการณ
เรียนรู

ศพด.บานใน
เขียว 2

13,500 ผูเขารวม

ศพด.บานใน
เขียว 2

เด็กไดรับการ
กิจกรรมพึงพอใจ สงเสริม
รอยละ 70
พัฒนาการและมี
ประสบการณ
จากการแหลง
เรียนรูนอก
หองเรียน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

18. โครงการสงเสริม

พัฒนาการเรียนรูโดย
ผานการทํากิจกรรม
กลางแจง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเกากอ
19. โครงการสงเสริม

พัฒนาการเรียนรูโดย
ผานการทํากิจกรรม
กลางแจง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานในเขียว 1
20. โครงการสงเสริม

พัฒนาการเรียนรูโดย
ผานการทํากิจกรรม
กลางแจง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานในเขียว 2
21. โครงการหรือกิจกรรม

ในการสงเสริม
สนับสนุนการศึกษา
และพัฒนาการเด็ก

เป"าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ)านมา
2561
(บาท)

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
ใหแกเด็ก

80,000

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
ใหแกเด็ก

80,000

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
ใหแกเด็ก

80,000

เพื่อสงเสริมการศึกษา จัดกิจกรรมในการ
และพัฒนาการใหแกเด็ก สงเสริมการศึกษาหรือ
กิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

300,000

รวม 21 โครงการ

-

2562
(บาท)
80,000

2563
(บาท)
80,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

80,000 จํานวนเครื่องเลน เด็กมีพัฒนาการ

ดานตางๆ ดีขึ้น

80,000

80,000

80,000 จํานวนเครื่องเลน เด็กมีพัฒนาการ

ดานตางๆ ดีขึ้น

80,000

80,000

80,000 จํานวนเครื่องเลน เด็กมีพัฒนาการ

ดานตางๆ ดีขึ้น

300,000

300,000

300,000 จํานวนเครื่องเลน เด็กมีพัฒนาการ

ดานตางๆ ดีขึ้น

5,961,500 6,011,500 6,061,500 6,111,500

-

-

หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ศพด.บานเกา
กอ

ศพด.บานใน
เขียว 1

ศพด.บานใน
เขียว 2

ศพด.บานใน
เขียว 2

-

แบบ ผ.01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ : 2. พัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1. คาใชจายในการรวม

วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริม อนุรักษ
กิจกรรมวันงานชาวสวน และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น

2. คาใชจายในการจัด

กิจกรรมทางศาสนา
หรือกิจกรรมรัฐพิธี
3. คาใชจายในการจัด

กิจกรรมและโครงการ
ในการปกป<องสถาบัน
สําคัญของชาติ

เป"าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รวมกิจกรรมงานวัน
ชาวสวนอําเภอพรหมคีรี

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ)านมา
2562
2563
(บาท)
20,000

(บาท)
20,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
20,000 จํานวนผูรวม

กิจกรรมเพิ่มขึ้น

เพื่อจัดกิจกรรมทาง
จัดกิจกรรมทางศาสนา
ศาสนา กิจกรรมรัฐพิธี กิจกรรมรัฐพิธีตางๆ
ตางๆ

50,000

เพื่อจัดกิจกรรมให
จัดกิจกรรมปกป<อง
ประชาชนเห็น
สถาบันสําคัญของชาติ
ความสําคัญและ
รวมกันปกป<องสถาบัน
สําคัญของชาติ

50,000

50,000

50,000

50,000 ประชาชน

หนวยงานรวม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
50,000

50,000

50,000 จํานวนผูรวม

กิจกรรมเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัฒนธรรม
ประเพณีไดรับ
การสงเสริม
อนุรักษและสืบ
ทอด

สํานักงานปลัด

ประชาชนไดรวม
กิจกรรม

สํานักงานปลัด

ประชาชนเห็น
ความสําคัญและ
รวมกันปกป<อง
สถาบันสําคัญ
ของชาติ

สํานักงานปลัด

ที่

เป"าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ)านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

4. โครงการอนุรักษและสืบ เพื่ออนุรักษและสืบ

100,000

100,000

100,000

100,000 รอยละที่

5. โครงการอนุรักษและ

130,000

130,000

130,000

130,000 รอยละที่

380,000

380,000

380,000

380,000 ผูเขารวม

โครงการ

วัตถุประสงค

จัดกิจกรรมอนุรักษ
สานประเพณีสงกรานต สานประเพณีสงกรานต และสืบสานประเพณี
องคการบริหารสวน
สงกรานต
ตําบลทอนหงส
เพื่ออนุรักษและสืบ
จัดกิจกรรมอนุรักษ
สืบสานประเพณีลอย สานประเพณีลอยกระทง และสืบสานประเพณี
กระทง องคการบริหาร
ลอยกระทง
สวนตําบลทอนหงส

6. โครงการแขงขันกีฬา

สงเสริมสุขภาพ
องคการบริหารสวน
ตําบลทอนหงส

เพื่อสงเสริมให
จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
ประชาชนออกกําลัง
3 ประเภท คือ กีฬา
กายเพื่อสุขภาพโดยการ กรีฑา และกีฬาพื้นบาน
เลนกีฬา

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนรวมกัน สํานักงานปลัด
ผูเขารวม
อนุรักษและสืบ
กิจกรรมพึงพอใจ สานประเพณี

ประชาชนรวมกัน สํานักงานปลัด
ผูเขารวม
อนุรักษและสืบ
กิจกรรมพึงพอใจ สานประเพณี

ประชาชน มี
สํานักงานปลัด
กิจกรรมพึงพอใจ ความสนใจในการ
รอยละ 70
เลนกีฬาและการ
ออกกําลังกาย
รูจักใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7. โครงการจัดสงนักกีฬา

เป"าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ)านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

สงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาในระดับ
ตาง ๆ

70,000

70,000

70,000

เพื่อสนับสนุนให
กอสรางหรือปรับปรุง
กีฬาและการออกกําลัง ประชาชนเลนกีฬาและ สนามกีฬา หรือจัดซื้อ
กาย
ออกกําลังกาย
วัสดุ อุปกรณในการ
เลนกีฬา

300,000

300,000

300,000

เพื่อสนับสนุนให
เขารวมการแขงขันกีฬา ประชาชนออกกําลัง
กายและยกระดับ
มาตรฐานกีฬา

8. การสงเสริมการเลน

รวม 8 โครงการ

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก

70,000 ผูเขารวม

นักเรียน เยาวชน สํานักงานปลัด
กิจกรรมพึงพอใจ และประชาชน
รอยละ 70
ไดรับการพัฒนา
ทางดานกีฬา

300,000 มีสถานที่และ

อุปกรณในการ
เลนกีฬาเพิ่มขึ้น
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

-

ประชาชนสนใจ
ออกกําลังกาย
เพิ่มขิ้น

-

สํานักงานปลัด

-

แบบ ผ.01
ก. ยุทธศาสตร(จังหวัดที่ : 4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให#น$าอยู$ เข#มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร(การพัฒนาขององค(กรปกครองส$วนท#องถิ่นในเขตจังหวัด : 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1. โครงการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

2.

วัตถุประสงค
เพื่อบริการประชาชน
และเพิ่มความปลอดภัย
ในการใช#รถใช#ถนน
ในช$วงเทศกาลป&ใหม$
และเทศกาลสงกรานต(

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการบริหาร
จัดการศูนย( อปพร. ในการปฏิบัติงาน
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.ทอนหงส(

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตั้งจุดให#บริการ
ประชาชนหรือจัด
กิจกรรมปองกัน
อุบัติเหตุ 2 ครั้ง/ป&

การบริหารจัดการศูนย(
อปพร.มีประสิทธิภาพ

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผ*านมา
2562
2563
(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
10,000 จํานวนอุบัติเหตุ

50,000

50,000

หน*วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได#รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยและลด
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน

สํานักงานปลัด

บุคลากรมี
ประสบสาธารณ ประสิทธิภาพใน
ภัยได#รับการ
การปฏิบัติงาน
ช$วยเหลือ
บรรเทาสาธารณ
ทันท$วงที ร#อยละ ภัยเพิ่มขึ้น
70

สํานักงานปลัด

ลดลง

50,000

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ

50,000 ประชาชนที่

ที่

โครงการ

3. ค$าใช#จ$ายในการ

ช$วยเหลือราษฎรใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค
เพื่อให#ผู#ประสบภัย
ได#รับการช$วยเหลือ
ขั้นต#นได#ทันท$วงที

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาวัสดุอุปกรณ(ใน
การซ$อมแซมที่อยู$ที่
เสียหายจากเหตุสา
ธารณภัย

4. โครงการฝGกอบรมการ

เพื่อให#ผู#เข#ารับการ
ผู#เข#าร$วมกิจกรรม 60
ปองกันและบรรเทาสา อบรมมีความรู# ทักษะ คน
ธารณภัยจากเหตุ
และเตรียมความพร#อม
อุทกภัยและดินถล$ม
ในการเผชิญเหตุจากสา
ป&งบประมาณ
ธารณภัย
2561-2564

5. โครงการฝGกอบรมการ

เพื่อให#ผู#เข#ารับการ
ปองกันและระงับ
อบรมมีความรู# ทักษะ
อัคคีภัยจากแกJสหุงต#ม ในการปองกันและ
ในครัวเรือน (LPG)
ระงับอัคคีภัยจากแกJส
ป&งบประมาณ พ.ศ.
หุงต#ม
2561-2564

ผู#เข#าร$วมกิจกรรม 40
คน

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ*านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ประชาชนที่

ประสบสาธารณ
ภัยได#รับการ
ช$วยเหลือ
ทันท$วงที ร#อยละ
70
40,000

40,000

40,000

40,000 ผู#เข#าร$วม

กิจกรรมมีความ
พึงพอใจร#อยละ
70

25,000

25,000

25,000

25,000 ผู#เข#าร$วม

กิจกรรมมีความ
พึงพอใจร#อยละ
70

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ

หน*วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู#ประสบภัยได#รับ สํานักงานปลัด
การช$วยเหลือ
โดยทันท$วงที

ผู#เข#ารับการ
ฝGกอบรมมีทักษะ
และมีความ
พร#อมในการ
เผชิญเหตุจากสา
ธารณภัย

สํานักงานปลัด

ผู#เข#ารับการ
สํานักงานปลัด
อบรมมีความรู#
ทักษะในการ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัยจากแกJส
หุงต#ม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

6. โครงการฝGกซ#อม

เพื่อเตรียมความพร#อมด#าน ผู#เข#าร$วมกิจกรรม 60
บุคลากร วัสดุ เพิ่มทักษะ คน
ความรู# และบูรณาการการ
ทํางานร$วมกันระหว$าง
องค(กรต$าง ๆ ด#านการ
ช$วยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัย

แผนการกู#ภัยจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ป&งบประมาณ
2561-2564
7. โครงการเยาวชนไทย

รู#ทัน ภัยยาเสพติด
ป&งบประมาณ
2561-2564

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให#เด็กและเยาวชน ผู#เข#าร$วมกิจกรรม 30
มีความรู#ความเข#าใจ
คน
เกี่ยวกับโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด

รวม 7 โครงการ

-

2561
(บาท)
35,000

งบประมาณและที่ผ*านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
35,000 ผู#เข#าร$วม

กิจกรรมมีความ
พึงพอใจร#อยละ
70

20,000

20,000

20,000

20,000 ผู#เข#าร$วม

กิจกรรมมีความ
พึงพอใจร#อยละ
70
280,000

280,000

280,000

280,000

-

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ

หน*วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู#เข#ารับการ
สํานักงานปลัด
อบรมมีทักษะ
ความพร#อมในการ
เผชิญเหตุ

เด็กและเยาวชน
มีความรู#ความ
เข#าใจเกี่ยวกับ
โทษและพิษภัย
ของยาเสพติด

-

สํานักงานปลัด

-

ก. ยุทธศาสตร(จังหวัดที่ : 4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให#น$าอยู$ เข#มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร(การพัฒนาขององค(กรปกครองส$วนท#องถิ่นในเขตจังหวัด : 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1. โครงการจัดระบบ

การแพทย(ฉุกเฉิน
ประจําตําบลทอนหงส(

2. จัดซื้อถังขยะ

3. โครงการส$งเสริมการ

วัตถุประสงค

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให#บริการประชาชน มีเจ#าหน#าที่ให#บริการ
ในด#านการแพทย(ฉุกเฉิน ด#านการแพทย(ฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อจัดหาภาชนะ
จัดซื้อถังขยะป&ละ 100
รองรับขยะมูลฝอย สิ่ง ใบ
ปฏิกูลให#แก$ผู#ขอรับ
บริการสร#างจิตสํานึก
ในการทิ้งขยะให#เปRนที่

เพื่อส$งเสริมให#
จัดการขยะมูลฝอยองค( ประชาชนตระหนัก
รวม
และมีส$วนร$วมในการ
แก#ไขปSญหาขยะ

ผู#เข#าร$วมอบรมหมู$บ#าน
ละ 20 คน

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ*านมา
2562
2563
(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
100,000 มีผู#ให#บริการด#าน ประชาชนได#รับ

สํานักงานปลัด

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน*วยงาน

การแพทย(ฉุกเฉิน บริการด#าน
1 ตําแหน$ง
การแพทย(ฉุกเฉิน
อย$างทันท$วงที
130,000

130,000

130,000

90,000

90,000

90,000

130,000 ประชาชน

ประชาชนมี
อบต.ทอนหงส(
ผู#รับบริการเพิ่มขึ้น ภาชนะรองรับ
ขยะมีจิตสํานึกทิ้ง
ขยะเปRนที่

90,000 ผู#เข#าร$วมอบรม

ประชาชน
หมู$บ#านละ 20 คน ตระหนักและมี
ส$วนร$วมในการ
แก#ไขปSญหาขยะ

อบต.ทอนหงส(

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4. จัดกิจกรรมหรือ

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมด#าน
สาธารณสุขและการ
ดูแลสุขภาพ

เพื่อให#ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

รวม 4 โครงการ

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมหรือ
ส$งเสริมสนับสนุน
หน$วยงานต$าง ๆ ใน
การจัดกิจกรรมด#าน
สาธารณสุขและการ
ดูแลสุขภาพ

-

งบประมาณและที่ผ*านมา
2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 จํานวนกิจกรรม

เพิ่มขึ้น

420,000

420,000

420,000

420,000

-

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ
ประชาชนได#รับ
บริการด#าน
สาธารณสุข

-

หน*วยงาน
รับผิดชอบหลัก
อบต.ทอนหงส(

-

ก. ยุทธศาสตร(จังหวัดที่ : 4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให#น$าอยู$ เข#มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร(การพัฒนาขององค(กรปกครองส$วนท#องถิ่นในเขตจังหวัด : 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู#พิการและการให#
ความรู#การดูแลผู#พิการ
อบต.ทอนหงส(

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให#ความรู#แก$ผู#
จัดกิจกรรมพัฒนา
พิการและผู#ดูแลผู#พิการ คุณภาพชีวิตและการ
ให#ความรู#การดูแลผู#
พิการ อบต.ทอนหงส(

รวม 1 โครงการ

-

2561

งบประมาณและที่ผ*านมา
2562
2563

(บาท)
20,000

(บาท)
20,000

(บาท)
20,000

20,000

20,000

20,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ

หน*วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(บาท)
20,000 ผู#เข#าร$วม

ผู#พิการและ
สํานักงานปลัด
กิจกรรมพึงพอใจ ผู#ดูแลผู#พิการ
ร#อยละ 70
ได#รับความรู#และ
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

20,000

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร(จังหวัดที่ : 4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให#น$าอยู$ เข#มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร(การพัฒนาขององค(กรปกครองส$วนท#องถิ่นในเขตจังหวัด : 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1. กิจกรรมส$งเสริมและ

พัฒนาสตรี

2. ค$าใช#จ$ายเพื่อการ

ปองกันและแก#ไข
ปSญหายาเสพติด

3. ค$าใช#จ$ายในการจัด

กิจกรรมเพื่อส$งเสริม
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส$งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรมส$งเสริม
และพัฒนาอาชีพสร#าง สนับสนุนและพัฒนา
รายได#เสริมให#แก$สตรี อาชีพสร#างรายได#เสริม
ให#แก$สตรี
เพื่อจัดกิจกรรมหรือ
ร$วมกิจกรรมในการ
ปองกัน แก#ไข และ
กระตุ#นให#ประชาชนรู#ถึง
โทษภัยของยาเสพติด

จัดกิจกรรมหรือร$วม
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปองกันและแก#ไข
ปSญหายาเสพติด

เพื่อลดรายจ$ายสร#าง สนับสนุนกิจกรรมทาง
รายได#เสริมในครอบครัว การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

งบประมาณและที่ผ*านมา
2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

2563
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
20,000 จํานวนผู#เข#าร$วม

กิจกรรม

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวนผู#เข#าร$วม

กิจกรรม

20,000

20,000

20,000

20,000 ผู#เข#าร$วม

กิจกรรมมีความ
พึงพอใจร#อยละ
80

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ

หน*วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สตรีมีอาชีพเสริม
สร#างรายได#
เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

ประชาชนรับรู#
และร$วมกัน
ปองกันแก#ไข
ปSญหายาเสพติด

สํานักงานปลัด

ประชาชนมีรายได# สํานักงานปลัด
เสริมและลด
รายจ$ายใน
ครัวเรือน

เป#าหมาย
ที่

โครงการ

4. โครงการส$งเสริมการ

สร#างรายได#ด#วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

วัตถุประสงค
เพื่อส$งเสริมความรู#
เกี่ยวกับการใช#งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมา
ประยุกต(ใช#ในการสร#าง
รายได#ให#ตนเอง

5.

โครงการจ#างเหมา
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของตําบลทอน
หงส(

6.

เพื่อบริหารจัดการศูนย(
โครงการบริหาร
จัดการศูนย(การเรียนรู# การเรียนรู# ICT ชุมชน
ICT ชุมชนตําบลทอน ตําบลทอนหงส(
หงส(

(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมให#ความรู#
ประชาชนในตําบล
ทอนหงส( จํานวน 30
คน

เพื่อให#มีผู#ดูแล ให#บริการ ผู#ดูแลศูนย(ฯ จํานวน 1
แนะนําให#ความรู#ด#าน คน
เทคโนโลยีฯ ประจําศูนย(
การเรียนรู# ICT ชุมชน
ตําบลทอนหงส(

มีการบริหารจัดการ
ศูนย(มีความต$อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

2561
(บาท)
35,000

งบประมาณและที่ผ*านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000

90,000

90,000

90,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
35,000 ผู#ผ$านการอบรม

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ

หน*วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู#เข#าร$วมกิจกรรมมี สํานักงานปลัด
จํานวน 30 คน ความรู#ความเข#าใจ
ในการนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารมา
ประยุกต(ใช#และ
สร#างรายได#ให#แก$
ตนเอง
90,000 มีผู#ดูแลศูนย( 1 คน ศูนย(การเรียนรู# ICT สํานักงานปลัด
ชุมชนตําบลทอน
หงส(เปRนศูนย(กลาง
การบริการความรู#
ด#านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
10,000 ศูนย(การเรียนรู#

ICT ชุมชนตําบล
ทอนหงส(มีการ
ดําเนินการอย$าง
ต$อเนื่อง

ศูนย(การเรียนรู# ICT สํานักงานปลัด
ชุมชนตําบลทอน
หงส(มีงบประมาณ
ในการบริหาร
จัดการและสามารถ
ให#บริการแก$
ประชาชนได#

เป#าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

7. โครงการฝGกอบรมและ

เพื่อส$งเสริมการสืบ
จัดกิจกรรมฝGกอบรม
สืบสานภูมิปSญญาสร#าง สานภูมิปSญญาพื้นบ#าน ระยะสั้นและฝGกปฏิบัติ
คุณค$าสู$สังคมตําบล
ของชุมชนท#องถิ่น
ทอนหงส(

8. โครงการฝGกอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพและให#
ความรู#เกี่ยวกับพระ
ราชกรณียกกิจและ
ศึกษาดูงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
9. โครงการฝGกอบรมและ

พัฒนาคุณภาพสินค#า
ด#านการเกษตรตําบล
ทอนหงส(

เพื่ออบรมให#ความรู#
จัดกิจกรรมอบรมให#
และศึกษาดูงาน
ความรู#และศึกษาดูงาน
โครงการอัน
ป&ละ 1 ครั้ง
เนื่องมาจากพระราชดําริ

เพื่อส$งเสริมการพัฒนา
กระบวนการผลิตสินค#า
เกษตรแปรรูป การ
รวมกลุ$มสร#างรายได#
และอาชีพเสริม

จัดกิจกรรมอบรมให#
ความรู#แก$
กลุ$มเปาหมายประมาณ
35 คน

2561
(บาท)
15,000

งบประมาณและที่ผ*านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
15,000 ผู#เข#าร$วม

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ

ผู#เข#าร$วม
กิจกรรมผ$านการ กิจกรรมมีความรู#
ฝGกอบรมร#อยละ และมีทักษะ
80
สามารถนําไป
ประยุกต(ใช#ได#

300,000

300,000

300,000

300,000 ผู#เข#าร$วม

15,000

15,000

15,000

15,000 ผู#เข#าร$วม

หน*วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด

ผู#เข#าร$วมกิจกรรม สํานักงานปลัด
กิจกรรมผ$านการ ได#รับความรู#และ
ฝGกอบรมร#อยละ นํามาใช#ใน
80
ชีวิตประจําวันได#

ประชาชนมีรายได# สํานักงานปลัด
กิจกรรมผ$านการ เพิ่มขึ้น
ฝGกอบรมร#อยละ
80

งบประมาณและที่ผ*านมา

เป#าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

10. โครงการฝGกอบรมและ

ส$งเสริมอาชีพตําบล
ทอนหงส( "กิจกรรม
การทําพิมเสนน้ํา"

12. โครงการฝGกอบรม

ส$งเสริมอาชีพตําบล
ทอนหงส( "กิจกรรม
การทําลูกประคบสด
ด#วยสมุนไพรและการ
นวดด#วยลูกประคบ"

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

15,000

15,000

15,000

15,000 ผู#เข#าร$วม

เพื่อส$งเสริมทักษะใน จัดกิจกรรมอบรม
การประกอบอาชีพเสริม ส$งเสริมอาชีพให#แก$
สร#างรายได#เสริมให#กับ กลุม$ เปาหมาย
ครอบครัว

-

-

12,000

- ร#อยละที่

เพื่อส$งเสริมทักษะใน จัดกิจกรรมอบรม
การประกอบอาชีพเสริม ส$งเสริมอาชีพให#แก$
สร#างรายได#เสริมให#กับ กลุม$ เปาหมาย
ครอบครัว

-

12,000

-

- ร#อยละที่

570,000

582,000

582,000

เพื่อพัฒนาความรู#และ
ส$งเสริมอาชีพประชาชน ทักษะในอาชีพ
ตําบลทอนหงส(

11. โครงการฝGกอบรม

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

รวม 12 โครงการ

จัดกิจกรรมอบรมให#
ความรู#แก$
กลุ$มเปาหมายประมาณ
30 คน

-

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ

หน*วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู#เข#าร$วมกิจกรรม สํานักงานปลัด
กิจกรรมผ$านการ ได#รับความรู#และ
ฝGกอบรมร#อยละ ทักษะอาชีพ
80
นํามาใช#ใน
ชีวิตประจําวันได#
ผู#เข#าร$วมกิจกรรม สํานักงานปลัด
ผู#เข#าร$วม
ได#รับความรู#และ
กิจกรรมพึงพอใจ ทักษะอาชีพ
นําไปประยุกต(ใช#
ได#
ผู#เข#าร$วมกิจกรรม สํานักงานปลัด
ผู#เข#าร$วม
ได#รับความรู#และ
กิจกรรมพึงพอใจ ทักษะอาชีพ
นําไปประยุกต(ใช#
ได#

570,000

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร(จังหวัดที่ : 1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู$มาตรฐานครบวงจร และเปRนมิตรกับสิ่งแวดล#อม
ข. ยุทธศาสตร(การพัฒนาขององค(กรปกครองส$วนท#องถิ่นในเขตจังหวัด : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3.5 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1. โครงการอัน

เนื่องมาจาก
พระราชดําริและพระ
ราชเสาวนีย(
2. โครงการเพิ่มศักยภาพ

ศูนย(บริการถ$ายทอด
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร อบต.ทอน
หงส(

วัตถุประสงค

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปลูกต#นไม# เพิ่ม
พื้นที่ป[าและสร#าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ(
ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดกิจกรรมอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ พระราช
เสาวนีย( การปลูกต#นไม#
หรือสนับสนุนพันธุ(ไม#

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
คณะกรรมการและ
แกนนําเกษตรกร
ศูนย(บริการถ$ายทอด
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร

จัดกิจกรรม จํานวน 1
กิจกรรม

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ*านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
20,000 จัดกิจกรรม 1

ครั้ง/ป&

200,000

200,000

200,000

200,000 จัดกิจกรรม 1

ครั้ง/ป&

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ

หน*วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
สํานักงานปลัด
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ(
ทรัพยากรธรรมชา
ติ มีต#นไม#เพิ่มขึ้น
คณะกรรมการ
และแกนนํา
เกษตรกรศูนย(
ถ$ายทอด
เทคโนโลยีมี
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
เพิ่มขึ้น

อบต.ทอนหงส(

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3. โครงการสร#างจิตสํานึก

5. โครงการถนนสวยด#วย

มือเรา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

5,000

ร$วมกันจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
บริเวณสถานที่
ท$องเที่ยว ผู#เข#าร$วม
กิจกรรม ประมาณ
150 คน

10,000

เพื่อสร#างความ
จัดกิจกรรมทําความ
ตระหนักและการมีส$วน สะอาดและปลูกต#นไม#
ร$วมในการอนุรักษ(
สองข#างถนน
สิ่งแวดล#อม

-

สิ่งแวดล#อม

พัฒนารักษาแหล$ง
ท$องเที่ยว

งบประมาณและที่ผ*านมา

รณรงค(และร$วมกัน
ปลูกต#นไม#ในเขตพื้นที่
สาธารณะ โดยมี
ผู#เข#าร$วมกิจกรรม
ประมาณ 150 คน

เพื่อสร#างจิตสํานึกใน
อนุรักษ(
การอนุรักษ(ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและ และสิ่งแวดล#อม

4. โครงการชุมชนร$วมใจ

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสร#างความ
ตระหนักและการมีส$วน
ร$วมในการอนุรักษ(
สิ่งแวดล#อม

6. โครงการลําคลอง

เพื่อสร#างความ
สะอาดธรรมชาติกลับคืน ตระหนักและการมีส$วน
ร$วมในการอนุรักษ(
สิ่งแวดล#อม

รวม 6 โครงการ

5,000

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

5,000

5,000 มีผู#เข#าร$วม

กิจกรรมอย$าง
น#อยร#อยละ 80
ของเปาหมาย
10,000

10,000

10,000 มีผู#เข#าร$วม

กิจกรรมอย$าง
น#อยร#อยละ 80
ของเปาหมาย

10,000

-

- จัดกิจกรรม 1

ครั้ง/ป&

จัดกิจกรรมในการ
อนุรักษ(สิ่งแวดล#อม การ
อนุรักษ(พันสัตว( และการ
รักษาความสะอาด

50,000

-

285,000

50,000

50,000

50,000 จัดกิจกรรม 1

ครั้ง/ป&

295,000

285,000

285,000

-

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ

หน*วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีส$วน
ร$วมในการ
อนุรักษ(
สิ่งแวดล#อม

อบต.ทอนหงส(

ประชาชนมีส$วน
ร$วมในการ
อนุรักษ(
สิ่งแวดล#อม

อบต.ทอนหงส(

ประชาชนมีส$วน
ร$วมในการ
อนุรักษ(
สิ่งแวดล#อม

อบต.ทอนหงส(

ประชาชนมีส$วน
ร$วมในการ
อนุรักษ(
สิ่งแวดล#อม

อบต.ทอนหงส(

-

-

ก. ยุทธศาสตร(จังหวัดที่ : 4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให#น$าอยู$ เข#มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร(การพัฒนาขององค(กรปกครองส$วนท#องถิ่นในเขตจังหวัด : 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3.6 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1. ค$าใช#จ$ายในกรณี

เพื่อให#ผู#ประสบภัย
ได#รับการช$วยเหลือ
ขั้นต#นได#ทันท$วงที

ฉุกเฉินหรือจําเปRน
เร$งด$วน ในกรณีเกิด
สาธารณภัย อัคคีภัย
อุทกภัย
2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ

ผู#สูงอายุ
3. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู#

พิการ
4. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ

ผู#ป[วยเอดส(

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาวัสดุอุปกรณ(หรือให#
การช$วยเหลืออื่น ๆ แก$ผู#
ที่ได#รับความที่เสียหาย
จากเหตุสาธารณภัย

งบประมาณและที่ผ*านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว*า
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร#อยละของความ สามารถแก#ไข

พึงพอใจของผู#
ได#รับความ
เดือดร#อน

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังฃีพ ผู#สูงอายุที่มีคุณสมบัติ
ให#แก$ผู#สูงอายุ
ได#รับเบี้ยยังชีพทุกคน

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ผู#สูงอายุที่มี

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังฃีพ ผู#พิการที่มีคุณสมบัติ
ให#แก$ผู#พิการ
ได#รับเบี้ยยังชีพทุกคน

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผู#พิการที่มี

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังฃีพ ผู#ป[วยเอดส(ที่มี
ให#แก$ผู#ป[วยเอดส(
คุณสมบัติได#รับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน

คุณสมบัติได#รับ
เบี้ยยังชีพทุกคน
คุณสมบัติได#รับ
เบี้ยยังชีพทุกคน
100,000

100,000

100,000

100,000 ผู#ป[วยเอดส(ที่มี

คุณสมบัติได#รับ
เบี้ยยังชีพทุกคน

หน*วยงาน
รับผิดชอบหลัก
อบต.ทอนหงส(

ปSญหา หรือให#
การช$วยเหลือแก$
ผู#ได#รับความ
เดือดร#อนได#
ผู#สูงอายุได#รับเบี้ย สํานักงานปลัด
เพื่อยังชีพ
ผู#พิการได#รับเบี้ย
เพื่อยังชีพ

สํานักงานปลัด

ผู#ป[วยเอดส(ได#รับ
เบี้ยเพื่อยังชีพ

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5. สมทบกองทุน

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณเปRนค$า
ดําเนินการด#าน
สาธารณสุขให#กับ
กองทุนฯ

หลักประกันสุขภาพ
องค(การบริหารส$วน
ตําบลทอนหงส(
6. สมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบล
ทอนหงส(

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณ
เปRนค$าดําเนินการด#าน
สาธารณสุขให#กับ
กองทุนฯ

เพื่อสมทบงบประมาณ สมทบงบประมาณ
เปRนสวัสดิการกองทุน ให#แก$กองทุนสวัสดิการ
สวัสดิการชุมชนตําบล ชุมชนตําบลทอนหงส(
ทอนหงส(

รวม 6 โครงการ

-

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผ*านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ

2564
(บาท)
250,000 จํานวนโครงการ/ ประชาชนได#รับ

หน*วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด

กิจกรรมที่
บริการด#าน
กองทุนฯ
สาธารณสุขอย$าง
ดําเนินการเพิ่มขึ้น ทั่วถึง
30,000

30,000

30,000

30,000 จํานวนสมาชิก

18,330,000 18,330,000 18,380,000 18,380,000

กองทุนสวัสดิการ สํานักงานปลัด
กองทุนสวัสดิการ ชุมชนตําบลทอน
ชุมชนตําบลทอน หงส(มี
หงส(เพิ่มขึ้น
งบประมาณ
สมทบในการ
ดําเนินการ

-

-

-

แบบ ผ.01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ : 4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให"น#าอยู# เข"มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส#วนท"องถิ่นในเขตจังหวัด : 5. การเสริมสร"างธรรมาภิบาลและการบริหาร กิจการบ"านเมืองที่ดี
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1. โครงการจัดทําแผ#นที่

ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินให"มี
ประสิทธิภาพ

2. โครงการป=าย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประชาสัมพันธการเสีย ในการจัดเก็บรายได"
ภาษีเพื่อเพิ่ม
ขององคการบริหาร
ประสิทธิภาพการ
ส#วนตําบลทอนหงส
จัดเก็บรายได"ของ
องคการบริหารส#วน
ตําบลทอนหงส

3. โครงการออกบริการ

เพื่อให"บริการจัดเก็บ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ภาษีนอกสถานที่

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
ครอบคลุมทั้งตําบล

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผ(านมา
2562
2563
(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
200,000 มีเงินรายได"จาก

10,000

ออกให"บริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

10,000

10,000

10,000

10,000

รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

มีเงินรายได"จาก
การเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

มีเงินรายได"จาก
ภาษีได"มากกว#า การเก็บภาษี
ร"อยละ 80 ของ เพิ่มขึ้น
ประมาณการ

กองคลัง

10,000 มีเงินรายได"จาก

การเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น

10,000

หน(วยงาน

มีระบบการ
จัดเก็บภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสินที่มี
ประสิทธิภาพ

การเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น

จัดทําป=ายเพื่อ
ประชาสัมพันธ

ผลที่คาดว(า
จะไดรับ

10,000 สามารถจัดเก็บ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4. โครงการพัฒนา

เพื่อปลูกจิตสํานึกและ
คุณธรรมสร"างความ
สร"างค#านิยมให"ยึดมั่น
โปร#งใสในการปฏิบัติงาน ในคุณธรรม จริยธรรม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความซื่อสัตยสุจริต

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมฝDกอบรม
ให"แก#คณะบริหาร
สมาชิกสภาและ
พนักงานส#วนตําบล

5. โครงการที่ทํางานน#าอยู# เพื่อส#งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมส#งเสริม

น#าทํางาน (Healthy
Work Place)

6. โครงการอบรมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง
องคความรู"สร"างคน
คุณธรรมสร"างความ
สามัคคี รักบ"านเกิด
สร"างวิธีถิ่น บริการดี
สร"างความพึงพอใจ

สิ่งแวดล"อม สร"าง
บรรยากาศที่ดีในการ
ทํางาน

งบประมาณและที่ผ(านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

8,000

8,000

8,000

8,000 ร"อยละที่

10,000

10,000

10,000

10,000 ผู"เข"าร#วม

200,000

200,000

200,000

200,000 ร"อยละที่

บรรยากาศการทํางาน
แบบมีชิวิตชีวา ด"วย
กิจกรรม 5 ส.

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
จัดกิจกรรมอบรมให"
ประสิทธิภาพในการ
ความรู"และศึกษาดูงาน
ปฏิบัติงานบุคลากรของ
องคการบริหารส#วน
ตําบลทอนหงส

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(า
จะไดรับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู"เข"ารับการ
สํานักงานปลัด
ผู"เข"าร#วม
อบรมจิตสํานึก
กิจกรรมพึงพอใจ ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม มีหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความซื่อสัตย
สุจริตเพิ่มขึ้น
องคการบริหาร
กิจกรรมผ#าน
ส#วนตําบลทอน
เกณฑการประเมิน หงสเปUนสถานที่
ทํางานน#าอยู#น#า
ทํางาน

สํานักงานปลัด

บุคลากรมี
สํานักงานปลัด
ผู"เข"าร#วม
ประสิทธิภาพใน
กิจกรรมพึงพอใจ การทํางานเพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

7. โครงการประชุม

วัตถุประสงค

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ(านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อสร"างกระบวนการ
มีส#วนร#วมของ
ประชาชนในพื้นที่ใน
การจัดทํา หรือเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท"องถิ่นของ
องคการบริหารส#วน
ตําบลทอนหงส

จัดประชุมประชาคม
ท"องถิ่นในการจัดทํา
หรือเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท"องถิ่นของ
องคการบริหารส#วน
ตําบลทอนหงส

25,000

25,000

25,000

25,000 ประชาชนตาม

เพื่อรณรงค
ประชาธิปไตยและการ ประชาสัมพันธ
ดําเนินการเลือกตั้งทุก ประชาธิปไตยและ
ระดับ
ดําเนินการเลือกตั้งทุก
ระดับ

รณรงคประชาสัมพันธ
ประชาธิปไตยและ
ดําเนินการเลือกตั้งทุก
ระดับ

500,000

500,000

500,000

500,000 จํานวนผู"ใช"สิทธ

เพื่อบูรณาการส#งเสริม ให"การสนับสนุนการ
สนับสนุนการจัดทํา
จัดทําแผนแก#หมู#บ"าน
แผนชุมชน/แผนพัฒนา
หมู#บ"าน

5,000

ประชาคมท"องถิ่นเพื่อ
สร"างกระบวนการมี
ส#วนร#วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ปX
ของ อบต.ทอนหงส

8. การประชาสัมพันธ

9. การส#งเสริมสนับสนุน

การจัดทําแผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมู#บ"าน
10. ค#าใช"จ#ายในการสํารวจ

ความพึงพอใจของ
ผู"รับบริการ

เพื่อสํารวจความพึง
พอใจของผู"รับบริการ

สํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนปXละ 1
ครั้ง

5,000

25,000

25,000

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
สํานักงานปลัด
ความรู"และใช"สิทธ
เลือกตั้งเพิ่มขึ้น

5,000 จํานวนหมู#บ"านที่ เกิดการบูรณา

มีแผนพัฒนา

25,000

หน(วยงาน

ประชาชนมีส#วน สํานักงานปลัด
สัดส#วนร"อยละ ร#วมในการจัดทํา
60 มีส#วนร#วมใน แผนพัฒนาท"องถิ่น
การประชุม

เลือกตั้งเพิ่มขึ้น

5,000

ผลที่คาดว(า
จะไดรับ

25,000 ร"อยละ 80 ของ

ผู"รับบริการพึง
พอใจ

สํานักงานปลัด

การร#วมกันใน
การจัดทํา
แผนพัฒนา
ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให"บริการ

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

11. ค#าใช"จ#ายในการรังวัด

เพื่อเปUนค#าใช"จ#ายใน
ที่ดินสาธารณะประโยชน การจัดการรังวัดที่ดิน
สาธารณะ

12. ก#อสร"าง ปรับปรุง

เพื่อก#อสร"าง ปรับปรุง
อาคารสํานักงานและ อาคารสํานักงานให"มี
อาคารที่อยู#ในความ
สภาพมั่นคงแข็งแรง
รับผิดชอบขององคการ และมีความสะดวกใน
บริหารส#วนตําบลทอน การบริการประชาชน
หงส

13. การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให"มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
การรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน

งบประมาณและที่ผ(านมา
2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 จํานวนการ

ให"บริการรังวัด
เปUนตาม
วัตถุประสงค

ก#อสร"าง ปรับปรุง ต#อ
เติมอาคารสํานักงาน
และอาคารที่อยู#ใน
ความรับผิดชอบของ
อบต.

500,000

จัดส#งผู"บริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหาร#วน
ตําบล พนักงานส#วน
ตําบลและผู"ได"รับ
มอบหมาย เข"ารับการ
อบรม ประชุมต#าง ๆ

400,000

500,000

500,000

500,000 ร"อยละ 80 ของ

ผู"รับบริการพึง
พอใจ

400,000

400,000

400,000 บุคลากรมี

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว(า
จะไดรับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แนวเขตที่ดิน
สาธารณะและ
ของประชาชน
ได"รับการวัด
ชัดเจนขึ้น
ประชาชนมีความ สํานักงานปลัด
สะดวกในการรับ
บริการเพิ่มขึ้น

บุคลากรนํา
ความรู"มา
ประยุกตใช"ใน
การปฏิบัติ
ราชการอย#างมี
ประสิทธิภาพ

อบต.ทอนหงส

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14. การประชาสัมพันธ

เพื่อประชาสัมพันธและ เชาบริการพื้นที่เว็บไซด
ใหบริการขอมูลขาวสาร เพิ่มชองทางการเขาถึง อบต.ทอนหงส และ
และการใหบริการ
ขอมูลขาวสารตางๆ
คาบริการโทรคมนาคม
อินเตอรเน็ต
ของ อบต.ทอนหงส
และใหบริการ
อินเตอรเน็ตแก
ประชาชน

15. การจัดเก็บขอมูล

เพื่อนําขอมูลไป
จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
พื้นฐานของ อบต.ทอน ประกอบการบริหารงาน ของ อบต.ทอนหงส
หงส

16. การจัดซื้อหนังสือพิมพ

เพื่อใหบริการความรู
วารสาร หรือสื่อตาง ๆ ขอมูล ขาวสารตาง ๆ
เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสาร

17. โครงการตามนโยบาย

รัฐบาลหรือโครงการ
ตามหนังสือสั่งการ

การจัดซื้อหนังสือพิมพ
วารสาร หรือสื่อตาง ๆ

เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย ดําเนินการจัดกิจกรรม/
หรือหนังสือสั่งการของ โครงการตาง ๆ ที่ทาง
ทางราชการ
ราชการมีนโยบายใหทํา
หรือหนังสือสั่งการใหทํา

งบประมาณและที่ผ(านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000 ประชาชนมี

50,000

50,000

80,000

80,000

50,000 จัดเก็บขอมูลครบ ขอมูลที่ไดนําไป

สํานักงานปลัด

500,000

500,000

ประกอบการ
บริหาร

80,000 ประชาชนไดรับรู ประชาชนไดรับรู

ขอมูลขาวสาร
เพิ่มขึ้น
500,000

รับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด

8 หมูบาน
80,000

หน(วยงาน

มีชองทางการ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารที่
เขาถึงไดรวดเร็ว
และทันสมัย

ชองทางการ
เขาถึงขอมูล
ขาวสารเพิ่มขึ้น

50,000

ผลที่คาดว(า
จะไดรับ

500,000 เกิดการ

สํานักงานปลัด

ขอมูลขาวสาร
เพิ่มขึ้น

เกิดการ
ขับเคลื่อน
ขับเคลื่อน
นโยบายและการ นโยบายและการ
ปฏิบัติราชการมี ปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

อบต.ทอนหงส

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

18. โครงการพัฒนาและ

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
เพิ่มประสิทธิภาพหอ ประสิทธิภาพหอ
กระจายข#าวประจํา
กระจายข#าวประจํา
หมู#บ"านตําบลทอนหงส หมู#บ"านให"สามารถ
ประชาสัมพันธข"อมูล
ข#าวสารและใช"การได"
เปUนปกติ

รวม 18 โครงการ

เป#าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อก#อสร"าง ปรับปรุง
ซ#อมแซม หอกระจาย
ข#าวประจําหมู#บ"าน ให"
สามารถใช"การได"เปUน
ปกติ

-

งบประมาณและที่ผ(านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000 หอกระจายข#าว

2,843,000 2,843,000 2,843,000 2,843,000

ผลที่คาดว(า
จะไดรับ

สามารถ
สามารถใช"งานได" ประชาสัมพันธ
ดีขึ้น
ข"อมูลข#าวสารได"

-

-

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก
อบต.ทอนหงส

-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป= (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส(วนทองถิ่น ส(วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารส(วนตําบลทอนหงส
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ : 2. พัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท(องถิ่นในเขตจังหวัด : 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

1. โครงการงาน
ประเพณีวัน
ชาวสวนอําเภอ
พรหมคีรี

วัตถุประสงค

เป!าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริม
อุดหนุนงบประมาณให(
อนุรักษ และสืบ ทีท่ ําการปกครอง
ทอดประเพณี อําเภอพรหมคีรี
วัฒนธรรมท(องถิ่น

งบประมาณและที่ผ(านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(า
จะไดรับ

หน(วยงาน หน(วยงานที่
รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
อุดหนุน

2564
(บาท)
สํานักงานปลัด ที่ทําการ
100,000 จํานวนผู(รวม วัฒนธรรม
ปกครอง
กิจกรรมเพิ่มขึ้น ประเพณีได(รับการ
อําเภอพรหมคีรี
สงเสริม อนุรักษ
และสืบทอด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป!าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2. โครงการสืบสาน เพื่อสงเสริม
อุดหนุนงบประมาณให(
ประเพณีเทศกาล อนุรักษ และสืบ ทีท่ ําการปกครอง
เดือนสิบ
ทอดประเพณี อําเภอพรหมคีรี
วัฒนธรรมท(องถิ่น

งบประมาณและที่ผ(านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,000
7,000
7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(า
จะไดรับ

หน(วยงาน หน(วยงานที่
รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
อุดหนุน

2564
(บาท)
สํานักงานปลัด ที่ทําการ
7,000 จํานวนผู(รวม วัฒนธรรม
ปกครอง
กิจกรรมเพิ่มขึ้น ประเพณีได(รับการ
อําเภอพรหมคีรี
สงเสริม อนุรักษ
และสืบทอด

3. โครงการงาน
เพื่อสงเสริม
อุดหนุนงบประมาณให(
ประเพณีลากพระ อนุรักษ และสืบ ทีท่ ําการปกครอง
อําเภอพรหมคีรี ทอดประเพณี อําเภอพรหมคีรี
วัฒนธรรมท(องถิ่น

5,000

5,000

5,000

สํานักงานปลัด ที่ทําการ
5,000 จํานวนผู(รวม วัฒนธรรม
ปกครอง
กิจกรรมเพิ่มขึ้น ประเพณีได(รับการ
อําเภอพรหมคีรี
สงเสริม อนุรักษ
และสืบทอด

4. โครงการงาน
เพื่อสงเสริม
อุดหนุนงบประมาณให(
ประเพณีมาฆบูชา อนุรักษ และสืบ ทีท่ ําการปกครอง
แหผ(าขึ้นธาตุ
ทอดประเพณี อําเภอพรหมคีรี
วัฒนธรรมท(องถิ่น

3,000

3,000

3,000

สํานักงานปลัด ที่ทําการ
3,000 จํานวนผู(รวม วัฒนธรรม
ปกครอง
กิจกรรมเพิ่มขึ้น ประเพณีได(รับการ
อําเภอพรหมคีรี
สงเสริม อนุรักษ
และสืบทอด

115,000

115,000

115,000

รวม 4 โครงการ

-

115,000

-

-

-

-

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ : 4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให(นาอยู เข(มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท(องถิ่นในเขตจังหวัด : 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป!าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. การพัฒนางาน
เพื่ออุดหนุนศูนย อุดหนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุขมูล สาธารณสุขมูลฐาน
ฐานหมูบ(านเป@น ชุมชน 8 หมูบ(าน
คาดําเนินงานใน
การพัฒนางาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในพื้นที่

รวม 1 โครงการ

-

งบประมาณและที่ผ(านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
80,000

80,000

80,000

80,000

หน(วยงาน หน(วยงานที่
2564
รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท)
อุดหนุน
80,000 จํานวนหมูบ(าน ศูนยสาธารณสุข สํานักงานปลัด ศูนย
ที่ได(รับเงิน
มูลฐานชุมชนมี
สาธารณสุข
อุดหนุน
งบประมาณใน
มูลฐาน หมูที่
การพัฒนางาน
1, 3, 4, 5,
สาธารณสุขในพื้นที่
6, 7, 8, 9

80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(า
จะไดรับ

-

-

-

-

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ : 4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให(นาอยู เข(มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท(องถิ่นในเขตจังหวัด : 5. การเสริมสร(างธรรมาภิบาลและการบริหาร กิจการบ(านเมืองที่ดี
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1. โครงการบริหาร

วัตถุประสงค

จัดการศูนยรวมข(อมูล
ขาวสารการซื้อหรือ
การจ(างขององคกร
ปกครองสวนท(องถิ่น
ระดับอําเภอ และ
ศูนยประสานราชการ
ขององคกรปกครอง
สวนท(องถิ่นอําเภอ
พรหมคีรี ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ.
2561

เป!าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให(การจัดซื้อ อุดหนุนองคกร
จัดจ(างของ
ปกครองสวนท(องถิ่นใน
องคกรปกครอง เขตอําเภอพรหมคีรี
สวนท(องถิ่น
เป@นไปอยาง
ถูกต(อง โปรงใส
ตรวจสอบได(

2. โครงการหนวย

เพื่อนําบริการ
อุดหนุนงบประมาณให(
บําบัดทุกข บํารุงสุข ภาครัฐในระดับ ทีท่ ําการปกครอง
สร(างรอยยิ้มให(
จังหวัด อําเภอ
อําเภอพรหมคีรี
ประชาชน (จังหวัด และภาคเอกชนไป
อําเภอเคลื่อนที่)
ให(บริการประชาชน

รวม 2 โครงการ

-

งบประมาณและที่ผ(านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
20,000 อปท.มีศูนย
รวมข(อมูล
ขาวสารและมี
การบริหารงาน
ให(มีประสิทธิ
ภาพ

ผลที่คาดว(า
จะไดรับ
การจัดซื้อจัดจ(าง
ขององคกร
ปกครองสวน
ท(องถิ่นเป@นไป
อยางถูกต(อง
โปรงใส ตรวจสอบ
ได(

10,000

10,000

10,000

10,000 จํานวนผู(
ประชาชนได(รับ
บริการมีความ บริการจาก
พึงพอใจเพิ่มขึ้น หนวยงานของรัฐ
และภาคเอกชนลด
เวลาและคาใช(จาย

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

หน(วยงาน หน(วยงานที่
รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
อุดหนุน
สํานักงาน องคกร
ปลัด
ปกครองสวน
ท(องถิ่นใน
เขตอําเภอ
พรหมคีรี

สํานักงาน ที่ทําการ
ปลัด ปกครอง
อําเภอพรหม
คีรี

-

-

แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท4องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค$การบริหารสวนจังหวัด
องค$การบริหารสวนตําบลทอนหงส$
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ : 1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู!มาตรฐานครบวงจร และเป@นมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส!วนทองถิ่นในเขตจังหวัด : 4. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค$

1. ก!อสรางถนน คสล.สาย เพื่อก!อสรางถนนให
บานในเขียว 1-พรุชน ไดมาตรฐานและ
หมู!ที่ 5 ต.ทอนหงส อ. สะดวกในการสัญจร
พรหมคีรี

(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล.กวาง 5.00
เมตร ยาว 803 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม!นอยกว!า
4,000 เมตร หนา
0.15 เมตร

2. ก!อสรางเขื่อนน้ําลนท!า เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน ก!อสรางเขื่อนน้ําลน
ตนยาง หมู!ที่ 7 ต.ทอน การเกษตร
กวาง 4.00 เมตร ยาว
หงส อ.พรหมคีรี
35.00 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะได4รับ รับผิดชอบหลัก

2,172,200 2,172,200 2,172,200 2,172,200 การสัญจรไปมา ถนนไดมาตรฐาน
สะดวกมากขึ้น ประชาชนสัญจรได

อบจ.นศ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีแหล!งน้ําเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น

อบจ.นศ

สะดวก

ประชาชนมีแหล!ง
น้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค$

3. ซ!อมแซมผิวทางลาด เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยและความ
ยางแอสฟDลทติก
คอนกรีตถนนสาย สะดวกในการสัญจร

บานน้ําตก-บานวังลุง
หมู!ที่ 6

รวม

3 โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะได4รับ รับผิดชอบหลัก

ซ!อมแซมถนนกวาง
7,028,600 7,028,600 7,028,600 7,028,600 ประชาชนมี
8.00 เมตร ยาว
ความปลอดภัย
4,575 เมตร ตามจุดที่
และสัญจรไปมา
เสียหาย พื้นที่รวมไม!
สะดวกเพิ่มขึ้น
นอยกว!า 18,166.75
ตร.ม. หนา 0.05 เมตร
-

15,200,800 15,200,800 15,200,800 15,200,800

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
สัญจรไปมา
สะดวกเพิ่มขึ้น

-

อบจ.นศ

-

-

แบบ ผ.05
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป< (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องคการบริหารส)วนตําบลทอนหงส
ก. ยุทธศาสตร3จังหวัดที่ : 1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร และเป=นมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตร3การพัฒนาขององค3กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : 4. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ)านมา
เป$าหมาย
2562
2563
2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
1. กอสรางถนน คสล.สายหัว

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 การสัญจรไปมา

เพื่อกอสรางถนนใหได ถนน คสล.กวาง 5
มาตรฐานและสะดวก เมตร ยาว 1,400
ในการสัญจร
เมตร

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 การสัญจรไปมา

เพื่อกอสรางถนนใหได ถนน คสล.กวาง 6
ถนนสายสี่แยกในเขียว-บาน มาตรฐานและสะดวก เมตร ยาว 4,800
วังยาว หมูที่ 3
ในการสัญจร
เมตร

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 การสัญจรไปมา

2. กอสรางถนน คสล.สายบาน

ครูจินตนา หมูที่ 1
3. ปรับปรุงขยายผิวจราจร

หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(บาท)

เพื่อกอสรางถนนใหได ถนน คสล.กวาง 5
มาตรฐานและสะดวก เมตร ยาว 1,200
ในการสัญจร
เมตร

สะพานโรงเรียนบานวังลุงบานนายวีระ หมูที่ 1

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

สะดวกมากขึ้น

สะดวกมากขึ้น

สะดวกมากขึ้น

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

อบต.ทอนหงส3

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

อบต.ทอนหงส3

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

อบต.ทอนหงส3

งบประมาณและที่ผ)านมา

เป$าหมาย
ที่

โครงการ

4. ปรับปรุงถนนสายวัดใหม-

คลองเมียด หมูที่ 4

5. ปรับปรุงถนนสายบานใน

เขียว-วนอุทยาน หมูที่ 5

6. ปรับปรุงถนนสายบานดอน

คา-บานน้ําตก หมูที่ 6

7. ปรับปรุงถนนสายวัดใหม-

คลองเมียด หมูที่ 7

8.

กอสรางถนน คสล.ซอย
รีจัดพัฒนา หมูที่ 8

วัตถุประสงค

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

เพื่อกอสรางถนนใหได ถนนลาดยางแอสฟ@ลท3
มาตรฐานและสะดวก ติกคอนกรีต กวาง 6
ในการสัญจร
เมตร ยาว 4,800
เมตร

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 การสัญจรไปมา

เพื่อกอสรางถนนใหได ถนนลาดยางแอสฟ@ลท3
มาตรฐานและสะดวก ติกคอนกรีต กวาง 6
ในการสัญจร
เมตร ยาว 4,500
เมตร

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 การสัญจรไปมา

เพื่อกอสรางถนนใหได ถนนลาดยางแอสฟ@ลท3
มาตรฐานและสะดวก ติกคอนกรีต กวาง 6
ในการสัญจร
เมตร ยาว 4,500
เมตร

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 การสัญจรไปมา

เพื่อกอสรางถนนใหได ถนนลาดยางแอสฟ@ลท3
มาตรฐานและสะดวก ติกคอนกรีต กวาง 7
ในการสัญจร
เมตร ยาว 4,800
เมตร

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 การสัญจรไปมา

เพื่อกอสรางถนนใหได ถนน คสล.กวาง 4
มาตรฐานและสะดวก เมตร ยาว 900 เมตร
ในการสัญจร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 การสัญจรไปมา

9. กอสรางถนน คสล.สายสันติ เพื่อกอสรางถนนใหได

นิมิต หมูที่ 8

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร

ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 800 เมตร

สะดวกมากขึ้น

สะดวกมากขึ้น

สะดวกมากขึ้น

สะดวกมากขึ้น

สะดวกมากขึ้น
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

อบต.ทอนหงส3

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

อบต.ทอนหงส3

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

อบต.ทอนหงส3

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

อบต.ทอนหงส3

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

กองชาง

งบประมาณและที่ผ)านมา

เป$าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

10. กอสรางถนน คสล.ซอยออม เพื่อกอสรางถนนใหได

นอม-บานนายสุเทพ หมูที่ 8 มาตรฐานและสะดวก
ในการสัญจร
11. ขยายเขตประปาหมูบาน

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
เริ่มจากสวนนายสมพร คุณ อุปโภคบริโภคอยาง
โลก-สวนนายบุญลือ แกวชื่น ทั่วถึง
หมูที่ 1

12. กอสรางถังเก็บน้ํา บริเวณ

สวนนางแววตา นาคาพงศ3
หมูที่ 1

เพื่อแกไขป@ญหาการ
ขาดแคลนน้ํา

13. กอสรางฝายกักเก็บน้ําคลอง เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน

อายเขียว หมูที่ 3
14. ขุดเจาะน้ําบาดาล หมูที่ 1

15. กอสรางฝายกักเก็บน้ําหวย

(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล.กวาง 4
เมตร ยาว 3,000
เมตร
ขยายเขตประปาโดย
ใชทอ PVC.
เสนผาศูนย3กลาง 6''
ยาว 1,600 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 การสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น
600,000

600,000

600,000

600,000 จํานวนผูใชน้ํา

อบต.ทอนหงส3

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนประชาชน

ฝายกักเก็บน้ํา 1 แหง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีแหลงน้ําเพิ่มขึ้น

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
หินลับ (หนานยายออย) หมู การอุปโภคและ
ที่ 3
การเกษตร

750,000

750,000

กองชาง

ประชาชนมีน้ํา
มีน้ําอุปโภคเพิ่มขึ้น อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

ประชาเพิ่มขึ้น

750,000

รับผิดชอบหลัก

อบต.ทอนหงส3

ถังเก็บน้ําขนาด
10x10 เมตร จํานวน
1 แหง

ขุดเจาะน้ําบาดาล
จํานวน 3 จุด

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจรได
สะดวก

หน)วยงาน

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

การอุปโภคและ
การเกษตร
เพื่อแกไขป@ญหาการ
ขาดแคลนน้ํา

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

ประชาชนมีน้ําใช
ในการอุปโภค
และการเกษตร

750,000 จํานวนประชาชน

ประชาชนมีน้ํา
มีน้ําอุปโภคเพิ่มขึ้น อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง

กอสรางฝายขนาดกวาง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหลงน้ําเพิ่มขึ้น
4 เมตร ยาว 30
เมตร จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีน้ําใช
ในการอุปโภค
และการเกษตร

อบต.ทอนหงส3

อบต.ทอนหงส3

อบต.ทอนหงส3

งบประมาณและที่ผ)านมา

เป$าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

16. กอสรางฝายน้ําลนคลองอาย เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน

เขียว หมูที่ 4

17. กอสรางถังเก็บน้ํา คสล.

บริเวณวัดใหม หมูที่ 4

การอุปโภคและ
การเกษตร
เพื่อแกไขป@ญหาการ
ขาดแคลนน้ํา

(ผลผลิตของโครงการ)

ถังเก็บน้ําขนาด
10x10 เมตร จํานวน
1 แหง

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําไว แหลงน้ําขนาดกวาง 6
การเกษตรทําการขุดลอกลํา ใชในการอุปโภคและ เมตร ยาว 800 เมตร
หวย-บริเวณคลองอายเขียว การเกษตร
หมูที่ 5
ชุมขลิง (บริเวณศาลาทวด
วังไหมร) หมูที่ 6

20. กอสรางถังเก็บน้ําประปา

หมูบาน หมูที่ 6
21. กอสรางฝายน้ําลนหวย

ทรายขาว-เชื่อมตอเขต
เทศบาลตําบลพรหมโลก
หมูที่ 7

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

กอสรางฝายขนาดกวาง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแหลงน้ําเพิ่มขึ้น
4 เมตร ยาว 30
เมตร จํานวน 1 แหง

18. ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อ

19. กอสรางฝายน้ําลนคลอง

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ
ประชาชนมีน้ําใช
ในการอุปโภค
และการเกษตร

หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อบต.ทอนหงส3

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนประชาชน

อบต.ทอนหงส3

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีแหลงน้ําที่ใช

อบต.ทอนหงส3

ประชาชนมีน้ํา
มีน้ําอุปโภคเพิ่มขึ้น อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง
ประชาชนมีน้ําใช
ประโยชน3ไดเพิ่มขึ้น ในการอุปโภค
และการเกษตร

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

กอสรางฝายขนาดกวาง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 มีแหลงน้ําเพิ่มขึ้น
4 เมตร ยาว 45
เมตร จํานวน 1 แหง

เพื่อแกไขป@ญหาการ
ขาดแคลนน้ํา

ถังเก็บน้ําขนาด 6x10
เมตร จํานวน 1 แหง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
การอุปโภคและ
การเกษตร

กอสรางฝายขนาดกวาง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีแหลงน้ําเพิ่มขึ้น
4 เมตร ยาว 20
เมตร จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีน้ําใช
ในการอุปโภค
และการเกษตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนประชาชน

ประชาชนมีน้ํา
มีน้ําอุปโภคเพิ่มขึ้น อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง
ประชาชนมีน้ําใช
ในการอุปโภค
และการเกษตร

อบต.ทอนหงส3

อบต.ทอนหงส3

อบต.ทอนหงส3

งบประมาณและที่ผ)านมา

เป$าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

22. ขุดเจาะน้ําบาดาลในเขต

เพื่อแกไขป@ญหาการ
ขาดแคลนน้ํา

อบต.ทอนหงส3
23. ขยายเขตไฟฟPาสาธารณะ

ถนนสายหวยนายระลึกหวยนายแกว หมูที่ 5

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ขุดเจาะน้ําบาดาล
จํานวน 3 จุด

750,000

750,000

750,000

750,000 จํานวนประชาชน

800,000

800,000

800,000

800,000 รอยละของ

เพื่อเพิ่มความสะดวก ติดตั้งไฟฟPาสองสววง
ปลอดภัยในการสัญจร ระยะทาง 1,200 เมตร
เวลากลางคืน

รวม 23 โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

ประชาชนมีน้ํา
มีน้ําอุปโภคเพิ่มขึ้น อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง
ประชาชนที่
เดินทางสะดวก
เพิ่มขึ้น

84,400,000 84,400,000 84,400,000 84,400,000

-

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

-

หน)วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อบต.ทอนหงส3

อบต.ทอนหงส3

-

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ : 4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ'านมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1. กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานเกากอ

2. กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานในเขียว 1

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อกอสรางศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ
เด็กเล็กใหมีความมั่นคง เกากอ
ประชาชนที่พึงพอใจ
แข็งแรงและมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
เพื่อกอสรางศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กใหมีความมั่นคง บานในเขียว 1
แข็งแรงและมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

รวม 2 โครงการ

-

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศูนยพัฒนาเด็ก
อบต.ทอนหงส
เล็กมีความพรอม
ดานอาคารสถานที่
ในการจัดการจัด
การศึกษา

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ

ศูนยพัฒนาเด็ก
อบต.ทอนหงส
ประชาชนที่พึงพอใจ เล็กมีความพรอม
ดานอาคารสถานที่
ในการจัดการจัด
การศึกษา

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

-

-

-

แบบ ผ.06
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป: (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองส+วนทองถิ่นดําเนินการโดยไม+ใชงบประมาณ
องคการบริหารส+วนตําบลทอนหงส
ก. ยุทธศาสตร.จังหวัดที่ : 4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร.การพัฒนาขององค.กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่
1.

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผ+านมา
เป%าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว+า
จะไดรับ

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อสงเสริมและฟนฟูสุขภาพ
กายและจิตของผูสูงอายุ

จัดกิจกรรมสงเสริมและ
ฟนฟูสุขภาพกายและจิต
ของผูสูงอายุ

0

0

0

0 รอยละที่ผูเขารวม ผูสูงอายุเขารวม
กิจกรรมพึงพอใจ กิจกรรมและมี
ความสุข

ชมรมผูสูงอายุ
อบต.ทอนหงส.

เพื่อสงเสริมและฟนฟูสุขภาพ
โครงการดานกิจกรรม
นันทนาการและการออกกําลัง กายและจิตของผูสูงอายุ
กายผูสูงอายุ
3. โครงการดานพัฒนาคุณภาพ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
ชีวิตและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

จัดกิจกรรมสงเสริมและ
ฟนฟูสุขภาพกายและจิต
ของผูสูงอายุ

0

0

0

0 รอยละที่ผูเขารวม ผูสูงอายุเขารวม
กิจกรรมพึงพอใจ กิจกรรมและมี
ความสุข

ชมรมผูสูงอายุ
อบต.ทอนหงส.

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพผูสูงอายุ

0

0

0

0 รอยละที่ผูเขารวม ผูสูงอายุเขารวม
กิจกรรมพึงพอใจ กิจกรรมและมี
ความสุข

ชมรมผูสูงอายุ
อบต.ทอนหงส.

2.

โครงการดานการสงเสริมและ
ฟนฟูสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตผูสูงอายุ

ที่

โครงการ

4. โครงการดานการสงเสริมความ

วัตถุประสงค

เป%าหมาย
งบประมาณและที่ผ+านมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว+า
จะไดรับ

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดกิจกรรมสงเสริมความ
เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว

0

0

0

ศูนย.พัฒนา
0 รอยละที่ผูเขารวม ผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมพึงพอใจ มีความเขาใจกันใน ครอบครัวในชุมชน
ตําบลทอนหงส.
ครอบครัวเพิ่มขึ้น

เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมใหความรูแก
ของเด็กและเยาวชนเพื่อ
ไดรับความรูดานตางๆ และ
เด็กและเยาวชน
เสริมสรางองค.ความรูดานตาง ๆ นําไปใชได

0

0

0

0 รอยละที่ผูเขารวม ผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมพึงพอใจ ไดรับความรูและ
สามารถไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

ศูนย.พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตําบลทอนหงส.

จัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
คณะทํางานศูนย.พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบล
ทอนหงส.

0

0

0

0 รอยละที่ผูเขารวม คณะทํางานมี
กิจกรรมพึงพอใจ ความรูและ
ศักยภาพในการ
บริหารศูนย.ฯ
เพิ่มขึ้น

ศูนย.พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ตําบลทอนหงส.

จัดกิจกรรม/โครงการดาน
การรณรงค.ปFองกันและ
แกไขปGญหาครอบครัว

0

0

0

ศูนย.พัฒนา
0 รอยละที่ผูเขารวม ผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมพึงพอใจ มีความเขาใจและ ครอบครัวในชุมชน
ตําบลทอนหงส.
สามารถแกไข
ปGญหาในครอบครัว
ไดดีขึ้น

0

0

0

0 รอยละที่ผูเขารวม เด็กและเยาวชน
กิจกรรมพึงพอใจ ไดรับการสงเสริม
การเรียนรู

เขมแข็งของสถาบันครอบครัว

เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัว

5. โครงการดานสงเสริมกิจกรรม

6. โครงการดานการพัฒนา

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพคณะทํางานศูนย.
คณะทํางานศูนย.พัฒนา
พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบล ครอบครัวในชุมชนตําบลทอน
ทอนหงส.
หงส.

7. โครงการดานการรณรงค.

ปFองกันและแกไขปGญหา
ครอบครัวดานตาง ๆ

8. โครงการดานการสงเสริมการ

เรียนรูใหแกเด็กและเยาวชน

เพื่อปFองกันและแกไขปGญหา
ครอบครัว

เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหแกเด็ก จัดกิจกรรมสงเสริมการ
และเยาวชน
เรียนรูใหแกเด็กและเยาวชน

คณะทํางาน
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
โดยชุมชนตําบล
ทอนหงส.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

9. โครงการดานการปFองกันและ

แกไขปGญหาใหแกเด็กและ
เยาวชน

เพื่อปFองกันและแกไขปGญหา
ใหแกเด็กและเยาวชน

รวม 9 โครงการ

เป%าหมาย
งบประมาณและที่ผ+านมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จัดกิจกรรมปFองกันและ
แกไขปGญหาใหแกเด็กและ
เยาวชน

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว+า
จะไดรับ

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก

0

0

0

คณะทํางาน
0 รอยละที่ผูเขารวม เด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนา
กิจกรรมพึงพอใจ ไดรับความรูใน
คุณภาพชีวิตเด็กโดย
การปFองกันและ
ชุมชนตําบลทอนหงส.
แกไขปGญหาและ
สามารถนําไปใชได

0

0

0

0

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร.จังหวัดที่ : 4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร.การพัฒนาขององค.กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : 5. การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1. โครงการคลินิกกฎหมาย

องค.การบริหารสวนตําบลทอน
หงส.

2. โครงการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการขอรับขอมูล
ขาวสารทางราชการ
3. โครงการองค.การบริหารสวน

ตําบลทอนหงส. ประชารัฐ
สามัคคี ทําดีเพื่อพอ

งบประมาณและที่ผ+านมา
เป%าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว+า
จะไดรับ

จัดตั้งคลินิกกฎหมาย
เพื่อใหคําปรึกษาทาง
กฎหมายฟรีแกประชาชน
ผานชองทางตางๆ

0

0

0

0 ประชาชนมีความรู

สํานักงานปลัด

เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมอํานวยความ
ในการขอรับขอมูลขาวสารของ สะดวกแกประชาชน
ทางราชการ

0

0

0

0 รอยละที่ผูเขารวม บริการไดสะดวก
กิจกรรมพึงพอใจ รวดเร็วและลด

สํานักงานปลัด

เพื่อรวมพลังประชาชนทําความ จัดกิจกรรมสาธารณะ
ดีเพื่อสังคมและสาธารณะถวาย ประโยชน.
เปMนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

0

0

0

0 รอยละที่ผูเขารวม ประชาชนรวม
กิจกรรมพึงพอใจ กิจกรรมทําความดี
เพื่อสังคมและ
สาธารณะ

สํานักงานปลัด

0

0

0

0

เพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
ตาง ๆ เขาใจบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง

รวม 3 โครงการ

-

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจเบื้องตน ความเขาใจเบื้องตน
เกี่ยวกับกฎหมาย
เกี่ยวกับกฎหมาย
ตาง ๆ เขาใจ
ตาง ๆ เขาใจ
บทบาทหนาที่ของ บทบาทหนาที่ของ
ตนเองเพิ่มขึ้น
ตนเอง

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูมาติดตอขอรับขอมูล
ขาวสาร

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร.จังหวัดที่ : 4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร.การพัฒนาขององค.กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : 5. การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1. โครงการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการขออนุญาติ
กอสรางอาคารเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชน

เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ
การขออนุญาตกอสรางอาคาร
ไดอยางสะดวก รวดเร็วและ
ถูกตอง

รวม 1 โครงการ

งบประมาณและที่ผ+านมา
เป%าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
การใหบริการประชาชนได
อยางสะดวก รวดเร็วและ
ถูกตอง

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

0

0

0

0 ประชาชนพึงพอใจ
ในการลดขั้นตอน
และระยะเวลา
รอยละ 80

0

0

0

0

-

ผลที่คาดว+า
จะไดรับ
ประชาชนไดรับ
บริการการขอ
อนุญาตกอสราง
อาคารไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
และถูกตอง

-

หน+วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

-

แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาท4องถิ่นสี่ป5 (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
2. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
3. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
4. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

5. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ตู'เอกสารเหล็ก 10 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว
โต5ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน
4 ตัว
โต5ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน
2 ตัว
เก'าอี้แบบมีพนักพิงปรับระดับได' (ป<
2561 จํานวน 5 ตัวและป< 2562
จํานวน 2 ตัว)
เก'าอี้แบบมีพนักพิงสําหรับผู'บริหาร
จํานวน 1 ตัว

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

3,500

-

3,500 สํานักงานปลัด

32,000

-

-

- สํานักงานปลัด

12,000

-

-

- สํานักงานปลัด

7,500

3,000

-

- สํานักงานปลัด

10,000

-

-

- สํานักงานปลัด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

6. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

ตู'เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก (ป<
2561 จํานวน 2 ตู' และป< 2562
จํานวน 2 ตู')

7. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

เก'าอี้แบบมีพนักพิงชนิดขาเหล็ก
จํานวน 30 ตัว
เก'าอี้แถว 4 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด

8. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
9. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
10. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

แทนพูดเอนกประสงคพร'อมขยายเสียง
จํานวน 1 ชุด
ตู'เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน (ป< 2561
จํานวน 1 ชุด และป< 2563 จํานวน 1
ชุด)

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

10,000

10,000

-

- สํานักงานปลัด

-

30,000

-

- สํานักงานปลัด

10,000

-

-

- สํานักงานปลัด

-

20,000

- สํานักงานปลัด

75,000

-

75,000

- สํานักงานปลัด

2564
(บาท)

11. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

เครื่องปรับอากาศ สําหรับติดตั้ง
สําหรับศูนยการเรียนรู' ICT ชุมชน
ตําบลทอนหงส ขนาด 30,000บีทียู
พร'อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

37,000

-

-

- สํานักงานปลัด

12. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

ครุภัณฑพัดลมระบายอากาศ พร'อม
ติดตั้ง สําหรับศูนยการเรียนรู' ICT
ชุมชนตําบลทอนหงส

4,000

-

-

- สํานักงานปลัด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

13. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

โต5ะประชาสัมพันธ จํานวน 1 ชุด

14. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
15. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
16. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
17. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
18. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
19. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ
20. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
ครุภัณฑสํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
ครุภัณฑสํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
ครุภัณฑสํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
ครุภัณฑสํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

21. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

-

10,000

-

- สํานักงานปลัด

เก'าอี้ทํางาน ระดับ 3-7 จํานวน 2 ตัว

3,000

-

-

-

กองคลัง

เก'าอี้ทํางาน ระดับ 2-6 จํานวน 1 ตัว

1,500

-

-

-

กองคลัง

ตู'เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ป<ละ 3 ตู'

15,000

15,000

15,000

15,000

กองคลัง

ครุภัณฑสํานักงานอื่นที่มีความ
จําเปIนต'องใช'
คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลป<
ละ 1 เครื่อง
คอมพิวเตอรโน5ตบุ'ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดํา (ป< 2561 จํานวน 1 เครื่อง และป<
2562 จํานวน 2 เครื่อง)

50,000

50,000

50,000

50,000 สํานักงานปลัด

24,000

24,000

24,000

24,000 สํานักงานปลัด

-

21,000

-

- สํานักงานปลัด

8,000

16,000

-

- สํานักงานปลัด

-

17,000

-

17,000 สํานักงานปลัด

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี (ป<
2561 จํานวน 1 เครื่องและป< 2564
จํานวน 1 เครื่อง)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

22. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
23. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
24. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
25. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
26. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่ออํานวยความสะดวก
เผยแพร
ในการปฏ$บัติงาน
27. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่ออํานวยความสะดวก
เผยแพร
ในการปฏ$บัติงาน
28. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่ออํานวยความสะดวก
เผยแพร
ในการปฏ$บัติงาน
29. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน
เพื่อใช'ในการปฏิบัติงาน
ทําความสะอาดรถบรรทุก
ขยะและบริเวณอาคาร
สํานักงาน
30. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ'าน
งานครัว

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร
จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องสํารองไฟ จํานวน 3 เครื่อง

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

-

20,000

-

- สํานักงานปลัด

-

-

15,000

- สํานักงานปลัด

22,000

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000 สํานักงานปลัด

15,000

-

-

- สํานักงานปลัด

-

15,000

-

- สํานักงานปลัด

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นที่มีความ
จําเปIนต'องใช'
กล'องถายภาพนิ่งความละเอียดไมต่ํา
กวา 18 ล'านพิกเซล จํานวน 1 ตัว
ชุดเครื่องขยายเสียงแบบพกพา จํานวน
1 ชุด
ชุดเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด

-

กองคลัง

30,000

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง

10,000

-

-

- สํานักงานปลัด

เคาเตอรครัวสําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด

15,000

-

-

- สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

31. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ'าน
งานครัว
32. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

เพื่ออํานวยความสะดวก คูเลอรสแตนเลส จํานวน 2 ใบ
ในการปฏ$บัติงาน
เพื่อให'มีเครื่องมือเครื่องใช' เครือ่ งพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง
ในการปฏิบัติงานเพียงพอ

33. เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟSาและ
วิทยุ
34. เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อใช'ในการบริการ
สาธารณะ
เพื่อให'มีเครื่องมือเครื่องใช'
ในการปฏิบัติงานเพียงพอ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

-

12,000

-

- สํานักงานปลัด

-

-

-

60,000 สํานักงานปลัด

โคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x4.0 วัตต ป<
ละ 30 ชุด
เครื่องตัดหญ'า แบบข'อออน จํานวน 1
เครื่อง

90,000

90,000

90,000

90,000

กองชาง

-

-

15,000

-

กองชาง

35. เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อให'มีเครื่องมือเครื่องใช' Submersible well Pump ขนาดไม
ในการปฏิบัติงานเพียงพอ น'อยกวา 1.5 HP ป< 2562 จํานวน 1
ชุด และป< 2564 จํานวน 1 ชุด

-

30,000

-

30,000

กองชาง

36. เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อให'มีเครื่องมือเครื่องใช' Submersible well Pump ขนาดไม
ในการปฏิบัติงานเพียงพอ น'อยกวา 2.0 HP จํานวน 1 ชุด ป<
2562 จํานวน 1 ชุด และป< 2564
จํานวน 1 ชุด

-

35,000

-

35,000

กองชาง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

37. เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อให'มีเครื่องมือเครื่องใช' เครื่องปcdมน้ํา 10 แรงม'า จํานวน 1 ตัว
ในการปฏิบัติงานเพียงพอ

38. เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อให'มีเครื่องมือเครื่องใช' ปcdมไดโว จํานวน 1 ตัว
ในการปฏิบัติงานเพียงพอ

39. เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
40. เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
41. เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
42. เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
43. เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
44. เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
45. การศึกษา
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
คอมพิวเตอรโน5ตบุ'ค สําหรับงาน
ประมวลผล
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดํา สําหรับกระดาษ A3
โต5ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน
2 ตัว
เก'าอี้แบบมีพนักพิงปรับระดับได'
จํานวน 5 ตัว
ตู'เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
จํานวน 2 ตู'
โต5ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน
1 ตัว (ศพด.บ'านเก'ากอ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

-

45,000

-

-

กองชาง

25,000

-

-

-

กองชาง

30,000

-

30,000

-

กองชาง

-

21,000

-

21,000

กองชาง

-

-

53,000

-

กองชาง

12,000

-

-

-

กองชาง

-

7,500

-

-

กองชาง

-

-

10,000

-

กองชาง

-

6,000

-

- สํานักงานปลัด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

เก'าอี้แบบมีพนักพิงปรับระดับได'
จํานวน 1 ตัว (ศพด.บ'านเก'ากอ)
ตู'เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
(ศพด.บ'านในเขียว 2 จํานวน 3 ตู'
ศพด.บ'านเก'ากอ จํานวน 3 ตู' และ
ศพด.บ'านในเขียว 1 จํานวน 3 ตู')

-

1,500

-

- สํานักงานปลัด

-

15,000

15,000

15,000 สํานักงานปลัด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

ชั้นวางของ (แบบหลายชอง) (ศพด.บ'าน
ในเขียว 2 ป< 2562 จํานวน 2 ชุด
ศพด.บ'านเขียว 1 ป< 2563 จํานวน 2
ชุดและศพด.บ'านเก'ากอ ป< 2563
จํานวน 2 ชุด)

-

18,000

36,000

- สํานักงานปลัด

49. การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีที
ยู พร'อมติดตั้ง (ศพด.บ'านในเขียว 2 ป<
2562 จํานวน 2 เครื่อง ศพด.บ'าน
เก'ากอ ป< 2564 จํานวน 2 เครื่อง
และศพด.บ'านในเขียว 1 ป< 2564
จํานวน 2 เครื่อง)

-

80,000

50. การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

โต5ะเตรียมความพร'อม ป<ละ 3 ชุด

18,000

18,000

46. การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

47. การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

48. การศึกษา

- 160,000 สํานักงานปลัด

18,000

18,000 สํานักงานปลัด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

51. การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดํา (ศพด.บ'านในเขียว 2 จํานวน 1
เครื่อง ศพด.บ'านเก'ากอ จํานวน 1
เครื่อง และศพด.บ'านในเขียว 1 จํานวน
1 เครื่อง)

52. การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ'าน
เพื่ออํานวยความสะดวก
งานครัว
ในการปฏ$บัติงาน

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล ป<
ละ 1 เครื่อง
ถังเก็บน้ําสแตนเลส ขนาดความจุ
2,000 ลิตร พร'อมขาตั้ง (ศพด.บ'าน
เก'ากอ จํานวน 1 ใบ และศพด.บ'านใน
เขียว 1 จํานวน 1 ใบ)

54. การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ'าน
งานครัว

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

เครื่องกรองน้ํา (ศพด.บ'านในเขียว 1 ป<
2562 จํานวน 1 เครื่อง ศพด.บ'าน
เก'ากอ ป< 2563 จํานวน 1 เครื่องและ
ศพด.บ'านในเขียว 2 จํานวน 1 เครื่อง)

55. การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

ปcdมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 3 เครื่อง

53. การศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา
2563
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

24,000

24,000

-

- สํานักงานปลัด

-

24,000

24,000

24,000 สํานักงานปลัด

25,000

25,000

-

- สํานักงานปลัด

-

6,000

6,000

6,000 สํานักงานปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000 สํานักงานปลัด

2564
(บาท)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

56. การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่ออํานวยความสะดวก
เผยแพร
ในการปฏ$บัติงาน

โทรทัศนสีพร'อมอุปกรณรับและ
กระจายสัญญาณ (ศพด.บ'านในเขียว 2
จํานวน 1 เครื่อง ศพด.บ'านในเขียว 1
จํานวน 1 เครื่องและศพด.บ'านเก'ากอ
จํานวน 1 เครื่อง)

60,000

60,000

60,000

- สํานักงานปลัด

57. การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร
คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร
คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

ชุดเครื่องขยายเสียงแบบพกพา จํานวน
1 ชุด (ศพด.บ'านในเขียว 2)
เครื่องเลนวีซีดี จํานวน 1 ชุด (ศพด.
บ'านเก'ากอ)
ระบบอินเตอรเน็ต (จํานวน 3 ชุด)

-

10,000

-

- สํานักงานปลัด

-

-

5,000

- สํานักงานปลัด

-

30,000

30,000

30,000 สํานักงานปลัด

58. การศึกษา
59. การศึกษา

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน
เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏ$บัติงาน

รวม 755,000 872,500 671,000 678,500

สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล

สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ที่ ช ว ยในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดําเนินงาน ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวหรือบรรลุเปาหมาย
หรื อไม เพื่ อนํ าข อมู ลดั งกลาวมาใช ในการปรับ ปรุ ง แก ไ ข ก อใหเ กิ ดประสิทธิภ าพในการพั ฒนาองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นตอไป

1. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 1

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุมเพื่อกําหนด
กรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและหวงเวลา

ขั้นตอนที่ 2

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ปตามกรอบ แนวทาง
วิธีการและหวงเวลาที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดเวลา

ขั้นตอนที่ 3

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา 4 ป ตอผูบริหารทองถิ่น
- อาจใหความเห็นหรือขอเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผล

ผูบริหารเสนอตอสภา คณะกรรมการ
พั ฒ นาและคณะกรรมการประสาน
แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด
พร อ มประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลให ป ระชาชนในท อ งถิ่ น
ทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
การติ ดตามและประเมิ นผลยุ ทธศาสตร เป น แนวทางในการพิ จารณาการติ ดตามและประเมิ นผล
ยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยจะเปนการประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปวามีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทอนหงส ไปจนถึงแผนงาน โครงการ กิ จกรรม มีความสอดคลองกั น
เพียงใด โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป ประกอบดวย
1) ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20 คะแนน
2) การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
จํานวน 15 คะแนน
3) ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย
3.1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน (10) คะแนน
3.2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด จํานวน (10) คะแนน
3.3) ยุทธศาสตรจังหวัด
จํานวน (10) คะแนน
3.4) วิสัยทัศน
จํานวน (5) คะแนน
3.5) กลยุทธ
จํานวน (5) คะแนน
3.6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
จํานวน (5) คะแนน
3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร
จํานวน (5) คะแนน
3.8) แผนงาน
จํานวน (5) คะแนน
3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
จํานวน (5) คะแนน
3.10) ผลผลิต/โครงการ
จํานวน (5) คะแนน

3. การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเป น แนวทางในการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผล
โครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยจะเปนการประเมินถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่องคการบริหารสวน
ตําบลทอนหงสกําหนดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปวามีความชัดเจนถูกตองเพียงใด โดยมีแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ประกอบดวย
1) การสรุปสถานการณการพัฒนา
จํานวน 10 คะแนน
2) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ จํานวน 10 คะแนน
3) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ จํานวน 10 คะแนน
4) แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
จํานวน 10 คะแนน
5) โครงการพัฒนา จํานวน 60 คะแนน ประกอบดวย
5.1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ
จํานวน (5) คะแนน
5.2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
จํานวน (5) คะแนน
5.3) เปาหมาย (ผลผลิของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
จํานวน (5) คะแนน
5.4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 20 ป
จํานวน (5) คะแนน
5.5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
จํานวน (5) คะแนน
5.6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
จํานวน (5) คะแนน
5.7) โครงการพัฒนาสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
จํานวน (5) คะแนน
5.8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ
จํานวน (5) คะแนน
5.9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จํานวน (5) คะแนน
5.10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ จํานวน (5) คะแนน
5.11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
จํานวน (5) คะแนน
5.12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
จํานวน (5) คะแนน

4. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
4.1 การวัดผลเชิงปริมาณ
การวัดผลในเชิงปริมาณสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เปนการวัดผล
เชิงเปรียบเทียบผลที่ไดดําเนินการตามแผนพัฒนากับเปาหมายที่ตั้งไวในแผนพัฒนาวาสามารถดําเนินการ
เปนไปตามแผนไดเพียงใด โดยองคการบริหารสวนตําบลทอนหงสกําหนดรูปแบบในการวัดเปรียบเทียบ
จํ า นวนโครงการในแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป (แต ล ะป ) ว า ได รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณไปตั้ ง เป น ข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปแตละปไดกี่โครงการ รูปแบบตามตารางดังนี้
1) เปรียบเทียบโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่ไดรับอนุมัติงบประมาณไปตั้งเปนขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป/ไมไดรับอนุมัติงบประมาณ
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม
2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.2 แผนงานสาธารณสุข
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.5 แผนงานการเกษตร
3.6 แผนงานงบกลาง
รวม
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

โครงการ
ในแผน พ.ศ. ..............
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

โครงการ
ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

โครงการ
ที่ไมไดรับอนุมัติงบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

2) เปรียบเทียบโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่ไดรับอนุมัติงบประมาณไปตั้งเปนขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปและดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม
2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.2 แผนงานสาธารณสุข
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.5 แผนงานการเกษตร
3.6 แผนงานงบกลาง
รวม
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

โครงการ
ในแผน พ.ศ. ..............
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

โครงการ
ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

โครงการ
ที่ดําเนินการ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

xx
xx
xx
xx

xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

4.2 การวัดผลเชิงคุณภาพ
การวั ด ผลเชิ ง คุ ณ ภาพจะแสดงถึ ง การวั ด ระดั บ ความสํ า เร็ จ และประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปจากที่ไดวางแผนไวแตละปวาผลการดําเนินการบรรลุผลตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
เปนอยางไรในรูปแบบของรอยละ โดยองคการบริหารสวนตําบลทอนหงสไดกําหนดรูปแบบการวัดผลเชิง
คุณภาพตามตารางดังนี้
1) ตารางสรุปรอยละผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
โครงการ
ในแผน
พ.ศ. ........

ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ
โครงการ รอยละ

โครงการ
ที่ดําเนินการ
โครงการ รอยละ

รวม

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

รวม

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

รวม

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

รวม
รวมทั้งสิ้น

xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx

2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.2 แผนงานสาธารณสุข
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.5 แผนงานการเกษตร
3.6 แผนงานงบกลาง
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2) รายละเอียดการดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (ป...................)
งบตามแผน งบอนุมัติ
ผลการ
โครงการ/กิจกรรม
งบดําเนินการ
หมายเหตุ
ป ............. ป .............
ดําเนินการ
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
1)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
2)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
3)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
4)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
5)
ฯลฯ

5. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
5.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต
1 ) การจัดทํ าแผนพั ฒนาทองถิ่น จะเกิดขึ้ นได ตองผานกระบวนการมี สวนรวมหลายขั้ นตอนใน
รูปแบบของประชาคมทองถิ่น ซึ่งตองดําเนินการภายใตหลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส วนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ ในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา
ปรึกษาหารือและเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาในการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ซึ่งในแตละขั้นตอนของการประชาคมนั้นประชาชนผูที่ให ความสําคัญกับการมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนามีนอย ดังนั้นในการจัดทําแผนพัฒนาในอนาคตจะตองเนนการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่ใหมากขึ้น กระตุนใหเห็นถึงความสําคัญในการวางแผนพัฒนาซึ่ งจะตองมาจากความตองการของ
ประชาชนโดยตรง
2 ) งบประมาณเป น สิ่งสํ าคั ญในการวางแผนพั ฒ นาเพื่ อจะแก ไขป ญหาและความต องการของ
ประชาชน ซึ่งในแตละปจํานวนปญหาและความตองการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจํานวนมาก แตเมื่อเทียบกับ
งบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ด สรรซึ่ ง ไม เ พี ย งพอในการพั ฒ นา จึ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งจั ด ลํ า ดั บ และให
ความสําคัญกับการพัฒนาในสวนทีป่ ระชาชนมีความเดือดรอนมากที่สุดกอน
3 ) องคกรการจัดทําแผนพัฒนา ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองผานกระบวนการในรูปแบบ
ของคณะกรรมการในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา จํ านวน 3 ชุ ด ได แ ก คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาองคการบริ หารสวนตําบลทอนหงส มี หนาที่ในการจัดทํ าแผนพัฒ นาต าง ๆ คณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส มีหนาที่ในการพิจารณาแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตาม
และประเมิน ผลแผนพั ฒนาองคการบริ หารส วนตําบลทอนหงส มีห นาที่ในการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการทั้งสามชุดนี้จะตองดําเนินการในการจัดทําและติดตาม ตองมีการประชุมใน
แตละปหลาย ๆ ครั้งดวยกัน ตองเสียสละเวลาในการประกอบอาชีพมาดําเนิน การโดยไมไดรับคาตอบแทน
หรือคาเสียเวลาแมแตนอย ในอนาคตควรจะมีการกําหนดคาตอบแทนในการประชุมใหแกคณะกรรมการใน
การจัดทําแผนพัฒนาอยางนอยก็เพื่อเปนคาเสียเวลาหรือคาพาหนะในการเดินทาง เปนขวัญและกําลังใจใน
การมีสวนรวมพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
5.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน ผลจากการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทอนหงสที่ผาน
มา จะเห็นไดวาประชาชนในพื้นที่มีความตองการดานโครงสรางพื้นฐานเปนสวนใหญ เนื่องจากพื้นที่ตําบล
ทอนหงสเปนพื้นที่ที่กวาง มีการคมนาคมบนเสนทางหลายสาย ซึ่งถนนยังไมไดมาตรฐานทําใหการสัญจรใน
การขนสงสินคาทางการเกษตรและการเดินทางไมสะดวกจึงตองการพัฒนาในเรื่องการกอสรางถนนใหได
มาตรฐาน องคการบริหารสวนตําบลทอนหงสจึงตองวางแผนพัฒนาทองถิ่นใหตรงกับความตองการของ
ประชาชน จึงทําใหโครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานมีจํานวนมากกวาโครงการในดานอื่นๆ
2) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รัฐบาลมีนโยบายในการดูแลดานการศึกษา
โดยจัดสรรงบประมาณในดานนี้มายังองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะเพื่อใหจายเปนคาอาหารเสริม
(นม) และคาอาหารกลางวันใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในสวนของศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนตําบลทอนหงสไดมีการจัดกิจกรรมในการอนุรักษและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม รัฐบาลไดใหความสําคัญและจัดสรรงบประมาณในสวนของ
การจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส มีการสงเสริ มการประกอบอาชีพ รวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาความสงบเรียบรอย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เนนสงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬา และรวมกันพัฒนาดานสาธารณสุขกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4) ยุทธศาสตรดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จะเนนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคล"องแผนพัฒนาท"องถิ่นสีป'
ขององคการบริหารส+วนตําบลทอนหงส
(ประเมินโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ทอนหงส)
ประเด็นการพิจารณา
1. ข"อมูลสภาพทั่วไปและข"อมูลพื้นฐานขององคกรปกครองส+วนท"องถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบด"วย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เป*าประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
รวมคะแนน 100

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได"
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและ ควรประกอบดวยขอมูล ดังนี้
20
ขอมูลพื้นฐานขององคกร 1) ขอมูลทั่วไปดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน ลักษณะภูมิ (3)
ปกครองสวนทองถิ่น
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิ น ลักษณะของ
แหลงน้ํ า ลั กษณะของไม/ปB าไม ฯลฯ ดานการเมื อง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
2) ขอมู ลเกี่ ยวกั บดานการเมื อง/การปกครอง เชน เขตการ (2)
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนประชากร ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข (2)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ
4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง (2)
การไฟฟ*า การประปา โทรศัพท ฯลฯ
5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง (2)
การปศุ สัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชี พ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ (2)
ศาสนา ประเพณีและงานประจําปH ภูมิปIญญาทองถิ่น ภาษา
ถิ่น สินคาพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
7) ขอมู ลเกี่ ยวกั บทรั พยากรธรรมชาติ เชน น้ํ า ปB าไม ภู เขา (2)
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
8) การสํารวจและเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (2)
หรือการใชขอมูล จปฐ.
9) การประชุ มประชาคมทองถิ่ น รู ป แบบ วิ ธี การและการ (3)
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวม
คิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน
รวมแกปI ญ หา ปรึ ก ษาหารื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เพื่ อ
แกปIญหาสําหรั บการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
1) การวิ เ คราะหที่ ค รอบคลุ ม ความเชื่ อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น นโยบายของผู บริ หาร อบต.ทอนหงส รวมถึ งความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปH แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช
ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปIญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปIญญาทองถิ่น เปSนตน
4) การวิ เคราะหทางเศรษฐกิ จ ขอมู ลดานรายไดครั วเรื อน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปSนอยูทั่วไป เปSนตน
5) การวิ เคราะหสิ่ งแวดลอม พื้ นที่ สี เขี ยว ธรรมชาติ ต างๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปIจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน ไดแก
- จุดแข็ง (S-Strength)
- จุดออน (W-Weakness)
- โอกาส (O-Opportunity)
- อุปสรรค (T-Threat)
7) สรุปประเด็นปIญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การนําเสนอปIญหา คนหาสาเหตุของปIญหา หรือสมมติฐานของ
ปIญหา แนวทางการแกไขปI ญหาหรือวิธี การแกไขปIญหา การ
กําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปIญหา
8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจาย
งบประมาณ ในปH งบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เชน สรุ ป
สถานการณการพั ฒ นา การตั้ ง งบประมาณ การเบิ ก จาย
งบประมาณ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิ งปริ มาณ และการประเมิ นประสิ ทธิ ผลของแผนพั ฒนา
ทองถิ่นในเชิงคุณภาพ
9) ผลที่ ไดรั บจากการดํ าเนิ นงานในปH งบประมาณ พ.ศ.25572560 เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปIญหา
อุ ป สรรคการดํ า เนิ น งานที่ ผ านมาและแนวทางที่ แ กไข
ปHงบประมาณ พ.ศ.2557-2560

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได"
15
(2)

(1)
(2)
(2)
(2)
(2)

(2)

(1)

(1)

ประเด็นการพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได"

รายละเอียดหลักเกณฑ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปIญหา
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงกับหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ
20 ปH แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงกับหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ปH แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
ในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปH และ Thailand 4.0
วิ สั ยทั ศน ซึ่ งมี ลั กษณะแสดงสถานภาพที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่ น
3.4 วิสัยทัศน
ตองการจะเปSนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เปSนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสัมพันธ
กับโครงการพัฒนาทองถิ่น
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่ ของ
3.5 กลยุทธ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ แสดงให
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น
3.6 เป*าประสงคของแต มีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน
ละประเด็นกลยุทธ
ความมุ งมั่นอั นแนวแนในการวางแผนการพั ฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร (Positioning) วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง
ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน
3.8 แผนงาน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง หรื อแผนงานที่ เกิ ดขึ้ นจากเป* าประสงค ตั วชี้ วั ด คา
เป* าหมาย กลยุทธ จุ ดยื นทางยุ ทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตําบลทอนหงสที่มีความชัดเจน นํ าไปสู การจัดทําโครงการ
พัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ H โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว
3.9 ความเชื่อมโยงของ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวมนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปH แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรในภาพรวม
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล
ทอนหงส
3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เปSนผลผลิตที่เปSนชุดหรือโครงการที่เปSนชุด กลุม หรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปSนตน เพื่อนําไปสูการจัดทําโครงการ
เพื่อพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปHอยางถูกตองและครบถวน

65
(10)

รวม

100

3. ยุทธศาสตร

(10)

(10)
(5)

(5)
(5)
(5)
(5)

(5)

(5)

ภาคผนวก 2
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล"องแผนพัฒนาท"องถิ่นสีป'
ขององคการบริหารส+วนตําบลทอนหงส
(ประเมินโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ทอนหงส)
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
10
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปHไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปHไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
10
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
(5)
5.3 เป*าหมาย (ผลผลิของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
(5)
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 20 ปH
(5)
5.5 เป*าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(5)
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
(5)
5.7 โครงการพัฒนาสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
(5)
5.8 โครงการแกไขปIญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(5)
ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเป*าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
(5)
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
(5)

ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสีปHไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสีปHไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ
เปSนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตํ าบลทอนหงส (ใชการวิ เคราะห SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปIจจัยและ
สถานการณการเปลี่ ยนแปลงที่ มีผลตอการพั ฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดลอม)
1) การควบคุ มที่ มี การใชตั วเลขตางๆ เพื่ อนํ ามาใชวั ดผลในเชิ ง
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิ จกรรม งานตางๆ ก็คื อ
ผลผลิตนั่นเองวาเปSนไปตามที่ตั้งเป*าหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่
ดําเนิ นการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถ
ดํ าเนิ นการไดมี จํ านวนเทาไหร สามารถอธิ บายไดตามหลั ก
ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ของการพั ฒนาทองถิ่ นตามอํ านาจ
หนาที่ที่ไดกําหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative)
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปS นไปตามอํ านาจหนาที่ หรื อไม ประชาชนพึ งพอใจหรือไม
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่ง
เปSนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ที่บรรลุวัตถุประสงคและเป*าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative)
1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสู
การจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ
บูรณาการ (integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่
ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปIญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ํา) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได"
10

10

10

10

ประเด็นการพิจารณา
5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปSนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการ
เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กําหนดวัตถุประสงค มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
สอดคลองกับโครงการ
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปSนมาของ
โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความ
เปSนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป*าหมาย (ผลผลิของ สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปSนทิศทางที่ตองไป
โครงการ) มีความชัดเจน ใหถึงเป*าหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไหร
นําไปสูการตั้งงบประมาณ กลุมเป*าหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเป*าหมาย
ไดถูกตอง
พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายให
ชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใด
และจบลงเมื่อไหร ใครคือกลุมเป*าหมายของโครงการ
หากกลุมเป*าหมายมีความกลุม ใหบอกชัดเจนวาใครคือ
กลุมเป*าหมายหลัก ใครคือกลุมเป*าหมายรอง
5.4 โครงการมีความ
โครงการสอดคลองกับ
สอดคลองกับแผน
(1) ความมั่นคง
ยุทธศาสตร 20 ปH
(2) การสรางความสามารถในการแขงขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม
(5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปSนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

คะแนน คะแนน
เต็ม
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60
(5)

(5)

(5)

(5)

คะแนน คะแนน
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5. โครงการพัฒนา (ต+อ) โครงการมี ความสอดคลองกั บแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม (5)
5.5 เป*าหมาย (ผลผลิต แหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา (2) ยึดคนเปSนศูนยกลางการพัฒนา
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ปH
เศรษฐกิจและสังคม
(4) ยึดเป*าหมายอนาคตประเทศไทย 2579
แหงชาติ
(5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน
5 ปH ที่ ตอยอดไปสู ผลสั มฤทธิ์ ที่เปS นเป* าหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา
(1) การยกระดับศั กยภาพการแขงขันและการหลุ ดพนกับดั ก
รายไดปานกลางสูรายไดสูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปSนเมือง
(5) การสรางความเจริญเติ บโตทางเศรษฐกิจและสั งคมอยาง
เปSนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรื อสอดคลองกับการปรั บเปลี่ ยนโครงสราง (5)
สอดคลองกับ Thailand เศรษฐกิ จไปสู Value-Based Economy หรื อเศรษฐกิ จที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน
4.0
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจากเนนภาคผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น
รวมถึ ง โครงการที่ เติ ม เต็ ม ดวยวิ ทยากร ความคิ ดสรางสรรค
นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวินัยและพัฒนาแลว
ตอยอดความไดเปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ เชน ดานเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการพัฒนา โครงการพั ฒนาทองถิ่นมี ความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ (5)
สอดคลองกับยุทธศาสตร แผนพั ฒ นาจั งหวั ดที่ ไดกํ าหนดขึ้ น เพื่ อขั บเคลื่ อ นการพั ฒนา
ทองถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถ
จังหวัด
แยกสวนใดสวนหนึ่ งออกจากกั นได นอกจากนี้ โครงการพั ฒนา
ทองถิ่ นตองเปS นโครงการเชื่ อมตอหรื อเดิ นทางไปดวยกั นกั บ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่เปSนปIจจุบัน
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ
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5. โครงการพัฒนา (ต+อ) เปSนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน (5)
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปSนโครงการตอยอดและขยายได
เปSนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปSนทองถิ่นที่พัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการใน
5.9 งบประมาณ มี
การจัดทําโครงการไดแก
ความสอดคลองกับ
(1) ความประหยัด (Economy)
เป*าหมาย (ผลผลิตของ
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
โครงการ)
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความยุติธรรม (Equity)
(5) ความโปรงใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณ การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
การราคาถูกตองตามหลัก ถูกตองตามหลั กวิ ชาการทางชาง หลั กของราคากลาง ราคากลาง
ทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
วิธีการงบประมาณ
ประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของ
การนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจาย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
5.11 มีการกําหนด
ที่ สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness)
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ
และผลที่คาดวาจะไดรับ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิด
สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ)
5.12 ผลที่คาดวาจะ ผลที่ไดรั บเปSนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริ งจากการดําเนิ นการตามโครงการ
พั ฒนา ซึ่ งสอดคลองกั บวั ตถุ ประสงคที่ ตั้ งไว การไดผลหรื อผลที่
ไดรับ สอดคลองกับ
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
วัตถุประสงค
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง
(1) มีความเปSนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตาม
โครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได
(3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได
(4) เปSนเหตุเปSนผล สอดคลองกับความเปSนจริง
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได
5.8 โครงการแกไขปIญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มัง่ คั่ง ยัง่ ยืน ภายใต
หลักประชารัฐ

รวมคะแนน

(5)

(5)

(5)

(5)

100

