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สวนท่ี ๑
บทนํา

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติหลักการปกครองทองถ่ิน

โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการพัฒนาทองถ่ิน กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ตามความตองการของทองถ่ิน ท้ังน้ีใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเปนทิศทางและแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหวิสัยทัศนและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย  จึงตองกําหนดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนการแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักวา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวา
หน่ึงแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหน่ึงจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามา
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตร และองคการบริหารสวนตําบล
ใชแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไป
ดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(๑) แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
(๒) เปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
(๓) เปนการเช่ือมโยงแผนพัฒนาสามปกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(๔) เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป

ขั้นตอนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับคณะผูบริหารทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน พรอมสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของรวมถึงองคกรภาคประชาชน  และภาคธุรกิจเอกชน  บูรณาการความรวมมือของ
ทุกภาคสวน  สรางการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน  เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ินและรับทราบปญหาความ
ตองการของประชาชน

หากมีการประชุมประชาคมท่ีจัดข้ึนโดยการสงเสริม สนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีบูรณาการ  ทุกภาค
สวน เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน ในกรณีหมูบานหรือดําเนินการจัดทําแผนชุมชนในชุมชนเพ่ือใหไดมา
ซึ่งขอมูลปญหา ความตองการของประชาชนในหมูบาน  ชุมชนตําบลแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจไมจําเปนตอง
ดําเนินการจัดประชุมประชาคมใหเกิดความซ้ําซอนก็ได  และใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินนําแผนพัฒนาหมูบาน
แผนชุมชน ท่ีไดจากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลอง
กับความตองการและแกไขปญหาประชาชนในทองถ่ินได

ใหสํานัก/กอง/สวนท่ีมีหนาท่ีในการพัฒนาชุมชน สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน
ในการจัดทําทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน  แผนพัฒนาหมูบาน  โดยดําเนินการใหครบทุกชุมชน หมูบานและนําแผนชุมชน
แผนพัฒนาหมูบานมาเปนสวนประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขั้นตอนท่ี ๒ สํานัก/กอง/สวนท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน ทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลท่ีไดพรอมขอมูลจากสํานัก/กอง/
สวนอ่ืนๆ และนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะห เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณาสงใหคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินยกรางแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขั้นตอนท่ี ๓ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  และบัญชีโครงการท่ีตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจะเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับอําเภอ  เพ่ือประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
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ขั้นตอนท่ี ๔ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปขององคปกครองสวน
ทองถ่ินและบัญชีโครงการพัฒนาท่ีตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดแลว  นําเสนอนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ขั้นตอนท่ี ๕ ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประกาศใช
แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาท่ีตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัด
ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอง ถ่ินระดับอําเภอเ พ่ือประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกับแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

สําหรับกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอรางแผนพัฒนาสามปขององคการบริหาร
สวนตําบลตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวนายกองคการบริหารสวนตําบลจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใชแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลตอไป

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคการบริหารสวนตําบล ไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็น
ถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ท่ีอาจมีความเ ช่ือมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและ
เปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  และใชทรัพยากร
การบริหารขององคการบริหารสวนตําบลอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด

*****************************************
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สวนท่ี 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา

ผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา ภายใตแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕7 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณไมเปนไปตามแผนเทาท่ีควร อันเน่ืองมาจากมีการบรรจุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปจํานวนมาก แตรายไดท้ังท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง สวนราชการอ่ืนจัดเก็บ
ใหและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจํากัดไมเพียงพอแกการบริหารงานใหเปนไปตามแผนพัฒนา   ทําใหประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพไมสามารถดําเนินการไดตามแผนท้ังหมด แตสวนหน่ึงก็สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชน
ไดพอสมควรดังน้ี

2.1 สรุปสถานการณการพัฒนา

2.1.1 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ปญหา สภาพปญหา

1. ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน
1.1 เสนทางคมนาคม
1.2 สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

ไมท่ัวถึง

1.เสนทางการคมนาคมในหมูบานหลายแหงยังเปนถนนลูกรัง หินคลุก
ในแตละปจึงยังตองมีการปรับปรุงซอมแซม  เน่ืองจากมีสภาพเปนหลุมเปนบอ
๒.เสนทางคมนาคมภายในหมูบานชํารุด  ผิวจราจรขรขุระ ทําใหการเดินทาง
ไมสะดวก ปลอดภัย
๓.มีการขยายบานเรือนเพ่ิมข้ึนในหมูบาน  จึงทําใหการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
และขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ยังเขาไปไมท่ัวถึงทุกครัวเรือน
4.ทางสาธารณะในหมูบาน ไมมีไฟฟาแสงสวางหรือโคมไฟ ท่ัวถึงทุกซอย
ซึ่งในชวงกลางคืนการเดินทางอาจจะไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนและบางจุดจะเปนแหลงมั่วสุมของวัยรุน อาจกอความเดือนรอน
รําคาญตอประชาชนท่ีผานไปมาได
5.นํ้าเสียจากบานเรือนในหมูบาน/ชุมชนไมมีระบบการระบายนํ้า/รางระบายนํ้า
หรือการบําบัดนํ้าเสียในหมูบาน ทําใหเกิดนํ้าเนาเสีย เปนแหลงเพาะพันธุของ
เช้ือโรค
๖.เสนทางคมนาคมท่ีเปนคอนกรีตหรือลาดยางจะมีการใชงบประมาณสูง แต
อบต.มีงบประมาณในแตละปคอนขางจํากัด

2. ปญหาดานแหลงนํ้า
2.1 ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรฤดูแลง
2.2 แหลงนํ้าธรรมชาติตื้นเขิน
2.3 ขาดแคลนนํ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภค

บริโภค

1.ขาดระบบบริหารการจัดการนํ้าท่ีดี  เน่ืองจากในฤดูนํ้าหลากจะเกิดปญหานํ้า
ทวมเสมอ และในฤดูแลงจะประสบปญหาการขาดแคลนนํ้าอยางรุนแรง
2.แหลงนํ้าธรรมชาติตื้นเขิน  ไมสามารถกักเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลงได
3.ระบบนํ้าจากชลประทานจัดสงนํ้ามาจํากัด
4.ฝนไมตกตองตามฤดูกาล
5.มีเศษวัสดุ วัชรพืชหรือขยะตางๆ ในแมนํ้าลําคลองจํานวนมาก ทําใหนํ้าเนา
เสียและกีดขวางทางนํ้า นํ้าไหลไมสะดวก ซึ่งในชวงฤดูนํ้าหลากอาจทําใหเกิด
ปญหานํ้าทวมตามมาได
6.นํ้าประปาหมูบานไมสะอาด ไมสามารถบริโภคได  และคาใชจายในการดูแล
ซอมบํารุงประปาหมูบานคอนขางสูง
7.ขาดภาชนะในการเก็บกักนํ้าไวใชในการอุปโภคบริโภคชวงฤดูแลง
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ปญหา สภาพปญหา
3. ปญหาดานเศรษฐกิจ

3.1 พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา
3.2 ตนทุนในการผลิตสินคาเกษตรและ

คาแรงเพ่ิมสูงข้ึน

1.ราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา  ทําใหประชาชนมีรายไดไมคุมทุน
2.ตนทุนในการผลิตสินคาเกษตรเพ่ิมข้ึน  เชน  คาแรงสูงข้ึน คาปุยเพ่ิมข้ึน ฯลฯ
จึงทําใหประชาชนผลิตสินคาไดไมเต็มท่ี เพราะตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก
3.ขาดการรวมกลุมเพ่ือประกอบอาชีพ หรือมีการรวมกลุมแตไมยั่งยืน ซึ่งกลุม
นับวาเปนพลังสําคัญในระบบเศรษฐกิจของชุมชน
4.พ้ืนท่ีสวนใหญในตําบลกระโทก เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสําหรับเพาะปลูกขาว
มันสําปะหลัง หรืออ่ืนๆ จึงทําใหรายไดสวนใหญมาจากการทําเกษตรกรรม
5.ประชาชนขาดความสนใจ ในโครงการ/กิจกรรมท่ีรัฐสนับสนุนหรือชวยเหลือ
ทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร

4. ปญหาดานสาธารณสุข
4.1 สุขลักษณะภายในชุมชน
4.2 โรคระบาด

1.สวนใหญในหมูบานยังไมมีการจัดระบบสุขาภิบาลท่ีดีพอ
2.มีนํ้าเสียท่ีเกิดจากการอุปโภค บริโภค ขังภายในหมูบาน  ซึ่งมักจะเปนแหลง
เพาะพันธลูกนํ้ายุงลายและเช้ือโรคอ่ืน ๆ ทําใหเกิดโรคไขเลอืดออกตามมา
3.ขาดการกําจัดขยะอยางเปนระบบ และถูกวิธีในหลายหมูบาน จึงทําใหเกิด
การสะสมของขยะ ซึ่งจะเปนแหลงเพาะเช้ือโรคตาง ๆ
4.ประชาชนยังขาดความรูและความเขาใจในการปองกันโรคระบาดตางๆ ทําให
ยากแกการปองกัน
5.ประชาชนชนยังขาดความสนใจใน การรักษาสุขภาพ และปญหาดาน
สุขอนามัย ซึ่งทําใหมีผูปวยโรคความดัน เบาหวาน จํานวนมาก

5. ปญหาดานการเมือง การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
5.1 การเขามามีสวนรวมกับ อบต.ของ

ประชาชนยังมีนอย
5.2 ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งจํานวน

นอย
5.3 งบประมาณในการบริหารจัดการ

อบต.มีจํานวนจํากัด
5.4 ปรับปรุงกระบวนการทํางานของ

องคกร

1.ประชาชนไมเห็นความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมหรือในการแสดงความ
คิดเห็นตางๆกับทางอบต.
2.ประชาชนไมใหความสําคัญกับการเลือกตั้ง
3.อบต.มีงบประมาณในการดําเนินการคอนขางจํากัด เมื่อเทียบกับปญหาและ
ความตองการของชุมชน
4.ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรูดานการเมืองการปกครอง ทําให
กระบวนการตรวจสอบทางการเมืองยังออนแอ
5.ประชาชนยังขาดความสนใจ ในดานการมีสวนรวม ดานการเมืองการ
ปกครอง การบริหารหรือพัฒนาทองถ่ินทําใหการดําเนินการเปนเพียงการแกไข
ปญหาของบุคคลบางกลุม
6.ประชาชนไมเขาใจระบบบริหาร งาน ของ อบต.ทําใหเกิดความเขาใจผิดใน
การติดตอ ประสานงาน อยูบอยครั้ง
7.ขาราชการหรือพนักงาน ตองปรับปรุงกระบวนการทํางาน ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใหดีท่ีสุด
8.ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบ/ข้ันตอนการปฏิบัติ  ซับซอน
หลายข้ันตอน ทําใหการใหบริการประชาชนยังขาดความคลองตัว

6. ปญหาดานการศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรมทองถิ่น การกีฬาและนันทนาการ

6.1 การศึกษาตอของราษฎรในชุมชน
อยูในเกณฑต่ํา

6.2 ขาดแหลงเรียนรูท่ีเปนการศึกษา
ตามอัธฌาศรัย

6.3 การละเลยประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งามทองถ่ินของชุมชน

6.4 ประชาชนขาดการตื่นตัวในการเลน
กีฬา

1.ประชาชนไมเห็นความสําคัญในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะกลุม
เยาวชน
2.วัยหนุมสาวไมใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของหมูบาน
3.การศึกษาในระดับกอนวัยเรียน ยังขาดสือ่และอุปกรณการเรียนท่ีทันสมัย
และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
4.ประชาชนยังขาดแหลงเรียนรูท่ีเปนการศึกษาตามอัธฌาศรัย หรือการศึกษา
นอกระบบ ทําใหยังมีความรูท่ีลาหลัง ไมทันเหตุการณบานเมือง
5.การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาของคน ทําใหไมมีท่ียึดเหน่ียวจิตใจ สงผลใหเกิด
ปญหาสังคมหลายเรื่องตามมา
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ปญหา สภาพปญหา
6.วัฒนธรรมทองถ่ินอันดีงาม  ภูมิปญญาชาวบาน  เริ่มสูญหาย เน่ืองจากไมได
รับความสนใจ จากเยาวชนรุนหลัง จึงไมไดรับสืบทอด
7.ประชาชนขาดการตื่นตัวในการดูแล สุขภาพรางกายใหแข็งแรงดวยการออก
กําลังกายหรือการเลนกีฬา

7.  ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

7.1  แหลงนํ้าธรรมชาติถูกบุกรุก
7.2 สภาพดินเสื่อมโทรม
7.3  ปาไมลดลง
7.4  อุณหภูมิสูงข้ึน

1.แหลงนํ้าธรรมชาติถูกบุกรุกโดยราษฎรท่ีมีท่ีทํากินติดกับคลองธรรมชาติ  จึง
ทําใหทางนํ้าดั้งเดิมถูกปดก้ัน จึงทําใหเกิดนํ้าขัง ไมมีการระบายนํ้าเมื่อถึงฤดูฝน
นํ้าระบายไมทัน  จึงมีการทวมขังและเกิดโรคระบาดในพ้ืนท่ี
2.การเผาซังขาวในนาหรือการปลูกพืชชนิดเดียวโดยไมมีการสลับเปลี่ยนปลูกพืช
ชนิดอ่ืนและมีการใชปุยเคมีเปนจํานวนมาก จึงเปนสาเหตุใหดินมีคุณภาพต่ําลง
เกิดปญหาดินเค็ม ปลูกพืชผลทางการเกษตรไดผลผลิตไมดีเทาท่ีควร
3.พ้ืนท่ีของตําบลมีปาไมนอย เกิดจากการตัดไม ทําลายปา เพ่ือทําท่ีอยูอาศัย
หรือท่ีทํากิน
4.มีจับปลาในแหลงนํ้าสาธารณะ ท่ีมีการเพาะพันธุสัตวนํ้าหรือการจับปลา
ในฤดูวางไข  ทําใหปลาหรือสัตวนํ้าสูญพันธุเร็วข้ึน

8. ปญหาดานสังคม
8.1 คนวางงาน
8.2 ยาเสพติดแพรระบาด
8.3 ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส

ถูกทอดท้ิง
8.4 เด็กและเยาวชนไมไดรับการดูแล

เอาใจใส
5.5 ประชาชนมีรายไดอยูในเกณฑ

ท่ีต่ําขาดอาชีพเสริม

1.จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา มีแรงงานกลับสูทองถ่ิน ทําใหเกิด
ปญหาการวางงาน และไมมอีาชีพเสริมนอกฤดูทําการเกษตร ทําใหขาดโอกาส
ท่ีจะพัฒนาและสรางรายไดใหกับครัวเรือนหรือชุมชน
2.การแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมวัยรุนยังคงมีอยูในหมูบาน เน่ืองจาก
ขาดความตอเน่ืองในการปราบปรามอยางจริงจัง
3.การทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนมีความรุนแรงมากข้ึนทุกวัน  เน่ืองจาก
คานิยม การเลียนแบบ ท่ีผิดๆ การสงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็ง
จะบรรเทาปญหาน้ีได
4.ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ถูกทอดท้ิง ไมไดรับการดูแล ทําใหตองดํารงชีวิต
อยูตามลําพังดวยความยากลําบาก ขาดคนดูแลเอาใจใส
5.เด็กในหมูบานไมไดเขารับการศึกษาตอในภาคบังคับ เน่ืองจากครอบครัว
ยากจน
6.ประชาชนมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย  ขาดการทําบัญชีครัวเรือนหรือ
การใชจายท่ีฟุมเฟอย
7.เกิดอุบัติเหตบุอยครั้งในชวงเทศกาลวันหยุด ทําใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิต
และทรัพยสิน

2.1.2 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ดวยเทคนิค SWOT (Analysis) (จุดแข็ง  จุดออน โอกาส และอุปสรรค)

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตโดยการวิเคราะหใชหลัก SWOT ดังน้ี

(1) จุดแข็ง (S : Strensth)
- ประชาชนมีคุณภาพและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ินท้ังในดานโครงสราง
พ้ืนฐานและคุณภาพชีวิต

- มีโรงเรียนประถมศึกษา 2 แหง  สามารถรองรับการศึกษาของเด็กนักเรียนไดอยางเพียงพอ
- มีแมนํ้ามูลไหลผาน
- มีระบบคลองชลประทาน 2 แหง  คือ โครงการสงนํ้าลํามูลบน และโครงการสงนํ้าลําพระเพลิง
- ผูนําชุมชนมีความรูความสามารถ
- มีการประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการในพ้ืนท่ี
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- มีปรางคพะโคท่ีเปนโบราณสถานเกาแกท่ีสําคัญของตําบลกระโทก
- มีโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ 1  แหงในพ้ืนท่ี

(2) จุดออน (W : Weakness)
- ชุมชนมีลักษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท
- ไมมีระบบการจัดการดานผังเมือง
- ตนทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรสูงข้ึน
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
- ประชาชนสวนใหญยังไมมีการรวมกลุมในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเทาท่ีควร
- บุคลากรยังไมเพียงพอตองานและภารกิจท่ีไดรับการถายโอน
- ไมมีสถานท่ีรองรับขยะในตําบลกระโทก

(3) โอกาส (O : Opportunity)
- มีเสนทางคมนาคมสายหลักผาน จํานวน 1 สาย คือ ถนนโชคชัย – ครบุรี
- มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีเหมาะสม
- มีโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ 1 แหงในพ้ืนท่ี ทําใหประชาชนสวนใหญมีงานทํา
- มีปรางคพะโค สําหรับพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวหรือศึกษาเรียนรูประวัติศาสตร

(4) ขอจํากัด (T : Threat)
- งบประมาณในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีนอยไมเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน

- ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว  เกิดความลาชา
ในการทํางาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย

2.2   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ ผลการประเมินพบวา  การกําหนดยุทธศาสตรและ

แนวทางการพัฒนาของอบต.กระโทก สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรจังหวัด การดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามป  โดยไดบรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาสามป  จํานวน ๒23 โครงการ
สามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จ  จํานวน 99 โครงการ  คิดเปนรอยละ 44.40 จากจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
สามป (เฉพาะป 2557)  ซึ่งแสดงใหเห็นวาอบต.กระโทกไมสามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปไดท้ังหมด ๒23 โครงการ
เน่ืองมาจากศักยภาพทางการเงินการคลังของอบต.กระโทก  มีงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานไดท้ังหมด
เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปท่ีมีจํานวนมากเกินไป

การจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอๆ ไป   จึงตองมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ   ความจําเปนเรงดวนของ
โครงการ /กิจกรรม   เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนไดอยางเพียงพอและท่ัวถึง
ลดปญหาความซ้ําซอนของโครงการได ซึ่งสามารถสรุปไดตามตารางน้ี

ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9)

ยุทธศาสตร

โครงการท่ีบรรจุ
ในแผนพัฒนา
สามป พ.ศ.

๒๕๕7-๒๕๕9

โครงการ
ท่ีนําเขา

ขอบัญญัติ
ป ๒๕๕7

โครงการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

1.การพัฒนาการทองเท่ียว 4 1 1 0.45
2.การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บานเมืองท่ีดี 25 10 10 4.49

3.เสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปญหาความยากจน 6 1 1 0.45

4.การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลอยางยั่งยืน 5 1 1 0.45
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ยุทธศาสตร

โครงการท่ีบรรจุ
ในแผนพัฒนา
สามป พ.ศ.

๒๕๕7-๒๕๕9

โครงการ
ท่ีนําเขา

ขอบัญญัติ
ป ๒๕๕7

โครงการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

5.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 93 44 45 20.18
6.การสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยูรวมกันอยางมีความสุข 71 38 38 17.04

๗.นํ้าแกจน 11 - - -
๘.การพัฒนาเกษตรอินทรีย 8 3 3 1.34

รวม 223 98 99 44.40
สรุป

: โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9 จํานวน ๒23 โครงการ
: โครงการท่ีนําเขาขอบัญญัติ ป ๒๕๕7 จํานวน 98 โครงการ
: โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน 99 โครงการ   คิดเปนรอยละ 44.40 ของโครงการท่ีบรรจุ
ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก สรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนา
ในดานตางๆ ดังน้ี
2.3.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก มีการผลักดันใหมีการการดําเนินการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคม
แหลงนํ้า  และแสงสวาง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อํานวยความสะดวกใหกับราษฎรในพ้ืนท่ีอยางแทจริงและท่ัวถึง จัดทําดังน้ี

การกอสราง /ปรับปรุง/ซอมแซมถนน /วางทอระบายนํ้า
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ

1 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี 2) บานหนองคลา  ซอยบานนางนิราศ 80,000
2 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง (หมูท่ี 3) บานดอนใหญ (สายหนองตาหรั่ง) 41,000
3 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. (หมูท่ี 4) บานโคกกระสังข  ขนาด 0.80 ม.

จํานวน 18 ทอน จํานวน 4 จุด จุดท่ี 1 โตะสนุก  จุดท่ี 2 ซอยโรงเตา
จุดท่ี 3 ซอยบานนายหัน  จุดท่ี 4 ซอยบานนายแปว

60,000

4 โครงการซอมแซมถนนคสล. (หมูท่ี 5) บานพะโค (หนาบานนายทองยอม) 98,000
5 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี 5) บานพะโค (ซอยบานผูใหญลําหวย) 27,000
6 โครงการซอมแซมถนนคสล. (หมูท่ี 6) บานโพธ์ิเงิน

สายเลียบคลองชลประทาน
96,000

7 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก (หมูท่ี 8) บานชะอม  สายคลองตาออน
ตอจากเดิม

70,000

8 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี 9) บานโบสถ
1.ซอยบานนางรอง  2.ซอยบานนางออง

75,000

9 โครงการซอมแซมถนนคสล. (หมูท่ี 9) บานโบสถ   ซอยหนองแฟบ 94,000
10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี 10) บานใหม

(ถนนเลียบคลองชลประทานจากสระหนองแฟบถึงสะพานหมูท่ี 3)
98,000

11 โครงการวางทอระบายนํ้า (หมูท่ี 10) บานใหม
(จากทอลอดถนนคสล.ถึงตูโทรศัพท)

144,000
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ลําดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
12 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก (หมูท่ี 11) บานปรางคพะโค (ซอยบานอิฐแดง) 99,000
13 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา (หมูท่ี 2) บานหนองคลา  (ซอยบานนายสม) 54,499.53
14 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมติดตั้งโคมไฟฟาแรงต่ํา พรอมติดตั้ง

โคมไฟสาธารณะ (โคมคู) (หมูท่ี 6) บานโพธ์ิเงิน  จํานวน 13 จุด
62,002.55

15 โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวางสาธารณะดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย
(Solar Cell) และติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ภายในหมูท่ี 11
บานปรางคพะโค

1,985,000

16 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค (หมูท่ี 2) บานหนองคลา
ซอยบานนางจอย

109,565

17 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค (หมูท่ี 5) บานพะโค ซอยลมหวล 45,578
18 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค (หมูท่ี 10) บานใหม ซอยทุงรวงทอง 152,328
19 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค (หมูท่ี 11) บานปรางคพะโค

ซอยประชาอาสา
208,874

20 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชวงสะพานทาจานถึง
บานหนองคลา  (หมูท่ี 2) บานหนองคลา

95,000

21 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  บานหนองคลา  (หมูท่ี 2) สายหนองเรือ 97,000
22 โครงการกอสรางถนนคสล.  บานดอนใหญ  (หมูท่ี 3) สายรอบสระหนองคลา 94,000
23 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  สายตะโก  (หมูท่ี 5) บานพะโค 51,000
24 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  บานพะโค (หมูท่ี 5)

สายเลียบคลองชลประทาน  ฝงขวาคลอง 6-R
98,000

25 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบานโพธ์ิเงิน (หมูท่ี 6) 29,000
26 โครงการปรับระดับวางทอ บานโพธ์ิเงิน  (หมูท่ี 6) จํานวน 3 สาย

1.สายบานน.ส.บุญลอม  2.สายบานนายปว  3.สายบานนายสง
60,000

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังใหเปนถนนหินคลุก  ภายในบานโพธ์ิเงิน (หมูท่ี 6) 58,000
28 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  บานชะอม (หมูท่ี 8)  จํานวน 3 สาย

1.สายดอนละกอ 2.สายคลองตาออน 3.จากสะพานทาจาน ไปถึง
นาผูใหญหนํา

50,000

29 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  ภายในบานโบสถ (หมูท่ี 9) 98,800
30 โครงการซอมแซมทางเขาทํานบทาเข่ือน  บานใหม  (หมูท่ี 10) 98,000
31 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานใหม  (หมูท่ี 10)

จํานวน 1 สาย  1.ซอยขางบานนายถนอม คีมกระโทก 2.ซอยทุงรวงทอง
183,000

32 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  (หมูท่ี 10) บานใหม  ซอยหนองอีกอม 47,000
33 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก (หมูท่ี 10) บานใหม  จํานวน 2 สาย

1.สายลํามูลใต  2.ทุงขวางตะวัน
98,000

34 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  สายคลองตะคุ  บานปรางคพะโค (หมูท่ี 11) 98,800
35 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานปรางคพะโค (หมูท่ี 11)

จํานวน 2 สาย  1.ซอยบานนายเล็ก  2.ซอยประชาอาสา
67,000

36 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บานปรางคพะโค  (หมูท่ี 11) สายเลียบคลอง
ชลประทานฝงซายคลอง 1R-2R

99,000

37 โครงการขยายถนนคสล. (หมูท่ี 13) บานคลองทาแร  ซอยช่ืนฤทัย 1 41,000
38 โครงการซอมแซมไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายเลียบคลองชลประทาน สาย 4L หมูท่ี 2,3,10,11
89,000

39 โครงการวางทอระบายนํ้าคสล.  บานคลองทาแร  (หมูท่ี 13) ซอยช่ืนฤทัย 3 37,000
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ลําดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
40 โครงการขยายเขตไฟฟา  บานดอนใหญ (หมูท่ี 3)

1.ซอยเจริญทรัพย  2.ซอยสระหนองคลา  3.ซอยศาลตาปู
144,680.31

41 โครงการขยายเขตไฟฟา (หมูท่ี 9) บานโบสถ  ซอยบอกระโดนไป
บานนายทิม  พรึมกระโทก

91,777.10

42 โครงการขยายเขตไฟฟา  บานปรางคพะโค (หมูท่ี 11)  จํานวน 2 ซอย
1.ซอยบานนายทวน  2.ซอยบานนายสมบูรณ

39,536.96

43 โครงการขยายเขตไฟฟา  บานคลองทาแร  (หมูท่ี 13)
ซอยช่ืนฤทัยไปบานเปล  ริณ

40,941.44

44 โครงการขยายเขตประปา  บานหนองคลา (หมูท่ี 2) ซอยสุขใจ 108,407
45 โครงการขยายเขตประปา  บานใหม (หมูท่ี 10) ซอยอภิชัยณรงค 85,220

การกอสรางฝาย ทํานบกั้นนํ้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหลงนํ้า คลองนํ้า
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ

1 - - -

2.3.๒ ดานเศรษฐกิจ
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก   สนับสนุนใหมีการรวมกลุมตางๆ ของราษฎรในพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาโอกาส

ในการสรางงาน สรางรายได  ใหกับชุมชน และเก้ือหนุนการประกอบอาชีพพ้ืนฐานของราษฎรในตําบลใหเขมแข็ง
ตามแนวทางการดําเนินงานของ ระบบเศรษฐกิจชุมชนของแผนพัฒนาแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๐

ลําดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 โครงการสงเสริมการฝกอาชีพดานการเกษตรและดานปศุสัตวใหกับ

กลุมอาชีพเกษตรกรรม
17,382

2 โครงการเกษตรปลอดสารสรางงานสรางรายได 14,932
3 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกกลุมสตรีและประชาชนท่ัวไป 26,932

2.3.3 ดานสาธารณสุข
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก   จัดใหความรูดานการสาธารณสุข และอนามัยใหกับราษฎรในพ้ืนท่ี  สงเสริม

การรณรงคกําจัดโรคติดตอ และโรคระบาดตามฤดูกาล  เพ่ือใหราษฎรมีสุขภาพและอนามัยท่ีดี  ตามแนวทางการดําเนินงาน
ทางดานสาธารณสุขท่ีมุงเนนใหมีการปองกันโรคมากกวาการรักษาพยาบาล  ซึ่งก็ไดจัดทําดังน้ี

2.3.4 ดานสังคม
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก สงเสริมใหมีการพัฒนาดานจิตสํานึก  ในการชวยเหลือตนเอง  และชุมชน

เพ่ือใหความเปนอยู และสิ่งแวดลอมในชุมชนดีข้ึน   สงเสริมผูสูงอายุและผูดอยโอกาสทางสังคม  ผลักดันใหมีการปองกันและ
ปราบปรามเรื่องยาเสพติด เพ่ือขจัดปญหายาเสพติด และอาชญากรรมในตําบล ไดจัดทําดังน้ี

ลําดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผูสูงอายุ 91,450
2 โครงการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน 36,600

ลําดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 โครงการอบรมสงเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานอสม. 109,800
2 โครงการปองกันการแพรระบาดโรคติดตอท่ียุงเปนพาหะ 32,600
3 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 33,232
4 อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน 150,000
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ลําดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
3 โครงการอบรมเยาวชนตานยาเสพติด 12,707
4 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ/วารสารตางๆ 9,720
5 โครงการฝกอบรมประชาธิปไตยสําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน 17,957
6 โครงการฝกอบรมชวยเหลือและระงับอัคคีภัยเบื้องตนใหแกประชาชน 29,282
7 โครงการเดินว่ิงเพ่ือสุขภาพ (ปรางคพะโคมินิมาราธอน  ครั้งท่ี 1) 77,072
8 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาประจําหมูบาน 69,950
9 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 18,095

10 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 18,461
11 โครงการกอสรางท่ีอยูอาศัยใหกับครอบครัว ผูยากจนหรือผูยากไร

ในตําบลกระโทก
92,990

12 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 6,000
13 โครงการเงินอุดหนุนจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ  ครั้งท่ี 43 (พ.ศ.2557)

และการแขงขันกีฬาคนพิการ  ครั้งท่ี 33 (พ.ศ.2558)
50,000

14 โครงการฝกอบรม/ทบทวนเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) ของอบต.กระโทก

69,432

15 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอบต.กระโทก 19,580
16 โครงการมอบผาหมกันหนาวใหกับผูสงูอายุ ผูพิการ ผูยากไร

ในเขตอบต.กระโทก
88,752

17 โครงการสงเสริมยุวเกษตรเพ่ือพิทักษสิ่งแวดลอมตําบลกระโทก 24,432
18 โครงการพระราชเสาวนียฯ เชน ปลูกตนไม 13,632

2.3.5 ดานการเมืองและการบริหาร
เปดโอกาสและสนับสนุนใหราษฎรเขามามีสวนรวมพัฒนาและตรวจสอบการบริหารและจัดการขององคการบริหาร

สวนตําบล  จัดใหมีการเรียนรูบทบาท อํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหมีความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงานตามหนาท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร   จัดการองคการบริหารสวนตําบล  และพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานสวนตําบลในการทํางานสวนตางๆใหดียิ่งข้ึน ไดจัดทํา ดังน้ี

ลําดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานคณะผูบริหารและพนักงานสวนตําบลฯ 222,490
2 โครงการเพ่ิมพูนความรูใหกับพนักงานดานคุณธรรม จริยธรรมฯ 28,832
3 โครงการอบต.เคลื่อนท่ีเวทีประชาคม รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาชุมชน 4,129
4 โครงการศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถ่ินฯ 9,000
5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 29,946
6 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 99,600
7 โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย 30,000
8 โครงการเวทีเสวนาสรางความสุขอยางยั่งยืน 25,000
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2.3.6 ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สงเสริมสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสงเสริมการศึกษาตอของราษฎรในชุมชนทุกๆดาน ท้ังการศึกษา

ในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียนรูปแบบตางๆ  รวมท้ังสงเสริมดานการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ
ไดจัดทําดังน้ี

ลําดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 โครงการจัดอนุรักษและเผยแพรปรางคพะโค ครั้งท่ี 3 98,614
2 โครงการจัดงานรัฐพิธีตางๆ 7,000
3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2557 69,750
4 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 17,800
5 โครงการจัดงานประเพณีวันเขาพรรษา 19,980
6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ผูสูงอายุและวันครอบครัว 90,990
7 โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปใหม 10,935
8 โครงการรับอนุบัตรศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 19,495
9 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 285,458.71

10 อุดหนุนโรงเรียนวัดพะโค โครงการอาหารกลางวัน 178,000
11 อุดหนุนโรงเรียนวัดพะโค  โครงการทัศนศึกษาสถานท่ีของเด็กและเยาวชน 15,000
12 อุดหนุนโรงเรียนวัดพะโค  โครงการจดังานแขงขันกีฬาของเด็กและเยาวชน 10,000
13 อุดหนุนโรงเรียนวัดพะโค  โครงการจัดกิจกรรมเขาคายพักแรมเด็กและเยาวชน 10,000
14 อุดหนุนโรงเรียนบานดอน  โครงการอาหารกลางวัน 230,000
15 อุดหนุนโรงเรียนบานดอน  โครงการทัศนศึกษาสถานท่ีของเด็กและเยาวชน 15,000
16 อุดหนุนโรงเรียนบานดอน  โครงการจัดงานแขงขันกีฬาของเด็กและเยาวชน 10,000
17 อุดหนุนโรงเรียนบานดอน  โครงการจัดกิจกรรมเขาคายพักแรมเด็ก

และเยาวชน
10,000

18 โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาของวัดโบสถคงคาลอม 50,000
19 โครงการฝกอบรมศีลธรรม  คายคุณธรรม  จริยธรรม 12,000
20 โครงการจัดตั้งศูนยสามวัยของอบต.กระโทก 92,990
21 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 47,988.23

**********************************
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สวนท่ี 3
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ

3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรพัฒนา
3.๑.1 วิสัยทัศนการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือเปนสภาพการณในอุดมคติซึ่งเปนจุดหมายและ
ปรารถนาคาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา ตําบลกระโทก เปนตําบลขนาดเล็กท่ีมีประชาชนสวนใหญ
ทําอาชีพการเกษตรและรับจาง  มีพ้ืนท่ีท่ียังคงความเปนชนบทอยูในอนาคตตองเปนชุมชนท่ีสงบสุขนาอยูอาศัยและ
มีทัศนียภาพและสิ่งแวดลอมดี จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคตดังน้ี

“ สุขภาพดี  การศึกษาท่ัวถึง  เกษตรกรรมย่ังยืน  ยึดวิถีชาวพุทธ นําการพัฒนา ”

3.1.2 พันธกิจการพัฒนา
ภารกิจหลัก หรือพันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก
วิสัยทัศน เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางของทองถ่ิน  ภารกิจหลักของการพัฒนาก็เปนเสมือนเสนทางท่ีถูกตอง

ชัดเจนท่ีจะนําไปสูจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ
ภารกิจหลัก  หมายความ ถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงานขององคกรท่ีเก่ียวกับลักษณะการบริหารและ

การจัดบริการสาธารณะ  รวมท้ังแนวคิดเก่ียวกับองคกรหรือภาพลักษณท่ีตองนําเสนอและปณิธานหรือปรัชญาใน
การดําเนินงานขององคกร ซึ่งเปนขอบเขตของบทบาทอํานาจหนาท่ีหลักท่ีมุงเนน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว

1. ปรับปรุงแหลงทองเท่ียว
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
3. สงเสริมการพัฒนาอาชีพเสริมของทองถ่ิน
4. สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. สนับสนุนการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน
6. บรรเทาและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
7. สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. สงเสริมใหเปนตําบลสุขภาพดี 10 ตัวช้ีวัด
9. สนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย

3.1.3 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  เปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทกิจกรรมท่ีควรคาแกการดําเนินงานท้ัง

ในดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีจะสนับสนุนหรือนําไปสูการบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว
จุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน  นอกจากจะนําไปสูการบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวแลว  ยังตอง

คํานึงถึงหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน  ซึ่งหมายถึงการรักษาและเพ่ิมพูนความเจริญงอกงามของทองถ่ิน ในลักษณะท่ีจะเปน
การสืบสานความเจริญงอกงามน้ัน ใหสืบเน่ืองไปจนถึงช่ัวลูกช่ัวหลาน  โดยไมกอใหเกิดผลเสียหายในดานตางๆ  ท้ังในระยะสั้น
และระยะยาว และไดกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไวดังน้ี

1. เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียว
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของอบต.
3. เพ่ือเพ่ิมรายไดและเศรษฐกิจใหชุมชน
4. เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติน้ันคงอยูและมีสิ่งแวดลอมท่ีดี
5. การบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสะดวก  รวดเร็ว และเสมอภาค
6. เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
7. เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการดานสุขภาพของรัฐโดยเทาเทียมกัน
8. เพ่ือบรรเทาและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
9. เพ่ือสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม
10. เพ่ือใหผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ
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3.1.4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง ๓ ป
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี ๑
การพัฒนาการทองเท่ียว
กลยุทธ
การสงเสริมและพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว

๑. พัฒนารายไดจากการจัดกิจกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศน  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน
ภูมิปญญาทองถ่ิน  วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  การเปนศูนยกลางฝกอบรมสัมมนา  กีฬา
เพ่ือการทองเท่ียวและนันทนาการ

๒. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวดานศาสนา
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน

๓. คนหาและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม
๔. พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเขาแหลงทองเท่ียวและปายบอกทาง
๕. การเพ่ิมศักยภาพสินคาและบริการ/การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว
๖. การพัฒนาผูมีสวนรวมในการทองเท่ียวและการเพ่ิมมัคคุเทศกทองถ่ิน

ยุทธศาสตรท่ี ๒
การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบานเมืองท่ีดี
กลยุทธ
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและพัฒนา
ศักยภาพของทองถ่ิน

๑. สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆดาน  ตามหลักการบริหารการจัดการท่ีดี
๒. สงเสริมการกระจายอํานาจถายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสูองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน
๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
๔. สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

ยุทธศาสตรท่ี ๓
เสริมสรางความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปญหา
ความยากจน
กลยุทธ
การสงเสริมอาชีพ

๑. สงเสริมกิจการพาณิชยและลงทุน/ตลาดเพ่ือการพาณิชย
๒. เสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
๓. สงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคาชุมชน/ตลาดชุมชน/รานคาชุมชน
๔. สรางความเขมแข็งดานการเกษตรกรรม/สินคาชุมชน
๕. เสริมสรางภูมิปญญาทองถ่ิน
๖. การสรางเครือขายสินคาชุมชน/ศูนยประสานสินคาชุมชน
๗. พัฒนาและสงเสริมการคาของชุมชนในเชิงพาณิชยอิเลคทรอนิคส
๘. พัฒนาและสงเสริมโรงสีชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี ๔
การอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล
อยางยั่งยืน
กลยุทธ
การดูแล รักษาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๑. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ในทองถ่ินและชุมชน
๒. การกําจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะระดับอําเภอ
๓. การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย  ในชุมชนและทองถ่ิน
๔. การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม  การใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕. การสนับสนุนการรณรงคประชาสัมพันธใหทองถ่ินรักษสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน
๖. การปลุกจิตสํานึกและคานิยมใหประชาชนในทองถ่ินมีความรูและความเขาใจในการ อนุรักษ

และสงเสริมการคนหาสิ่งอ่ืนๆ  ในทองถ่ินไปทดแทนพลังงาน
๗. การเผยแพร/ประชาสัมพันธ/อนุรักษมรดกทางธรรมชาติ ท้ังระดับชาติและสากล

ยุทธศาสตรท่ี ๕
การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน
กลยุทธ
การลดปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน

๑. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางนํ้า  และทางระบายนํ้าและการปรับปรุง บํารุงรักษา
ในเขตชุมชนและทองถ่ิน

๒. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ
๓. การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืน
๔. การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางนํ้า
๕. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
๖. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
๗. การผังเมืองของทองถ่ินและผังเมืองรวมของจังหวัด
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรท่ี ๖
การสรางสังคมใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยาง
มีความสุข
กลยุทธ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคม

๑. การจัดการศึกษา
๑.๑ สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการกับ

การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน
๑.๒ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีความพรอมท้ังทางกายภาพและใช

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๑.๓ สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหเปนมืออาชีพ  และยกวิทยฐานะใหสูงข้ึน
๑.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร  โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
๑.๕ สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สิ่งแวดลอม
๒. การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส

และผูติดเช้ือ HIV จัดใหมีและเพ่ิมศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๓. การสนับสนุนสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา  กีฬาแหงชาติ และการสนับสนุน สงเสริมกีฬา

นานาชาติ
๔. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ ทางนํ้า
๕. การสาธารณสุข  การสรางสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การปองกันและการควบคุม

โรคติดตอ/โรคระบาดและโรคไมติดตอ   การพ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน
๖. การปองกัน และการแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติด
๗. การรณรงคและประชาสัมพันธเพ่ือปลุกจิตสํานึกดานคุณธรรม/จริยธรรมแกประชาชนใน

ทองถ่ิน
๘. การสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ยุทธศาสตรท่ี ๗
นํ้าแกจน
กลยุทธ
การพัฒนาแหลงนํ้าในทองถ่ิน

๑. สงเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน  กอสรางฝาย  ทํานบก้ันนํ้า  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนา
แหลงนํ้า

๒. คลองนํ้า  และการกระจายการใชประโยชน
๓. กอสรางระบบแหลงนํ้าขนาดใหญ
๔. การพัฒนาลุมนํ้า

ยุทธศาสตรท่ี ๘
การพัฒนาเกษตรอินทรีย
กลยุทธ
การเพ่ิมผลผลิตและลดการใช
ปุยเคมี

๑. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตดานเกษตรอินทรีย
๒ .การลดคาใชจายของเกษตรกร
๓. การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร
๔. การประชาสัมพันธและรณรงคใหเกษตรกรมีความเช่ือมั่นในการใชเกษตรอินทรียแทน

ปุยวิทยาศาสตร

3.1.5 นโยบายของผูบริหารทองถิ่น
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลกระโทก    โดยมีนโยบายในการดําเนินการดานตาง ๆ ดังน้ี
1. นโยบายดานการสาธารณสุข

- สงเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการดานสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลองกับภาวะชุมชน และ
ความตองการพ้ืนฐานใหประชาชน

- สนับสนุนใหมีหนวยงานทางการแพทยเคลื่อนท่ีออกไปใหบริการประชาชนในเขต อบต.กระโทก
- เผยแพรขอมูลขาวสารและความรูความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพอนามัยแกประชาชน รวมท้ังกิจกรรมเสริม

สุขภาพ การออกกําลังกาย การเลนกีฬาเพ่ือมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
- สงเสริมสนับสนุน และพัฒนากิจกรรมของกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ใหมีความรูความสามารถ
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2. นโยบายดานการศึกษา
- สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ

ในทองถ่ิน
- สงเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน ผูปกครองและองคกรเอกชน เขามามีสวนรวมใน

การสงเสริมการศึกษา เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูในชุมชนตางๆของ อบต.กระโทก
- สงเสริม สนับสนุนโรงเรียนในเขต อบต.กระโทก ใหมีศักยภาพ ดานการเรียนการสอน และอุปกรณ

การเรียนการสอนใหความทันสมัย
- สงเสริม สนับสนุนใหมี กิจกรรมการจัดงานวันสําคัญทางการศึกษา เชน งานวันเด็กแหงชาติ

งานวันสุนทรภู งานวันไหวครูฯ
3. นโยบายดานสวัสดิการสังคม

- พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบีย้ยังชีพผูสูงอายุอยางท่ัวถึงและเปนธรรม
- สนับสนุนการจัดสวัสดิการหมูบาน โดยหมูบานมีสวนรวมบริหารจัดการ
- สงเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห และพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส

4. นโยบายดานเศรษฐกิจ และสงเสริมอาชีพและรายได
- สงเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพประชาชน เพ่ือลดรายจาย สรางรายไดตอครัวเรือนใหเพ่ิมข้ึน
- สงเสริมความสามารถเกษตรกรในการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พัฒนา

คุณภาพ รูปแบบบรรจุภัณฑ
- สงเสริมพัฒนาการผลิต เพ่ือสรางความเข็มแข็งแกเศรษฐกิจชุมชนโดยเช่ือมโยงกับการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรกับโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ
5. นโยบายดานเกษตรกรรม

- สงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต
- เตรียมการจัดตั้งระบบขอมูลสารสนเทศ ดานราคาผลผลิตการเกษตร
- สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชนและแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม
- ประสานงานจัดหาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร
- สงเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร

6. นโยบายดานการกีฬา และนันทนาการ
- สงเสริมการกีฬาทุกประเภท เพ่ือความเปนเลิศและเปนอาชีพ สนับสนุนกีฬาพ้ืนบาน
- สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือสรางความสมันฉันทระหวางหมูบาน
- สงเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนใหเปนตัวแทนระดับจังหวัด
- สงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนเพ่ือแกปญหายาเสพติดและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
- สงเสริมสนับสนุนดนตรีพ้ืนบาน

7. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- สงเสริมจัดสวนสาธารณะหมูบาน จัดหาพ้ืนท่ีลานกลางบาน,เดิ่นกลางบาน
- รณรงคการแกไขปญหาภาวะโลกรอน
- สงเสริมการสรางความรมรื่นสองขางทาง เชน หนาทางเขาหมูบาน
- สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมชุนชน
- ประสานความรวมมือ เพ่ือแกไขปญหาขยะภาครัฐและเอกชน
- สงเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรลดการใชสารเคมี
- ปรับปรุงคุณภาพสายนํ้า ลําคลองใหเพียงพอตอความตองการ

8. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน
- กอสรางถนน จัดหาแหลงนํ้า ระบบสื่อสาร ระบบประปา ไฟฟาใหท่ัวถึงเพียงพอ
- สงเสริมกอสราง สถานท่ีเพ่ือนันทนาการและออกกําลังกาย สนามกีฬา และนันทนาการชุมชน
- ประสานงานกับหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภค

ในทองถ่ิน เพ่ือใหบริการประชาชนอยางท่ัวถึง
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9. นโยบายดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
- สงเสริมและสนับสนุนในการฝกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือปลูกฝงใหประชาชนและเยาวชนหันมาสนใจ

ในหลักธรรมของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใชเปนหลักในการดํารงชีวิต
- สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมอบรมสัมมนาใหความรูแกบุคลากรทางศาสนาและวัฒนธรรม เชน โครงการ

ไหวพระ 9 วัด
- สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
- สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหลาใหยั่งยืน

10. นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกสถานี

ตํารวจภูธรอําเภอโชคชัย
- สงเสริมสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งของตํารวจบาน อปพร. ทํางานอยางมีคุณภาพ

เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ
- สรางความมั่นใจและความสบายใจใหกับประชาชนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

************************************
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ผ  01   บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61)

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว และผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางและกระจายรายไดสูประชาชนในพ้ืนท่ี
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

๑.   ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยว
๑.๒ แนวทางสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวดานศาสนาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการปรับภูมิทัศนรอบปรางคพะโค เพ่ือใหโบราณสถาน และ

สถานท่ีทองเท่ียว คงอยูและ
สวยงาม ตลอดไป

ปรับภูมิทัศน บริเวณรอบ
ปรางคพะโค หมูท่ี 11

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

สภาพแวดลอมของ
โบราณสถานมีความ
สะอาด สวยงาม

กองชาง

รวมงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑.   ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยว
๑.๕ แนวทางการเพิ่มศักยภาพสินคาและบริการ/การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศกทองถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการจัดงานอนุรักษและเผยแพร

ปรางคพะโค (น่ังกินเขา – เลาหนหลัง
– สูวิถีคนกระโทก)

เพ่ืออนุรักษและเผยแพร
ปรางคพะโคใหเปนท่ีรูจัก

จัดงาน (น่ังกินเขา –
เลาหนหลัง – สูวิถีคน
กระโทก)

๑0๐,๐๐๐
/อบต.

๑0๐,๐๐๐
/อบต.

๑0๐,๐๐๐
/อบต.

จํานวนคนท่ีเขา
รวมกิจกรรม

เผยแพรปรางคพะโคให
เปนท่ีรูจักและมีนักทอง
เท่ียวมาชมปรางคพะโค
มากขึ้น

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๒ โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ
ปรางคพะโค

เพ่ือประชาสัมพันธปรางค
พะโคใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย

ทําปายประชาสัมพันธ
ปรางคพะโค

๓๐,๐๐๐
/อบต.

- - จํานวนปาย
ประชาสัมพันธ
ท่ีจัดทํา

ประชาชนใหความสนใจ
และรูจักปรางคพะโค
เพ่ิมมากขึ้น

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวมงบประมาณ ๑3๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐
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๑.   ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยว
๑.๖ แนวทางการพัฒนาผูมีสวนรวมในการทองเที่ยวสรางเครือขายการทองเที่ยว/ศูนยประสานการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการมัคคุเทศกนอยนําเท่ียว

ปรางคพะโค
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
ปรางคพะโค ใหเปนท่ีรูจัก
มากขึ้น

นักทองเท่ียวมาเท่ียว
ปรางคพะโคเพ่ิมขึ้น

๒๐,๐๐๐
/อบต.

๒๐,๐๐๐
/อบต.

๒๐,๐๐๐
/อบต.

จํานวน
นักทองเท่ียว
ท่ีเพ่ิมขึ้น

นักทองเท่ียวรูจักและ
มาเท่ียวชมปรางค
พะโคเพ่ิมมากขึ้น

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

๒. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
๒.๑ แนวทางสงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆ ดาน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดเก็บขอมูล (จปฐ.,กชช.๒ค.)
เพ่ือสนับสนุนเปนคาใชจายให
ผูจัดเก็บและผูบันทึกขอมูลจปฐ.

จัดเก็บขอมูล จปฐ.และ
ผูบันทึกขอมูล จปฐ.
จํานวน 10 หมูบาน

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวน จปฐ.,
กชช.2ค ท่ีจัดเก็บ

จัดเก็บขอมูล
(จปฐ.,กชช.๒ ค.)
ไดครบถวนทุกหมูบาน

สํานักงานปลัด

๒ โครงการจัดสรรงบประมาณในการรางวัด
ท่ีดินในเขตอบต.กระโทก

เพ่ือเปนคาใชจายในการรางวัด
ท่ีดินในเขตอบต.กระโทก

จัดสรรคาใชจายในการ
รางวัดท่ีดินในเขตพ้ืนท่ี
อบต.กระโทก

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณ
ท่ีจัดสรร

หนวยงานมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ
มากขึ้น

สํานักงานปลัด

๓ โครงการองคการบริหารสวนตําบลบริการ
เพ่ือประชาชน

เพ่ือบริการประชาชนและ
อํานวยความสะดวกให
ประชาชน

จัดกิจกรรมออกหนวย
บริการประชาชน ในเขต
พ้ืนท่ีอบต.กระโทก

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนประชาชน
ท่ีเขารวมกิจกรรม

ประชาชนไดรับ
การบริการท่ีสะดวก
สบาย

ทุกสวนราชการ

๔ โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับใชใน
การปฏิบัติงานในสวนราชการของ
อบต.กระโทก

เพ่ือจัดหาครุภัณฑสําหรับใชใน
การปฏิบัติงานในสวนราชการ
ของ อบต.กระโทก

จัดหาเต็นท ,โตะทํางาน,
เกาอี้,ตูเก็บเอกสาร,
เครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณสํานักงาน ฯลฯ

๒๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครุภัณฑ
ท่ีจัดหา

หนวยงานมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ
มากขึ้น

ทุกสวนราชการ

๕ โครงการรณรงคสงเสริมมาตรการ
การประหยัดพลังงานและการใช
ทรัพยากรในหนวยงาน

เพ่ือลดการใชพลังงานและ
ลดคาใชจายในหนวยงาน

จัดกิจกรรมสงเสริม
มาตรการประหยัด
พลังงาน

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

อัตราคาใชจาย
ดานพลังงาน

คาใชจายดานพลังงาน
ของหนวยงานลดลง

ทุกสวนราชการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61

๖ โครงการจัดสรรคาใชจายสําหรับ
งบบุคลากร  ของอบต.กระโทก

เพ่ือจัดสรรคาใชจายงบ
บุคลากรของ อบต.เปนไป
อยางเหมาะสม

จัดสรรคาใชจายใหกับ
ผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ของ อบต.
กระโทก

๓,๐๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๓,๐๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๓,๐๐๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนบุคลากร
ท่ีไดรับจัดสรร

บุคลากรไดรับ
สวัสดิการอยางท่ัวถึง

ทุกสวนราชการ

๗ โครงการกอสรางอาคารสันทนาการ
ของอบต.กระโทก

เพ่ือใชทํากิจกรรมตาง
ของอบต.กระโทก

กอสรางอาคาร กวาง ๘ ม.
ยาว ๑๖ ม. จํานวน ๑ หลัง
ตามแบบ อบต.กําหนด

- 1,000,000
/ อบต.

- จํานวนอาคาร
สันทนาการ
ท่ีสรางเสร็จ

หนวยงานมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ
มากขึ้น

กองชาง

8 โครงการกอสรางบานพักของพนักงาน
อบต.กระโทก

เพ่ือใหพนักงานของอบต.
กระโทกไดท่ีพักอาศัย
ในระหวางปฏิบัติงาน

กอสรางบานพักพนักงาน
จํานวน ๑ แหง

- - ๕๐๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนบานพัก
ท่ีสรางเสรจ

หนวยงานมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ

กองชาง

9 โครงการปรับภูมิทัศนภายในบริเวณ
ท่ีทําการ อบต.กระโทก

เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศน
ภายในบริเวณท่ีทําการ
อบต.กระโทก

ปรับภูมิทัศน ภายใน
บริเวณท่ีทําการ อบต.
กระโทก

10๐,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

ปรับสภาพภูมิทัศน
ใหสวยงาม นาอยู

กองชาง

10 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน

เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการปฏิบัติงาน
ของอบต.กระโทก

สํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนโดยอบต.
ดําเนินการเอง หรือ
หนวยงานภายนอก

15,๐๐๐
/ อบต.

15,๐๐๐
/ อบต.

15,๐๐๐
/ อบต.

รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในระดับ
ท่ีดีมาก

สํานักงานปลัด

11 โครงการจัดปายชื่อหมูบาน เพ่ือความสวยงามและ
ติดตอส่ือสารกับประชาชน
ไดสะดวกรวดเร็ว

จัดจางทําปายชื่อหมูบาน
จํานวน 10 หมูบาน
ในเขตพ้ืนท่ีตําบล
กระโทก

- 100,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนปายชื่อ
หมูบานท่ีจัดทํา

ประชาชนสามารถ
ติดตอส่ือสารได
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

12 โครงการปรับปรุงหองประชุม
อบต.กระโทก

เพ่ือปรับปรุงหองประชุม
อบต.กระโทก

กวาง 7 ม. ยาว 10 ม.
จัดทํา stage/ฉากหลัง/
ระบบเสียงและอื่นๆ

95,๐๐๐
/ อบต.

- - รอยละความสําเร็จ
ในการปรับปรุง
หองประชุม

สามารถรองรับการจัด
กิจกรรมตางๆไดเปน
อยางดี

กองชาง

13 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพ่ือปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค

ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ
และตัวอาคารท้ังหมด

100,๐๐๐
/ อบต.

- - รอยละความสําเร็จ
ในปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค

อาคารมีมาตรฐาน
สวยงาม

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๒๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61

14 โครงการกอสรางแทงเก็บนํ้าพรอมระบบ
ประปาของอบต.กระโทก

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใชภายใน
อบต.กระโทก

โครงสรางเหล็กสูง 3.50 ม.
พรอมวางระบบประปา
และเครื่องสูบนํ้า

- 99,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนแทงเก็บนํ้า
ท่ีกอสราง

อบต.กระโทกมีนํ้า
สําหรับใชในการ
อุปโภคอยางเพียงพอ

กองชาง

15 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ
การจัดเก็บภาษี

เพ่ือประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษีใหประชาชนทราบอยาง
ท่ัวถึง

จัดทําปายประชาสัมพันธ
ในพ้ืนท่ีตําบลกระโทก

50,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนปาย
ประชาสัมพันธ
ท่ีจัดทํา

ประชาชนมาชําระภาษี
ตรงตามกําหนดเวลา

กองคลัง

16 โครงการจัดต้ังศูนยองคความรูภายใน
อบต.กระโทก

เพ่ือใหพนักงานอบต.กระโทก
ประชาชนไดมีความรูในเรื่อง
ตางๆ

จัดต้ังศูนยองคความรู
จํานวน 1 แหง

20,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนศูนย
องคความรู

พนักงานอบต.กระโทก
และประชาชนท่ัวไป
มีความรูในเรื่องตางๆ

สํานักงานปลัด

17 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
เอนกประสงค

เพ่ือใหสามารถใชทํากิจกรรม
ตางๆ ของอบต.กระโทกได

ปรับปรุงสนามกีฬา
กวาง  12  เมตร
ยาว  20  เมตร

100,๐๐๐
/ อบต.

- - ขนาดของสนาม
กีฬาท่ีปรับปรุง

สามารถดําเนิน
กิจกรรมตางๆของ
อบต.กระโทกได

สํานักงานปลัด

18 โครงการปรับปรุงศูนยสามวัย
อบต.กระโทก

เพ่ือใหสามารถดําเนินการ
กิจกรรมตางๆ ในศูนยสามวัย
ได

-จัดหาเครื่องเลนกลางแจง
-ปรับปรุงภูมิทัศนของศูนย
สามวัย

500,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนครั้งท่ี
ปรับปรุงศูนย
สามวัยอบต.
กระโทก

สามารถดําเนินการ
กิจกรรมภายในศูนย
สามวัยอบต.กระโทก

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

19 โครงการกอสรางท่ีพักสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ

เพ่ือใหประชาชนท่ีมาติดตอ
ราชการไดมีท่ีพักผอนหยอนใจ
ระหวางรอรับบริการ

กวาง 2 เมตร
ยาว 10 เมตร
ชวงท่ี 1 สูง 0.80 เมตร
ชวงท่ี 2 สูง 0.90 เมตร
ตามแบบท่ีอบต.กระโทก
กําหนด

100,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนท่ีพักสําหรับ
ผูมาติดตอราชการ

ประชาชนไดรับความ
พึงพอใจในการบริการ

กองชาง

รวมงบประมาณ 4,340,000 4,474,000 3,775,000



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๒๑

๒. ยุทธศาสตรการบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
๒.๓ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิม

ศักยภาพการบริหารงานของอบต.ใหแก
ผูบริหาร สมาชิก  และพนักงานสวน
ตําบลอบต.กระโทก

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารทองถิ่น
,สมาชิกอบต.,พนักงานสวน
ตําบล,พนักงานจางและผูนํา
ชุมชน

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
ใหกับผูบริหารทองถิ่น,
สมาชิกอบต.,พนักงาน
สวนตําบล ,พนักงานจาง
โดย อบต.ดําเนินการเอง
หรือรวมกับหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ

200,๐๐๐
/ อบต.

200,๐๐๐
/ อบต.

200,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

สามารถนําความรูท่ี
ไดมาปรับใชในพ้ืนท่ี
ใหเกิดประโยชนแก
ประชาชน

สํานักงานปลัด

๒ โครงการจัดสงพนักงานสวนตําบล/
พนักงานจาง เขารับการอบรมอยาง
ตอเน่ืองในหลักสูตรท่ีรัฐและหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของจัดประชุม

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตําบล/พนักงานจาง

จัดสงพนักงานสวนตําบล/
พนักงานจาง เขารับ
การอบรมอยางตอเน่ือง
ในหลักสูตรท่ีรัฐและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
จัดประชุม

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การอบรม

พนักงานมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากขึ้น

ทุกสวนราชการ

๓ โครงการจัดสงคณะผูบริหาร/สมาชิก อบต.
เขารวมประชุมสัมมนา/อบรมในหลักสูตร
ท่ีรัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดประชุม
อยางตอเน่ือง

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคณะ
ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
อบต.

จัดสงคณะผูบริหาร/
สมาชิก อบต.เขารับ
การอบรมอยางตอเน่ือง
ในหลักสูตรท่ีรัฐและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
จัดประชุม

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การอบรม

ผูบริหารและสมาชิก ฯ
มีความรู ความเขาใจใน
การปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด

๔ โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของอบต. กระโทก

เพ่ือใหระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในสํานักงาน
มีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เชน  อินเตอรเน็ต/
โทรศัพท ฯลฯ

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

รอยละความสําเร็จ
ในการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถ
ใชงานไดรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

ทุกสวนราชการ

๕ โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การจัดเก็บภาษี

จัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
ในพ้ืนท่ีตําบลกระโทก

10๐,๐๐๐
/ อบต.

10๐,๐๐๐
/ อบต.

10๐,๐๐๐
/ อบต.

รอยละของภาษี
ท่ีจัดเก็บไดเพ่ิมขึ้น

สามารถจัดเก็บภาษี
เพ่ิมขึ้นและมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

กองคลัง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๒๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๖ โครงการเพ่ิมพูนความรูใหกับพนักงาน

ดานคุณธรรม  จริยธรรม
เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกดาน
คุณธรรม จริยธรรม ใหแก
ขาราชการและพนักงาน
อบต.กระโทก

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
การใหความรูหรือการ
สนับสนุนรูปแบบอื่นโดย
อบต. ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอื่น

3๐,๐๐๐
/ อบต.

3๐,๐๐๐
/ อบต.

3๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การอบรม

ขาราชการและ
พนักงาน อบต.
กระโทกมีคุณธรรม
จริยธรรม

สํานักงานปลัด

7 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย
ของอบต.กระโทก

เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของ ร.5

จัดงานวันทองถิ่นไทย
จํานวน 1 ครั้ง/ป

3๐,๐๐๐
/ อบต.

3๐,๐๐๐
/ อบต.

3๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

ขาราชการ พนักงาน
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ ร.5

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 560,000 560,000 560,000

๒. ยุทธศาสตรการบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
๒.๔ แนวทางสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ พรบ./กม.ระเบียบตางๆ
ท่ีเกี่ยวของกับอบต.แกผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานอบต.กระโทก
และผูแทนชุมชน

เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
อบต.พนักงาน และผูแทน
ชุมชนมีความรูความเขาใจใ
นระเบียบ กฎหมายเพ่ิมขึ้น

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
หรือการใหความรู
โดย อบต.ดําเนินการเอง
หรือรวมกับหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การอบรม

มีความรูความเขาใจ
ระเบียบ/กฎหมาย
เพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด

๒ โครงการจัดสรรคาใชจายสําหรับ
การเลือกต้ัง ของอบต.กระโทก

เพ่ือใชเปนคาใชจายสําหรับ
การเลือกต้ังท่ัวไปหรือเลือกต้ัง
ซอม

จัดการเลือกต้ังท่ัวไปและ
การเลือกต้ังซอมของอบต.
กระโทก

5๐,๐๐๐
/อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณ
ท่ีจัดสรร

หนวยงานมีคาใชจาย
สําหรับการเลือกต้ัง
เปนไปอยางเหมาะสม

สํานักงานปลัด

3 โครงการอบต.เคล่ือนท่ีเวทีประชาคม
รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาชุมชน

เพ่ือรับฟงปญหา ความคิดเห็น
และความตองการของ
ประชาชน

จัดเวทีประชาคมหมูบาน/
ตําบลในเขตอบต.กระโทก
จํานวน ๑๐ หมูบาน

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

รอยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
สวนรวมใน
โครงการ

รับทราบปญหา
ความตองการของ
ประชาชน

สํานักงานปลัด

4 โครงการฝกอบรมประชาธิปไตย
สําหรับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป

เพ่ือใหเยาวชนและประชาชน
ท่ัวไปมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตย

จัดฝกอบรมหรือ
การใหความรู โดยอบต.
ดําเนินการเอง

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไปมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย

สํานักงานปลัด



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๒๓

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
5 โครงการฝกอบรมผูแทนชุมชน

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
เพ่ือใหผูแทนชุมชนมีความรู
ความเขาใจและสามารถจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นได

จัดฝกอบรมหรือ
การใหความรู โดยอบต.
ดําเนินการเอง

3๐,๐๐๐
/ อบต.

3๐,๐๐๐
/ อบต.

3๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

ผูแทนชุมชนมีความรู
ความเขาใจและ
สามารถจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นได

สํานักงานปลัด

6 โครงการเวทีเสวนาสรางความสุข
อยางยั่งยืน

เพ่ือสรางความปรองดอง
สมานฉันท สามัคคีของคน
ในตําบลกระโทก

จัดเวทีเสวนาของคน
ในตําบลกระโทก

25,000
/ อบต.

- - จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

คนในตําบลกระโทก
มีความสมัครสมาน
สามัคคี

สํานักงานปลัด

7 โครงการอบรมผูนําชุมชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน  หมูท่ี 2
บานหนองคลา

เพ่ือใหผูนําชุมชนมีศักยภาพ
ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

จัดอบรมหรือการให
ความรูในรูปแบบอื่น
ใหแกประชาชนในหมูท่ี 2

- 3๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การอบรม

ผูนําชุมชนสามารถ
พัฒนาชุมชนของ
ตนเองใหดีขึ้นได

สํานักงานปลัด

8 โครงการฝกอบรม “กฎหมายท่ัวไป
ท่ีประชาชนควรรู”

เพ่ือใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับกับประชาชน

จัดฝกอบรม
จํานวน 1 ครั้ง/ป ใหแก
ประชาชนท่ัวไป

30,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนประชาชน
ท่ีผานการอบรม

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายตางๆ  ท่ี
เกี่ยวกับประชาชน

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 225,000 200,000 170,000

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

๓ . ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน
๓.1 แนวทางสงเสริมกิจการพาณิชยและลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณิชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการฝกอบรมใหความรูแก

ประชาชนดานการสหกรณ
เพ่ือใหใหความรูแกประชาชน
ในการรวมกลุมดวยวิธีการ
สหกรณ

จัดฝกอบรม
จํานวน 1 ครั้ง/ป ใหแก
ประชาชนท่ัวไป

2๐,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนประชาชน
ท่ีผานการอบรม

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การรวมกลุมดวย
วิธีการสหกรณ

สํานักงานปลัด



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๒๔

๓ . ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน
๓.๒ แนวทางเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมดานหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / สงเสริม
การเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เชน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได

เพ่ือใหประชาชนยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชีวิต

จัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธ/จัดฝกอบรม
/ศึกษาดูงาน หรือ การให
ความรูหรือการสนับสนุน
รูปแบบอื่น โดย อบต.
ดําเนินการเอง

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครัวเรือน
ท่ีนําหลัก
เศรษฐกิจมาใช

ประชาชนสามารถ
นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการดํารงชีวิต

สํานักงานปลัด

๒ โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญา
แฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

เพ่ือรณรงคใหประชาชน
ปลูกหญาแฝก

จัดฝกอบรม/หรือการให
ความรูโดย อบต.
ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

ประชาชนใหความ
สนใจหันมาปลูกหญา
แฝกมากขึ้น

สํานักงานปลัด

3 โครงการสงเสริมและพัฒนาการเพาะเห็ด
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการ
เพาะเห็ดใหเปนท่ีตองการ
ของตลาด

จัดสงเสริมและพัฒนาการ
เพาะเห็ดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

3๐,๐๐๐
/ อบต.

3๐,๐๐๐
/ อบต.

3๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

มีตลาดรองรับและ
เปนท่ีตองการของ
ตลาด

สํานักงานปลัด

4 โครงการศูนยเรียนรูชุมชนและ
แหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
ตามทฤษฎีใหม

เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ดานเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานเศรษฐกิจพอเพียง

3๐,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

ประชาชนสามารถ
นําไปเปนหลักในการ
ดํารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานปลัด

5 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ดานเกษตรกรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือใหประชาชนไดนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการทําการเกษตร

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
หรือใหความรูแก อ.ก.ม.
เครือขายตําบลกระโทก

- 8๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

ประชาชนยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใน
การทําเกษตร

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 130,000 180,000 100,000



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๒๕

๓ . ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน
๓.๓ แนวทางสงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคาชุมชน/ตลาดชุมชน/รานคาชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ

แกประชาชนท่ัวไปท่ีวางงานและ
ผูท่ีตองการมีรายไดเพ่ิม

เพ่ือใหผูท่ีวางงานหรือ
ผูท่ีตองการมีรายได  มีงานทํา
มีอาชีพเสริม

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
หรือการใหความรูหรือการ
สนับสนุนในรูปแบบอื่น
โดยอบต.ดําเนินการเอง

30,๐๐๐
/ อบต.

30,๐๐๐
/ อบต.

3๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได
เพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด

๒ โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกกลุมสตรี
และประชาชนท่ัวไป

เพ่ือใหกลุมสตรีและประชาชน
ท่ัวไปมีอาชีพเสริมและมีรายได

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
หรือการใหความรูหรือการ
สนับสนุนในรูปแบบอื่น
โดยอบต.ดําเนินการเอง

3๐,๐๐๐
/ อบต.

3๐,๐๐๐
/ อบต.

3๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

กลุมสตรีในตําบล
กระโทกมีอาชีพและ
มีรายไดเพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด

๓ โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ
กลุมผูสูงอายุตําบลกระโทก

เพ่ือใหผูสูงอายุตําบลกระโทก
มีอาชีพเสริม และมีรายได

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
หรือการใหความรูหรือการ
สนับสนุนในรูปแบบอื่น
โดยอบต.ดําเนินการเอง

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

กลุมผูสูงอายุตําบล
กระโทกมีอาชีพและ
มีรายไดเพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด

4 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ
กลุมเพาะถั่วงอก บานพะโค  หมูท่ี ๕

เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ
กลุมเพาะถั่วงอก บานพะโค
หมูท่ี ๕

สงเสริมอาชีพกลุมเพาะ
ถั่วงอกบานพะโค  หมูท่ี ๕

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

กลุมเพาะถั่วงอกฯ
มีอาชีพ มีรายได
เพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด

5 โครงการอบรมการเพาะเล้ียงเชื้อรา
หมูท่ี 3  บานดอนใหญ

เพ่ือสงเสริมอาชีพ
การเพาะเล้ียงเชื้อรา

จัดกิจกรรมฝกอบรม/
การใหความรู แก
ประชาชน  ม.3

- - ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

ประชาชนสามารถ
นําความรูท่ีไดไป
ประกอบอาชีพ

สํานักงานปลัด

6 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมทอเส่ือ/
จักสาน หมูท่ี 9  บานโบสถ

เพ่ือสงเสริมอาชีพกลุมทอเส่ือ
/จักสาน ใหเปนท่ีตองการ
ของตลาด

จัดสงเสริมอาชีพ
กลุมทอเส่ือ/จักสาน
ใหแกประชาชน ม.9

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

มีตลาดรองรับและ
เปนท่ีรูจักแพรหลาย

สํานักงานปลัด

7 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกผูวางงาน
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกชุมชน  หมูท่ี 11

เพ่ือใหผูวางงานในตําบล
กระโทกมีอาชีพ มีรายได
เล้ียงตัวเองและครอบครัว

จัดกิจกรรมฝกอบรม/
การใหความรูแก
ประชาชน  ม.11

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

ผูวางงานมีอาชีพ
มีรายไดเล้ียงตัวเอง
และครอบครัว

สํานักงานปลัด

8 โครงการอนุรักษและสงเสริมอาชีพทอส่ือ
ม.9 บานโบสถ

เพ่ืออนุรักษอาชีพทอส่ือ
และสงเสริมอาชีพทอส่ือ
ของประชาชน ม.9  ใหคงอยู
และดีขึ้น

จัดสงเสริมอาชีพ
ประชาชนท่ีทอส่ือ  ม.9
บานโบสถ

5,๐๐๐
/ อบต.

5,๐๐๐
/ อบต.

5,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนรายได
ท่ีเพ่ิมขึ้นของ
ประชาชนท่ี
ทอส่ือ

ประชาชนท่ีทอส่ือ
ไดรับการอนุรักษและ
มีรายไดเพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๒๖

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
9 โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ

ใหแกเด็กและเยาวชนตําบลกระโทก
เพ่ือสงเสริมความรูและทักษะ
อาชีพใหแกเด็กและเยาวชน

จัดฝกอบรมและสงเสริม
อาชีพเด็กและเยาวชน
ในตําบลกระโทก

10,๐๐๐
/ อบต.

10,๐๐๐
/ อบต.

10,๐๐๐
/ อบต.

เด็กและเยาวชน
ตําบลกระโทก
มีความรูและอาชีพ
รอยละ 80

เด็กและเยาวชนตําบล
กระโทกมีความรู
มีอาชีพ มีรายไดเสริม

สํานักงานปลัด

10 โครงการขุดบอเล้ียงปลา  (หมูท่ี 13)
บานคลองทาแร

เพ่ือสงเสริมอาชีพใหประชาชน
ในหมูบานมีรายไดเพ่ิมขึ้น

ขุดบอเล้ียงปลา
ในหมูบาน

- 30,๐๐๐
/ อบต.

- รายไดท่ีเพ่ิมขึ้น
จากการเล้ียงปลา

ประชาชนในหมูบานมี
รายไดเพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด

11 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
(หมูท่ี 13)  บานคลองทาแร

เพ่ือใหคนในหมูบานไดบริโภค
ผักปลอดสารพิษ

จัดทําแปลงปลูกผัก
ปลอดสารพิษในหมูบาน

- 30,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนประชาชน
ในหมูบานท่ีไมมี
สารพิษตกคางใน
รางกาย

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
ปลอดภัยจากสารพิษ
ตกคางในผัก

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 95,000 215,000 115,000

๓ . ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน
๓.5 แนวทางเสริมสรางภูมิปญญาทองถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการสงเสริมและอนุรักษดนตรี

พ้ืนบาน
เพ่ือสงเสริมและอนุรักษดนตรี
พ้ืนบานใหคนรุนหลังไดรูจัก

จัดกิจกรรมถายทอด
ความรูดนตรีพ้ืนบาน

10,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

ดนตรีพ้ืนบานไดรับการ
อนุรักษใหคงอยูสืบไป

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 10,000 - -

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

๔. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
๔.๑ แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ในทองถ่ินและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการกําจัดวัชพืช ส่ิงปฏิกูลในแมนํ้า

ลําคลอง
เพ่ือใหแมนํ้าลําคลองใสสะอาด
ปราศจากวัชพืชและส่ิงปฏิกูล

จัดกิจกรรมการเก็บ/กําจัด
วัชพืช ส่ิงปฏิกูลใน แมนํ้า
ลําคลองในเขต อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนลําคลอง
ท่ีไดกําจัดวัชพืช

แมนํ้าลําคลองมีสภาพ
ดี ใสสะอาดมากขึ้น

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๒๗

๔. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
๔.3 แนวทางการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย  ในชุมชนและทองถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
1 โครงการธนาคารขยะ เพ่ือสงเสริมการคัดแยกขยะ

มูลฝอยอยางเปนระบบ
จัดกิจกรรมคัดแยก
ขยะมูลฝอยภายในหมูบาน
จํานวน 10 หมูบานใน
พ้ืนท่ีตําบลกระโทก

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

ปริมาณขยะมูล
ฝอยตอครัวเรือน

อบต.กระโทกมีระบบ
การจัดการขยะท่ีดี
และมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

2 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูลในตําบลกระโทก

เพ่ือใหหมูบานมีความสะอาด
ปราศจากขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล

จัดเก็บขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูลในตําบลกระโทก

๗๐,๐๐๐
/ อบต.

๗๐,๐๐๐
/ อบต.

๗๐,๐๐๐
/ อบต.

ปริมาณขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล
ตอครัวเรือน

หมูบานมีความสะอาด
ปราศจากเชื้อโรค
ตางๆ

สํานักงานปลัด

3 โครงการหมูบานเปนหน่ึงเดียวรวมพลัง
กําจัดขยะ

เพ่ือจัดการขยะในหมูบาน
ของตนเอง

ประชาชนในหมูบาน
จํานวน 10 หมูบาน
จัดการขยะของครัวเรือน
ตนเอง

20๐,๐๐๐
/ อบต.

20๐,๐๐๐
/ อบต.

20๐,๐๐๐
/ อบต.

ปริมาณขยะมูล
ฝอยตอครัวเรือน

ขยะมูลฝอยในหมูบาน
ลดลง

สํานักงานปลัด

4 โครงการแยกขยะท้ิง (หมูท่ี 13)
บานคลองทาแร

เพ่ือดําเนินการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหมูบาน

จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ
ในหมูบาน

- 2๐,๐๐๐
/ อบต.

- ปริมาณขยะมูล
ฝอยตอครัวเรือน

ขยะมูลฝอยในหมูบาน
ลดลง

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 29๐,๐๐๐ 310,๐๐๐ 29๐,๐๐๐

๔. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
๔.4 แนวทางการจัดการ  การบํารุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ปาไม การใชประโยชนจากปาไมที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการปาชุมชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหชุมชน

มีปาไมท่ีความอุดมสมบูรณ
จัดกิจกรรมปลูกตนไมใน
พ้ืนท่ีตําบลกระโทกใหเปน
ปาชุมชน

20,๐๐๐
/ อบต.

20,๐๐๐
/ อบต.

20,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนตนไม
ท่ีเพ่ิมขึ้น

ตําบลกระโทกมีปาไม
ท่ีอุดมสมบูรณเพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด

2 โครงการสงเสริมกลุมอนุรักษคืนชีวิต
และความสดใสใหลุมนํ้ามูล

เพ่ือใหลํานํ้ามูลใสสะอาด จัดกิจกรรมสงเสริม
การอนุรักษลุมนํ้ามูล

10๐,๐๐๐
/ อบต.

10๐,๐๐๐
/ อบต.

10๐,๐๐๐
/ อบต.

คุณภาพนํ้าท่ีผาน
เกณฑมาตรฐาน
ความสะอาด

ลํานํ้ามูลมีความใส
สะอาดสามารถนํามา
ใชในการอุปโภคได

สํานักงานปลัด

3 โครงการปลูกตนไม  (หมูท่ี 13)
บานคลองทาแร

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาใหหมูบาน จัดกิจกรรมปลูกตนไม
ในหมูบาน 1 ครั้ง/ป

- 20,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนตนไม
ท่ีเพ่ิมขึ้น

หมูบานมีความอุดม
สมบูรณ มีปาไมเพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 120,๐๐๐ 140,๐๐๐ 120,๐๐๐



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๒๘

๔. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
๔.๕ แนวทางการสนับสนุนการรณรงคประชาสัมพันธใหทองถ่ินรักษสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการพระราชเสาวนีย สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ
เพ่ืออนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ใหคงอยูและดีขึ้น

จั ดกิ จกรรมปลูกต นไม
ตามพระราชเสาวนียฯ
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลกระโทก

2๐,๐๐๐
/ อบต.

2๐,๐๐๐
/ อบต.

2๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนตนไม
ท่ีเพ่ิมขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมดีขึ้น

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 20,000 20,000 20,000

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  พัฒนาระบบโลจิสกติสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสาตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๕.๑ แนวทางการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูท่ี ๒)

บานหนองคลา (ซอยบานนางสนิท)
เพ่ือใหประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมและขนสง
สินคาทางการเกษตรไดสะดวก
และปลอดภัย

ชวงท่ี 1 กวาง ๔ ม.
ยาว ๖๕ ม.
ชวงท่ี 2 กวาง 3 ม.
ยาว ๓๕ ม. หนาเฉล่ีย
๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

250,000 - - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๒)
บานหนองคลา (ซอยดอนจั่น)

เพ่ือใหประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมและขนสง
สินคาทางการเกษตรไดสะดวก
และปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 260 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

422,500
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

3 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (หมูท่ี ๒) บานหนองคลา –
ปูแอสฟสติก  คอนกรีตทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา 0.05 เมตร

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 4  ม. ยาว 300 ม.
ปูแอสฟสติก คอนกรีตทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.05 ม.พรอมตีเสน
จราจรตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

2,500,000
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๒๙

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
4 โครงการกอสรางถนนคสล.

(หมูท่ี 2)  บานหนองคลา
ซอยบานนายบุญ

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.
ยาว 71.50 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
ตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

110,000
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๒)
บานหนองคลา (ซอยสุขใจ)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง  3  ม. ยาว  62  ม.
หนาเฉล่ีย 0.15  ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 120,900
/ อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  (หมูท่ี 2)
บานหนองคลา  ซอยบานนายเลย

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 3 ม. ยาว 70 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

- 10,000
/ อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

7 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
(หมูท่ี ๒) บานหนองคลา
(ชวงนานายแสน)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 4 ม.  ยาว 800 ม.
พรอมเสริมดิน ปรับเกล่ีย
ตกแตงตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

224,000
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  (หมูท่ี 2)
บานหนองคลา  ซอยนาดาบออด
(ฝายวังไวโกลน)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 700 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

99,000
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

9 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี 2)
บานหนองคลา (สายเรียบคลอง
ชลประทาน สาย 8R)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 4 ม. ยาว 300 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

58,000
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

10 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๓)
บานดอนใหญ (ซอยนายทองดี)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 45 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
เสริมดินหนา 0.20 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

80,๐๐๐
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๓๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
11 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๓)

บานดอนใหญ  (ซอยบานนายบุญชื่น)
เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 20 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

35,0๐๐
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

12 โครงการซอมแซมถนนคสล.
(หมูท่ี 3) บานดอนใหญ
(สายเขาวัดบานดอน)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5 ม. ยาว 50 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

99,000
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

13 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ
(สายหนองตาแผง)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนนหินคลุก
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 15๐,๐๐๐
/ อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

14 โครงการวางทอระบายนํ้าคสล.
(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ
(บริเวณคลองกุม)

เพ่ือระบายนํ้าในหมูบานได
สะดวกรวดเร็ว

วางทอคสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1 เมตร
จํานวน 2 จุด  รวม 7
ทอน

- 3๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวน
ทอระบายนํ้า

นํ้าไหลไดสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง

15 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ
(ซอยบานนางนอย)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.
ยาว 80 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 50,๐๐๐
/ อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

16 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ
(สายเลียบคลองชลประทาน
คลองสาย 8 R ฝงขวา)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 700 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 90,๐๐๐
/ อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

17 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ
(สายเลียบคลองชลประทาน
คลองสาย 4l นานายโขถึงนาจาใย)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 800 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 99,๐๐๐
/ อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๓๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
18 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ
(ซอยบานนางออง)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางถนนหินคลุก
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 50,000
/ อบต.

ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

19 โครงการวางทอขามคลองสาระเทศ
(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ

เพ่ือระบายนํ้าในหมูบานได
สะดวกรวดเร็ว

วางทอขามคลองสาระเทศ
จํานวน ๗ ทอน
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 35,000
/ อบต.

จํานวน
ทอระบายนํ้า

สามารถระบายนํ้า
รอบหมูบานไดสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

20 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๓)
บานดอนใหญ  (ซอยบานนายบุญชู)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง ๓.๕๐ ม.
ยาว ๑๒๐ ม.
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 252,0๐๐
/ อบต.

ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

21 โครงการวางทอระบายนํ้า (หมูท่ี ๔)
บานโคกกระสังข

เพ่ือระบายนํ้าในหมูบานได
สะดวกรวดเร็ว

วางทอระบายนํ้า
ขนาด 40 ซม.
จํานวน 6 ทอน พรอมบอ
พักและตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

35,000
/ อบต.

- - จํานวน
ทอระบายนํ้า

สามารถระบายนํ้า
รอบหมูบานไดสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

22 โครงการซอมแซมถนนคสล.
(หมูท่ี ๕) บานพะโค
โดยปูแอสฟสติก  คอนกรีตทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.05 เมตร

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง ๕ ม. ยาว ๑๕ ม.
ปูแอสฟสติก  คอนกรีตทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.05 เมตรพรอมตี
เสนจราจรตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

562,500
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

23 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
(หมูท่ี ๕) บานพะโค
(ซอยบานนางมะลิถึงแยกจุด
เชื่อมตอ)

เพ่ือระบายนํ้าในหมูบาน
ไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง ๐.๓๐ ม.
ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

๒๐๐,๐๐๐
/อบต.

- - ความยาว
รางระบายนํ้า

สามารถระบายนํ้า
ในหมูบานไดสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๓๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
24 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก

(หมูท่ี ๕) บานพะโค
(สายคลองตะคุฝงตะวันออก)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.
ยาว 2,000 ม.
ปรับเกล่ียตกแตง
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

195,000
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

25 โครงการเสริมถนนคสล. (หมูท่ี ๕)
บานพะโค จากศาลาหมูบาน
ถึงจุดเดิม บริเวณถนนหนา
บาน น.ส.กานดา

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5 ม. ยาว 30 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

99,000
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

26 โครงการเสริมถนนคสล. (หมูท่ี ๕)
บานพะโค
(บริเวณหนาบานนายอรุณ)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 4 ม. ยาว 20 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

60,000
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

27 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก
(หมูท่ี  5) บานพะโค
(สายเลียบลํามูล)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

ซอมแซมถนนหินคลุก
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- ๑๐๐,๐๐๐
/อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

28 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (หมูท่ี ๕)
บานพะโค (ซอยบานนายมานะ)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 3 ม. ยาว 65 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
เสริมดิน หนา 0.20 ม.
พรอมบดอัดแนน
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 150,000
/ อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

29 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก
(หมูท่ี ๕) บานพะโค
(ซอยทํานบตาฮุง)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 700 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 99,000
/ อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

30 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
(หมูท่ี ๕) บานพะโค (ถนนเลียบ
คลองชลประทาน สาย 6R
ตอจากเดิม ถึงนานายหา)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 700 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 90,000
/ อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๓๓

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
31 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

(หมูท่ี ๕) บานพะโค (ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน สาย 1R 2R)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 4 ม. ยาว 700 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 90,000
/ อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

32 โครงการวางทอระบายนํ้า (หมูท่ี ๕)
บานพะโค  (สายคลองโพธ์ิ)

เพ่ือระบายนํ้าในหมูบาน
ไดสะดวกรวดเร็ว

ขนาด ๑ เมตร
จํานวน ๗ ทอน
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 35,๐๐๐
/อบต.

จํานวนทอ
ระบายนํ้า

สามารถระบายนํ้าใน
หมูบานไดสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

33 โครงการกอสรางถนน คสล.
(หมูท่ี ๕) บานพะโค
(ซอยบานนางใย)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม.
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - ๑๘๐,๐๐๐
/อบต.

ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

34 โครงการกอสรางถนน คสล.
(หมูท่ี ๕) บานพะโค
(ซอยบานนางเกตุ)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสิน
คาทางการเกษตรไดสะดวก
และปลอดภัย

กวาง ๓.50 ม.ยาว 27 ม.
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 56,7๐๐
/อบต.

ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

35 โครงการกอสรางถนนหินคลุก (หมูท่ี ๕)
บานพะโค (สายคลองสาระเทศ
ฝงตะวันตก)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.
ยาว 700 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 99,000
/ อบต.

ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

36 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๕)
บานพะโค  (ซอยบานนายจอย)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง ๓ ม. ยาว 2๐ ม.
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 36,๐๐๐
/อบต.

ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

37 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๕)
บานพะโค (ซอยบานผูใหญลําหวย)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 3 ม. ยาว 7.50 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 20,000
/ อบต.

ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๓๔

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
38 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ๒ ฝง

(หมูท่ี ๖) บานโพธ์ิเงิน
(ซอยโพธ์ิเงิน ๕)

เพ่ือระบายนํ้าในหมูบาน
ไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง ๐.3๐ ม.ยาว ๑๐5 ม.
พรอมวางทอ 0.30 ม.
จํานวน 11 ทอน
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

40,000
/ อบต.

- - ความยาว
รางระบายนํ้า

สามารถระบายนํ้า
ในหมูบานไดสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

39 โครงการเสริมดินพรอมเทคอนกรีต
พรอมรางระบายนํ้าขางบานผูใหญ
สมหวัง  (หมูท่ี ๖) บานโพธ์ิเงิน

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

ถมดินเทถนนคสล.
กวาง 2 ม. ยาว 25 ม.
รางระบายนํ้า
กวาง 0.30 ม.
ยาว 43 ม. 2 ขาง
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

130,000
/ อบต.

- - ความยาวของ
ถนนและราง
ระบายนํ้า

การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

40 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก
(หมูท่ี ๖) บานโพธ์ิเงิน
(ซอยบานนายประกอบ  ฝุนกระโทก)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 500 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

50,000
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

41 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก
(หมูท่ี ๘) บานชะอม
(สายคลองตาออน)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง ๒.๕๐ ม.
ยาว 700 ม.
หนาเฉล่ีย ๐.๑0 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

99,000
/อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

42 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
(หมูท่ี ๘) บานชะอม
(สายดอนละกอ ชวงท่ี 3)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง ๒.๕๐ ม.
ยาว 700 ม.
หนาเฉล่ีย ๐.๑0 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

99,000
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

43 โครงการวางทอบล็อกคอนเวิรต
(หมูท่ี ๘) บานชะอม
(บริเวณทาโบสถ)  พรอมปรับถมดิน

เพ่ือระบายนํ้าในหมูบาน
ไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง 2 ม. ยาว 4 ม.
พรอมปรับถมดิน
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 200,000
/ อบต.

ความยาวทอ
บล็อกคอนเวิรต

สามารถระบายนํ้า
ในหมูบานไดสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๓๕

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
44 โครงการวางทอระบายนํ้า (หมูท่ี ๙)

บานโบสถ   บริเวณบอยืมชลประทาน
(วางทอคู  ขนาด 100x100  ซม.)
ชวงลานกีฬา

เพ่ือระบายนํ้าในหมูบาน
ไดสะดวกรวดเร็ว

วางทอคู ขนาด
100x100 ซม.
ตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

100,000
/ อบต.

- - จํานวนทอ
ระบายนํ้า

สามารถระบายนํ้า
ในหมูบานไดสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

45 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
พรอมตะแกรงฝาปด (หมูท่ี ๙)
บานโบสถ (ซอยหนาบานผูชวยชาติ)

เพ่ือระบายนํ้าเสียในหมูบาน
ไดสะดวกรวดเร็ว ไมเปนแหลง
เพาะพันธุเชื้อโรค

กวาง 0.20 ม.
ยาว 79 ม. ลึก 0.20 ม.
พรอมฝาเหล็ก และวางทอ
เสนผาศูนยกลาง 0.30 ม.
จํานวน 4 ทอน ตามแบบ
อบต.กระโทก กําหนด

150,000
/ อบต.

- - ความยาว
รางระบายนํ้า

สามารถระบายนํ้าเสีย
ในหมูบานไดสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

46 โครงการวางทอระบายนํ้าและบําบัด
นํ้าเนาเสีย (หมูท่ี ๙) บานโบสถ

เพ่ือระบายนํ้าเสียในหมูบาน
ไดสะดวกรวดเร็ว ไมเปนแหลง
เพาะพันธุเชื้อโรค

วางทอคสล.  ขนาด
เสนผาศูนยกลาง  1 ม.
จํานวน 3 จุด
จุดละ 5 ทอน ตามแบบ
อบต.กระโทก กําหนด

60,000
/ อบต.

- - จํานวนทอ
ระบายนํ้า

สามารถระบายนํ้าเสีย
ในหมูบานไดสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

47 โครงการวางทอระบายนํ้า (หมูท่ี ๙)
บานโบสถ
(บริเวณหนาบานนางสมใจ)

เพ่ือระบายนํ้าเสียในหมูบาน
ไดสะดวกรวดเร็ว ไมเปนแหลง
เพาะพันธุเชื้อโรค

วางทอคสล.  ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.
จํานวน  14 ทอน
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

25,000
/ อบต.

- - จํานวนทอ
ระบายนํ้า

สามารถระบายนํ้าเสีย
ในหมูบานไดสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

48 โครงการวางทอระบายนํ้าเสีย
(หมูท่ี ๙) บานโบสถ  (บริเวณถนน)

เพ่ือระบายนํ้าเสียในหมูบาน
ไดสะดวกรวดเร็ว ไมเปนแหลง
เพาะพันธุเชื้อโรค

วางทอคสล. ขนาด 1 ม.
จํานวน  14 ทอน
ทุบถนนเดิมและเท
คอนกรีตใหม เพ่ือวางทอ
ขนาด 5 ม. ยาว 5.50 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 99,000
/ อบต.

- จํานวนทอ
ระบายนํ้า

สามารถระบายนํ้า
ในหมูบานไดสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๓๖

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
49 โครงการปรับแตงลงหินคลุก

(หมูท่ี ๙) บานโบสถ
(รอบสระหนองแฟบ)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2 ม. ยาว 160 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 40,000
/ อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

50 โครงการวางทอระบายนํ้าเสีย
(หมูท่ี ๙) บานโบสถ  (บริเวณบอยืม
ชลประทาน จํานวน 3 จุด
(วางทอคูขนาด ๑๐๐๑๐๐))
ชวงศาลา

เพ่ือระบายนํ้าเสียในหมูบาน
ไดสะดวกรวดเร็ว ไมเปนแหลง
เพาะพันธุเชื้อโรค

จุดท่ี ๑ ทอขนาด ๑ ม.
จํานวน ๕ ทอน
จุดท่ี ๒ ทอขนาด ๑ ม.
จํานวน ๕ ทอน
จุดท่ี ๓ ทอขนาด ๑ ม.
จํานวน ๓ ทอน
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 60,000
/ อบต.

- จํานวนทอ
ระบายนํ้า

สามารถระบายนํ้า
ในหมูบานไดสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

51 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๙)
บานโบสถ   (ซอยไปทุงนา)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง ๒.๕0 ม. ยาว 7๐ ม.
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 99,000
/ อบต.

ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

52 โครงการกอสรางถนนคสล.(หมูท่ี 10)
บานใหม  (ซอยทุงขวางตะวัน

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 4 ม.ยาว 1,050 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

2,520,000
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

53 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
(หมูท่ี 10) บานใหม  (สายเลียบคลอง
ชลประทาน คลอง 4l)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 600ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
พรอมเสริมดิน ปรับเกล่ีย
ตกแตง ตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

99,000
/อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

54 โครงการซอมแซมถนนคสล. (หมูท่ี 10)
บานใหม  โดยปูแอสฟสติกคอนกรีตทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5 ม.ยาว 1,000 ม.
โดยปูแอสฟสติกคอนกรีต
ทับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หนาเฉล่ีย 0.05
เมตร ตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

2,500,000
/อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๓๗

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรบั หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
55 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

(หมูท่ี 10) บานใหม  (สายเลียบคลอง
ชลประทานถึงคลองกุม)  รอยตอ
ระหวางม. 10 ถึง ม.3

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 3 ม.ยาว 500 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
ตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

70,000
/อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

56 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๑๐)
บานใหม (ซอยบานนายดาว)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2 ม. ยาว 75 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 95,000
/ อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

57 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
(หมูท่ี ๑๐) บานใหม
(ซอยสวรรคบานนา)

เพ่ือระบายนํ้าในหมูบาน
ไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง 0.40 ม.ยาว ๗๐ ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- ๑๒0,๐๐๐
/อบต.

- ความยาว
รางระบายนํ้า

สามารถระบายนํ้า
ในหมูบานไดสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

58 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
(หมูท่ี 10) บานใหม
(ซอยบานนายแกว)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 60 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
ตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

- 8,000
/อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

59 โครงการกอสรางถนนหินคลุก
(หมูท่ี 10) บานใหม   ซอยทุงนาตาวัง

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.
ยาว 100 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 12,000
/อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

60 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก
(หมูท่ี 10) บานใหม
ซอยทุงขวางตะวัน

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 3 ม.ยาว 1,050 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 132,000
/อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

61 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๑๑)
บานปรางคพะโค  (สายเลียบคลอง
ชลประทาน สาย 38  นาตาปว)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5 ม.ยาว 62.50 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

185,000
/อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๓๘

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
62 โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค
ซอยคอกหมู  (บานนางออม)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 4 ม. ยาว 35 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

90,000
/อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

63 โครงการกอสรางถนน คสล. (หมูท่ี๑๑)
บานปรางคพะโค (ซอยนารีสมบูรณ)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง ๓ ม. ยาว ๑๔๐ ม.
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

252,๐๐๐
/อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

64 โครงการกอสรางถนนลูกรัง (หมูท่ี ๑๑)
บานปรางคพะโค จํานวน 2  ซอย
1. ซอยบานนายเดชาถึงบานนางวัน
2. ซอยบานนางเอื้อย

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

1 ซอยบานนายเดชาถึง
บานนางวัน กวาง ๔ ม.
ยาว ๓๘๓ ม.
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ ม.
2. ซอยบานนางเอื้อย
กวาง 3.๕๐ ม.ยาว ๒๓ ม.
ลึก ๐.๖๐ ม.
(พรอมฝาตัววี) ตามแบบ
อบต.กระโทก  กําหนด

- 104,500
/อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

65 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๑๑)
บานปรางคพะโค ซอยบานนางยวน
(ตอจากเดิม)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 219 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 340,000
/อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

66 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก
(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค
ซอยนาตาโต

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 650 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 80,000
/อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

67 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก
(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค
ซอยบานนางสมหมาย

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 183 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 25,000
/อบต.

- ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๓๙

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
68 โครงการเสริมถนนคสล. (หมูท่ี ๑๑)

บานปรางคพะโค ซอยประชาอาสา
เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 3.50 ม.ยาว 155 ม.
ถมดิน 0.10 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
พรอมดาดผนัง 2 ฝง
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 630,000
/อบต.

ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

69 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก
(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค
(คลองตะคุ  ชวงท่ี 2)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 700 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 99,000
/อบต.

ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

70 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๑๑)
บานปรางคพะโค (คลองชลประทาน
ฝงซายหนาบานผูชวยวิชัย)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 4 ม. ยาว 30 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 82,000
/อบต.

ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

71 โครงการกอสรางถนนคสล. (หมูท่ี ๑๓)
บานคลองทาแร  (ซอยชื่นฤทัย 3)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 2.50 ม.ยาว 42 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

75,000
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

72 โครงการซอมแซมถนนคสล. (หมูท่ี ๑๓)
บานคลองทาแร  (ซอยหัวสะพานวัด
โบสถ) โดยใชแอสฟลทติกสําเร็จรูป

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
112 ตร.ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

10,000
/ อบต.

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

รวมงบประมาณ 11,583,000 2,194,400 1,873,700



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๔๐

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๕.๒ แนวทางการสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น  ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
งานไหลถนน

๑ โครงการซอมแซมไหล ถนนคสล.
(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ
(สายบานดอนใหญถึงบานหนองคลา)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

ถมดินสูง ๑ เมตร
ฐานกวาง ๑.๕๐ ม.
ยาว ๑,๔๐๐ ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

๖๐,๐๐๐
/อบต.

- - ความยาว
ไหลถนนคสล.

การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

๒ โครงการซอมแซมไหล ถนนคสล.
(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ
(ซอยตะวันออกบานดอนใหญ)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมและขนสงสินคาทาง
การเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

ถมดินสูง ๑.๒๐ เมตร
ฐานกวาง ๑.๕๐ ม.
ยาว ๓๐ ม. ตามแบบ
อบต.กระโทก  กําหนด

๒๐,๐๐๐
/อบต.

- - ความยาว
ไหลถนนคสล.

การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

3 โครงการขยายไหลถนน พรอมวางทอ
(หมูท่ี 10)  บานโบสถ
(จากบานนางเสงี่ยมถึงทอลอด)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวกและ
ปลอดภัย

ไหลคสล.กวาง 1.50 ม.
ยาว 120 ม. หนาเฉล่ีย
0.15 ม. พรอมเสริม
ปากทอ  ขนาด 1 ม.
จํานวน 2 ทอน
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

130,000
/อบต.

- - ความยาว
ไหลถนนคสล.

การคมนาคมและ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

งานกอสรางศาลา
4 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค

(หมูท่ี ๖) บานโพธ์ิเงิน
เพ่ือใชเปนสถานท่ีในการทํา
กิจกรรมตางๆ ของหมูบาน

กอสรางศาลา
อเนกประสงค
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 40๐,๐๐๐
/อบต.

จํานวนศาลา
เอนกประสงค
ท่ีสรางเสร็จ

มีศาลาเอนกประสงค
ของหมูบาน เพ่ือใช
เปนสถานท่ีทํา
กิจกรรมตางๆ
ของชุมชน

กองชาง

งานถมดิน
5 โครงการถมดินบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ

ประโยชน กลางบานหนองคลา (หมูท่ี ๒)
บานหนองคลา

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีสําหรับใชสอย
ในหมูบานเพ่ิมขึ้น

ถมดินจํานวน ๑ ไร
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 100,000
/ อบต.

จํานวนพ้ืนท่ี
ถมดิน

มีพ้ืนท่ีสําหรับใชสอย
เพ่ิมขึ้น

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๔๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
6 โครงการถมดิน (หมูท่ี ๘) บานชะอม

(บริเวณคลองติดหนาบานนางตุย )
เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีสําหรับใชสอย
เพ่ิมขึ้น

กวาง 7 ม. ยาว 53 ม.
ลึก 2.30 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

17๐,๐๐๐
/อบต.

- - จํานวนพ้ืนท่ี
ถมดิน

มีพ้ืนท่ีสําหรับใชสอย
เพ่ิมขึ้น

กองชาง

7 โครงการถมดินไหลทาง (หมูท่ี 13)
บานคลองทาแร  (ซอยหัวสะพาน)

เพ่ือใหสามารถสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วขึ้น

ชวง ท่ี 1 กวาง 1.10 ม.
ยาว 29 ม.
หนาเฉล่ีย 0.50 ม.
ชวง ท่ี 2 กวาง 1.20 ม.
ยาว 28 ม.
หนาเฉล่ีย 0.50 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

1๐,๐๐๐
/อบต.

- - จํานวนพ้ืนท่ี
ถมดิน

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น

กองชาง

งานกอสรางสะพาน
8 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เขาวัด

โบสถคงคาลอมและขยายสะพานหนาวัด
โบสถคงคาลอม (หมูท่ี ๘)  บานชะอม

เพ่ืออํานวยความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง

กวาง ๒.๕๐ ม.ยาว ๑๒ ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- ๖๐๐,๐๐๐
/อบต.

- จํานวนสะพาน
คสล.ท่ีสรางเสร็จ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองชาง

งานสวนสาธารณะ กองชาง
9 โครงการกอสรางสวนสาธารณะ (หมูท่ี ๒)

บานหนองคลา  (รอบสระหนองคลา)
เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดออก
กําลังกายและมีสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ

กอสรางสวนสาธารณะ
(๑ แหง) ตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

- - ๕๐๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวน
สวนสาธารณะ
ท่ีสรางเสร็จ

ประชาชนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ
ดีขึ้น

กองชาง

10 โครงการกอสรางสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะ (หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ
(บริเวณวัดดอนใหญ)

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดออก
กําลังกายและมีสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ

กอสรางสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะ (๑ แหง)
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - ๕๐๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนสนามกีฬา
และสวน
สาธารณะ
ท่ีสรางเสร็จ

ประชาชนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ
ดีขึ้น

กองชาง

11 โครงการกอสรางสนามเด็กเลน  (หมูท่ี ๓)
บานดอนใหญ (บริเวณปาชาวัดดอนใหญ)

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดออก
กําลังกายและมีสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ

กอสรางสนามเด็กเลน
จํานวน 1 แหง ตามแบบ
อบต.กระโทก กําหนด

- - 200,000
/ อบต.

จํานวนสนามเด็ก
เลนท่ีสรางเสร็จ

ประชาชนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ
ดีขึ้น

กองชาง

12 โครงการนํารองการจัดทําเสนทางสัญจร
ดวยรถจักรยาน (Bicycle land) ในเขต
พ้ืนท่ี อบต.กระโทก

เพ่ือใหประชาชนหันมาใช
รถจักรยานและรักษาส่ิงแวดลอม
ใหดีขึ้น

กอสรางทางสําหรับ
รถจักรยาน หมูท่ี
๓,๕,๑๐,๑๑ ตามแบบ
อบต.กระโทก กําหนด

- - ๕๐๐,๐๐๐
/อบต.

จํานวนเสนทาง
ท่ีกอสราง

ประชาชนหันมาใช
รถจักรยานเพ่ิมขึ้น
และสภาพแวดลอม
ดีขึ้น

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๔๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
13 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะ

(หมูท่ี ๕) บานพะโค
เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดออก
กําลังกายและมีสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะ
หมูท่ี ๕ บานพะโค
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 10๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนพ้ืนท่ี
สาธารณะท่ี
ปรับปรุง

ประชาชนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ
ดีขึ้น

กองชาง

14 โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย
จํานวน 5 ชุด พรอมเทปูนบริเวณลาน
เอนกประสงคขางเหมืองชลประทาน
(หมูท่ี 6) บานโพธ์ิเงิน

เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย
ในหมูบาน

พ้ืนคอนกรีต  กวาง 9 ม.
ยาว 10 ม. หนาเฉล่ีย
0.10 ม. พรอมเครื่องออก
กําลังกาย
จํานวน 5 ชุด

- 140,000
/ อบต.

- จํานวนพ้ืนท่ีเทปูน
และจํานวนเครื่อง
ออกกําลังกาย

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

15 โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค
พรอมเครื่องออกกําลังกาย
(หมูท่ี 9)  บานโบสถ

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดออก
กําลังกายและมีสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ

กวาง 10 ม. ยาว 13 ม.
พรอมเครื่องออกกําลังกาย
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

360,000
/ อบต.

- - จํานวนลานกีฬา
เอนกประสงค ท่ี
สรางเสร็จพรอม
เครื่องออกกําลัง
กาย

ประชาชนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ
ดีขึ้น

กองชาง

16 โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย
(หมูท่ี 10)  บานใหม

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนได
ออกกําลังกาย

จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย
จํานวน 5 ชิ้น ตามแบบ
อบต.กระโทก กําหนด

130,000
/ อบต.

- - จํานวนเครื่องออก
กําลังกาย

ประชาชนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ
ดีขึ้น

กองชาง

17 โครงการเทคอนกรีตสนามเด็กเลน
พรอมชุดอุปกรณออกกําลังกาย และ
ทํารั้วรอบสนามเด็กเลน  (หมูท่ี ๑๓)
บานคลองทาแร

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนได
ออกกํา ลั งกายและ มีสถาน ท่ี
พักผอนหยอนใจ

ถมดิน เทคอนกรีต
กวาง 8 ม.ยาว 14 ม.
พรอมทํากําแพงกันดิน
ลอมรั้วโดยรอบ และ
ชุดอุปกรณ ออกกําลังกาย
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

180,000
/ อบต.

- - จํานวนพ้ืนท่ีเท
คอนกรีต พรอม
ชุดอุปกรณออก
กําลังกาย และทํา
รั้วรอบสนามเด็ก
เลน

ประชาชนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ
ดีขึ้น

กองชาง

รวมงบประมาณ 1,060,000 840,000 2,200,000
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๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๕.๖ แนวทางการสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
1 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า

(หมูท่ี ๒) บานหนองคลา
(สายรอบบึงประปา)

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอโชคชัย เพ่ือ
ดําเนินการ ยาว100 ม.

- - 150,000
/ อบต.

จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีไฟฟาใช

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

2 โครงการติดต้ังโคมไฟสาธารณะ
(หมูท่ี ๔) บานโคกกระสังข บริเวณ
ถนนเลียบคลองชลประทาน (สะพานดํา)
จํานวน 10 โคม พรอมสายดับ

เพ่ืออํานวยความสะดวกให
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาใน
เวลากลางคืนดวยความลอดภัย

ติดต้ังโคมไฟสาธารณะ
จํานวน 10 โคม

5๐,๐๐๐
/อบต.

- - จํานวนโคมไฟ
สาธารณะท่ีติดต้ัง

ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

3 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า (หมูท่ี ๕)
บานพะโค  จํานวน 2 ซอย
๑.ซอยบานนางแสวง
๒.ซอยบานนางไทรยอย

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ

๑๕๐,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีไฟฟาใช

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

4 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า (หมูท่ี 8)
บานชะอม (ริมฝงมูลลําพระเพลิง)

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ยาว 500 ม.

- 455,000
/ อบต.

- จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีไฟฟาใช

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

5 โครงการติดต้ังโคมไฟสาธารณะ
ในหมูบาน (หมูท่ี ๙) บานโบสถ

เพ่ืออํานวยความสะดวกให
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาใน
เวลากลางคืนดวยความปลอดภัย

ติดต้ังโคมไฟสาธารณะ
พรอมสายดับ

50,000
/ อบต.

- - จํานวนโคมไฟ
สาธารณะท่ีติดต้ัง

ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

6 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า
(หมูท่ี ๑๐) บานใหม (ซอยประปา)

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ

- ๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีไฟฟาใช

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
7 โครงการติดต้ังโคมไฟสาธารณะ

จํานวน ๕ จุด (โคมไฟคู)  (หมูท่ี ๑๐)
บานใหม ๑. ซอยบานนายเฉลิม
๒. ซอยบานนายกลับ
๓. ซอยบานนายเสา
๔. ซอยบานนายอัด ๕. ซอยประปา

เพ่ืออํานวยความสะดวกให
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมา
ในเวลากลางคืนดวยความ
ปลอดภัย

ติดต้ังโคมไฟสาธารณะ
จํานวน ๕ จุด

- ๕๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนโคมไฟ
สาธารณะท่ีติดต้ัง

ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

8 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า
(หมูท่ี ๑๐) บานใหม
(ซอยบานนายดาว)

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ระยะทาง 75 ม.

80,000
/ อบต.

- - จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีไฟฟาใช

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

9 โครงการติดต้ังโคมไฟสาธารณะ
(หมูท่ี ๑๐) บานใหม
ซอยบานนายเล่ียม

เพ่ืออํานวยความสะดวกให
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมา
ในเวลากลางคืนดวยความปลอดภัย

ติดต้ังโคมไฟสาธารณะ
พรอมสายดับ
จํานวน 1 จุด

- - 1๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนโคมไฟ
สาธารณะท่ีติดต้ัง

ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

10 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า
(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค
(ซอยบานนายจําป)

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ระยะทาง 75 ม.

80,000
/ อบต.

- - จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีไฟฟาใช

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

11 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าพรอม
ติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะ (หมูท่ี ๑๑)
บานปรางคพะโค จํานวน  4 จุด
จุดท่ี 1 จากหนาบานนายเย็นถึง
บานนางแจว(ติดต้ังโคมไฟ)
จุดท่ี ๒ ซอยลิดรพัฒนา(เขตไฟฟาแรง
ตํ่าพรอมติดต้ังโคมไฟฟา)
จุดท่ี ๓ ซอยฟารมหมู(เขตไฟฟาแรงตํ่า
พรอมติดต้ังโคมไฟฟา)
จุดท่ี 4 จากบานนายปนเรียบคลอง
ชลประทาน ถึงบานนายเพียร
(ติดต้ังโคมไฟ)

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
จุดท่ี 1
จุดท่ี 2 ยาว ๒๕๐ ม.
จุดท่ี 3 ยาว ๕๐ ม.
จุดท่ี 4 ยาว ๒๔๐ ม.

- 32๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีไฟฟาใชและ
จํานวนโคมไฟ
สาธารณะท่ีติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
12 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า

(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค
จากบานนายเชนถึงบานนางดา

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ยาว 300 ม.

- - 450,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีไฟฟาใชและ
จํานวนโคมไฟ
สาธารณะท่ีติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

13 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า
(หมูท่ี ๑๓) บานคลองทาแร
(ซอยชื่นฤทัย ๓) จํานวน ๕ ตน
พรอมอุปกรณโคมไฟและสายดับ

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ยาว  100 ม.

- - 15๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีไฟฟาใช

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

14 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า
(หมูท่ี ๑๓) บานคลองทาแร
(ซอยชื่นฤทัย 1)

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ระยะทาง  50 ม.

- - 5๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีไฟฟาใช

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

15 โครงการจัดซ้ืออุปกรณซอมแซมไฟฟา
สาธารณะในเขตพ้ืนท่ี อบต.กระโทก

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง

จัดซ้ืออุปกรณไฟฟา
เพ่ือซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ ในเขตพ้ืนท่ี
อบต.กระโทก

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนอุปกรณ
ไฟฟา

ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

16 โครงการจัดจางทําชุดสัญญาณไฟ
กระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย
ม.๓ ,ม.๕ ,ม.๑๐

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง

จัดหา/จัดซ้ือ ชุด
สัญญาณไฟกระพริบ
แบบพลังงานแสงอาทิตย
ขนาด ๓๐๐ mm
พรอมเสา ขนาด ๓ น้ิว
จํานวน ๔ ชุด

100,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนชุด
สัญญาณไฟ
กระพริบ

ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

17 โครงการติดต้ังโคมไฟสองสวาง
ม.3  บานดอนใหญ

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง

ติดต้ังโคมไฟสองสวาง
หมูท่ี 3

100,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนโคมไฟ
สองสวาง

ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๔๖

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
18 โครงการกอสรางและติดต้ังไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยสาธารณะ
ม. 2, ม.3 , ม.5 , ม.8

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

กอสรางและติดต้ังไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
สาธารณะ
ม.2 จํานวน 2 จุด
ม.3  จํานวน 2 จุด
ม.5  จํานวน 2 จุด
ม.8  จํานวน 2 จุด

400,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนไฟฟา
พลังงาน
แสงอาทิตย
สาธารณะท่ี
กอสรางและติดต้ัง
แลวเสร็จ

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

19 โครงการติดต้ังโคมไฟสองสวาง
ม.10  บานใหม

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง

ติดต้ังโคมไฟสองสวาง
หมูท่ี 10

100,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนโคมไฟ
สองสวาง

ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

20 โครงการติดต้ังโคมไฟสองสวาง
ม.5 บริเวณท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลกระโทก

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง

ติดต้ังโคมไฟสองสวาง
หมูท่ี 5  ท่ีทําการอบต.
กระโทก

100,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนโคมไฟ
สองสวาง

ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

21 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี ๒) บานหนองคลา
(ซอยบานนายคํา)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ

2๐๐,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

22 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี ๒) บานหนองคลา
(ซอยบานนางลับ)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ระยะทาง 250 ม.

162,500
/ อบต.

- - จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

23 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี 2) บานหนองคลา
จํานวน 2 ซอย
1.ซอยบานนายสง
2.ซอยบานนางจันทร

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
1.ซอยบานนายสง
ระยะทาง 103 ม.
2.ซอยบานนางจันทร
ระยะทาง 76 ม.

181,500
/ อบต.

- - จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๔๗

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
24 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

(หมูท่ี ๒) บานหนองคลา
(ซอยหนองตาโดดและดอนจั่น)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ

- ๒๐๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

25 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี ๒) บานหนองคลา
(ซอยบานนายสด  มาดี)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ระยะทาง 100 ม.

- 65,000
/ อบต.

- จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

26 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ
(ซอยรวมนํ้าใจ )

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ซอยรวมนํ้าใจ
ยาว ๑๓๐ ม.

- 1๐๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

27 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ
(ซอยรอบสระหนองคลา)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ระยะทาง 155 ม.

130,000
/ อบต.

- - จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

28 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ
(ซอยบานนายอัด)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ระยะทาง 63 ม.

55,000
/ อบต.

- - จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

29 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ
(ซอยศาลตาปู)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ระยะทาง 100 ม.

80,000
/ อบต.

- - จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๔๘

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
30 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ
(ซอยบานนายวาด)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ระยะทาง 65 ม.

56,000
/ อบต.

- - จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

31 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(ถนนสายเลียบคลองชลประทาน
คุมมะขามหวาน)  (หมูท่ี ๔)
บานโคกกระสังข

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ระยะทาง ๗๐๐ ม.

๑๕๐,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

32 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี ๕) บานพะโค  จํานวน 4 ซอย
ดังน้ี ๑.ซอยบานนายโกลน
2.ซอยบานเสรีประชา 3.ซอยบาน
นายออน 4.ซอยบานนายองอาจ

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปา
สวนภูมิภาคอําเภอ
โชคชัย เพ่ือดําเนินการ

- - 3๐๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

33 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี ๑๐) บานใหม  จํานวน 5 ซอย
ดังน้ี
๑. ซอยรมเย็น 2. ซอยทุงเจริญ
3. ซอยประปา 4. ซอยแสนสุข
5. ซอยหลังโรงเรียนบานดอน
(ตอจากเดิม)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
๑. ซอยรมเย็น
ยาว ๑30 ม.
2. ซอยทุงเจริญ
ยาว ๑75 ม.
3. ซอยประปา
ยาว 520 ม.
4. ซอยแสนสุข
ยาว 110 ม.
5. ซอยหลังโรงเรียน
บานดอน (ตอจากสาย
เดิม) ยาว 50 ม.

820,000
/ อบต.

- - จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๔๙

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
34 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

(หมูท่ี ๑๐) บานใหม  จํานวน 2 ซอย
1. ซอยตาพอ
2. ซอยบานนายเล่ียม

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
1. ซอยตาพอ
ยาว 65 ม.
2. ซอยบานนายเล่ียม
ยาว 75 ม.

- 145,000
/ อบต.

- จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

35 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค
(ซอยผูชวยชู)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ยาว ๓๐๐ ม.

250,000
/ อบต.

- - จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

36 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค
จํานวน 3 ซอย
1.ซอยเมืองใหมพัฒนา
2.ซอยปรางคพะโค
3.ซอยบานนายหลอด

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
1.ซอยเมืองใหมพัฒนา
ระยะทาง 155 ม.
2.ซอยปรางคพะโค
ระยะทาง 340 ม.
3.ซอยบานนายหลอด
ระยะทาง 370 ม.

710,000
/ อบต.

- - จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

37 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค
(จากสะพานลําตาพัง-ลําตาบา)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ระยะทาง 250 ม.

- 162,500
/ อบต.

- จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๕๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
38 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค
(ซอยบานนายประสิทธ์ิ)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ
ยาว 155 ม.

- 100,000
/ อบต.

- จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

39 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค
(จากส่ีแยกชลประทานเขาบานดอน
บานนายเล็กถึงบานครูดา)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ

- ๔0๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

40 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค
(ซอยจากบานนางยวนถึงสวนนายบุง)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ

- - 20๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

41 โครงการกอสรางประปาหมูบาน
(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค
(สระหมาก)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

กอสรางประปา
หมูบานพรอม
ถมดิน ๑,๒๐๐ คิว

- - ๔๐๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนประปา
หมูบานท่ีสราง
เสร็จ

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

42 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
(หมูท่ี ๑๓) บานคลองทาแร
จํานวน 1 ซอย
(ซอยชื่นฤทัย ๑ ถึง  ซอยชื่นฤทัย ๓)

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย
เพ่ือดําเนินการ

- 30๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีประปาใช

ประชาชนมีนํ้าประปา
ใชอยางท่ัวถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน

กองชาง

รวมงบประมาณ 4,055,000 2,447,500 1,760,000



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๕๑

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา  ,ท่ี 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม ,ท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
,ท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ,ท่ี 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๖.๑ แนวทางการจัดการศึกษา

๖.๑.๑ สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการจัดหาหนังสือพิมพและ

วารสารใหท่ีอานหนังสือพิมพประจํา
หมูบาน

เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารตางๆ หลายชองทาง

จัดซ้ือ/จัดหา
หนังสือพิมพ ให ม.๒,
ม.๕, ม.๘, ม.๙

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวน
หนังสือพิมพ
ท่ีหมูบานไดรับ

ประชาชนไดทราบ
ขอมูลขาวสารตางๆ
มากขึ้น

สํานักงานปลัด

๒ โครงการจัดต้ังศูนยการเรียนรู
ตําบลกระโทก

เพ่ือใชเปนแหลงศึกษาเรียนรู
ใหแกประชาชนท่ัวไป

จัดต้ังศูนยการเรียนรู
ตําบลกระโทก
จํานวน ๑ แหง

1๐๐,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนศูนย
การเรียนรู
ท่ีสรางเสร็จ

ประชาชนมีแหลง
คนควาหาความรูและ
ไดรับความรูเพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด

3 โครงการอินเตอรเน็ตตําบล เพ่ือสงเสริมการบริการดาน
อินเตอรเน็ตในตําบล

จัดใหบริการ
อินเตอรเน็ตสําหรับ
ประชาชนท่ัวไป

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนคนท่ีมาใช
บริการอินเตอร
เน็ตตําบล

มีผูสนใจมารับบรกิาร
อินเตอรเน็ตเพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด

4 โครงการจัดต้ังสภาวัฒนธรรม
ตําบลกระโทก

เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่นใหคงอยู

จัดต้ังสภาวัฒนธรรม
ขึ้นในตําบลกระโทก

- - 3๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนสภา
วัฒนธรรมตําบล
ท่ีแตงต้ัง

วัฒนธรรมของทองถิ่น
ไดรับความสนใจ
เพ่ิมขึ้นและสืบทอด
สูคนรุนหลัง

สํานักงานปลัด

5 โครงการจางนักเรียน/นักศึกษา
ปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียน

เพ่ือใหนักเรียน/นักศึกษา มีรายได
ชวงปดภาคเรียน

จางนักเรียน/นักศึกษา
ทํางานในชวงปด
ภาคเรียน

4๐,๐๐๐
/ อบต.

4๐,๐๐๐
/ อบต.

4๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนนักเรียน/
นักศึกษาท่ีมา
ปฏิบัติงานในชวง
ปดเรียน

นักเรียน/นักศึกษา
มีงานทํา  มีรายไดชวง
ปดภาคเรียน

สํานักงานปลัด

6 โครงการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
และศิลปะและปจฉิมนิเทศเด็กเล็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก

เพ่ือเผยแพรผลการบริหารงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯและ
เพ่ือเปดโอกาสใหครูและเด็กเล็ก
ใหแสดงความสามารถและ
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู

จัดงานเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการและ
ปจฉิมนิเทศเด็ก

2๐,๐๐๐
/ อบต.

2๐,๐๐๐
/ อบต.

2๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผลงานของ
เด็กท่ีเผยแพร

เด็กมีความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง
และเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู

สวนการศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๕๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
7 โครงการหองสมุดชุมชน หมูท่ี 11

บานปรางคพะโค
เพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอาน
ในชุมชน

จัดทําหองสมุดชุมชน
ในหมูบาน หมูท่ี 11
โดยรวมกับอบต.

- ๑๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนหองสมุด
ชุมชนท่ีสรางเสร็จ

ประชาชนมีความรู
และเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดงายขึ้น

สํานักงานปลัด

8 โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก

เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ
เด็กใหเปนไปตามวัยอยาง
เหมาะสม

จัดหาวัสดุการเรียนการ
สอน เชน บล็อก หนังสือ
นิทาน มุมตางๆ สีไม สีนํ้า
กระดาษ ดินนํ้ามัน  ฯลฯ

57,8๐๐
/ อบต.

- - จํานวนวัสดุท่ี
การเรียนการสอน
ท่ีจัดหา

เด็กมีพัฒนาการตาม
วัยอยางเหมาสม และ
เปนไปอยางเต็มตาม
ศักยภาพ

สวนการศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม

รวมงบประมาณ 247,800 100,000 120,000

๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๖.๑.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีความพรอมทั้งทางกายภาพและใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ดานนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กระโทก

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน
ใหมีความสะอาด  ปลอดภัยมากขึ้น

ปรับปรุงภูมิทัศน
-จัดสวนหยอม
-ปรับปรุงสนามเด็กเลน
-เครื่องเลนเด็ก 2 ชุด

- 10๐,๐๐๐
/ อบต.

50,000 พ้ืนท่ีท่ีไดรับ
การปรับปรุง
สามารถใชงานได
100 %

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กระโทก
มีความสะอาด
ปลอดภัยมากขึ้น

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

เพ่ือใหมีอาคารเรียนท่ีมีมาตรฐาน
สําหรับใชในการจัดการเรียนรู
สําหรับเด็ก

ปรับปรุงหองเรียน1หอง
กอสรางอาคาร
กวาง 8 ม. ยาว 10 ม.
จํานวน 1 หลังตามแบบ
อบต.กระโทกกําหนด

50๐,๐๐๐
/ อบต.

- - -หองเรียนท่ี
ปรับปรุงสามารถ
ใชงานได
100 %
-จํานวนอาคาร
ท่ีกอสราง

มีอาคารเรียนท่ีมี
มาตรฐานสําหรับใช
ในการจัดการเรียนรู
สําหรับเด็ก

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 โครงการจัดซ้ือเครื่องกรองนํ้าของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก

เพ่ือใหเด็กมีนํ้าสะอาดในการ
อุปโภคบริโภค

ติดต้ังเครื่องกรองนํ้า
จํานวน 1 เครื่อง

1๐,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนเครื่อง
กรองนํ้า

เด็กมีนํ้าสะอาดใน
การอุปโภคบริโภค

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก

เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซมอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทกใหได
มาตรฐาน

ปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ฯ

5๐,๐๐๐
/ อบต.

5๐,๐๐๐
/ อบต.

5๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้งท่ี
ปรับปรุง/
ซอมแซม

มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมาตรฐาน

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวมงบประมาณ 56๐,๐๐๐ 150,000 100,000



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๕๓

๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๖.๒ แนวทางการสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  และผูติดเชื้อ HIV จัดใหมีและเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุของตําบล

ใหมีเงินเพ่ือเล้ียงชีพตนเอง
จายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
ในเขต อบต.

๓,๐๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๓,๐๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๓,๐๐๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูสูงอายุ
ท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุสามารถดูแล
ตนเองและเล้ียงชีพได

สํานักงานปลัด

๒ โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือชวยเหลือผูพิการใหมีเงิน
เพ่ือเล้ียงชีพตนเอง

จายเบ้ียยังชีพผูพิการ
ในเขต อบต.

๒๔๐,๐๐๐
/ อบต

๒๔๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๔๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนคนพิการ
ท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ

ผูพิการสามารถดูแล
ตนเองและเล้ียงชีพได

สํานักงานปลัด

3 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวย
โรคเอดส

เพ่ือชวยเหลือผูปวยเอดสใหมีเงิน
เพ่ือเล้ียงชีพตนเอง

จายเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดสในเขต อบต.

๖,๐๐๐
/ อบต.

๖,๐๐๐
/ อบต.

๖,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูปวย
โรคเอดส ท่ีไดรับ
เบ้ียยังชีพ

ผูปวยโรคเอดส
สามารถดูแลตนเอง
และเล้ียงชีพได

สํานักงานปลัด

4 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
วันผูสูงอายุและวันครอบครัว

เพ่ือสงเสริมและอนุรักษประเพณี
สงกรานต วันผูสูงอายุและ
วันครอบครัว

จัดงานประเพณี
สงกรานต
จํานวน ๑ ครั้ง/ป

10๐,๐๐๐
/ อบต.

10๐,๐๐๐
/ อบต.

10๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

สืบทอดประเพณีและ
ไดแสดงความกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 โครงการมอบผาหมกันหนาว ใหกับ
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร ในเขต
ตําบลกระโทก

เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพรางกาย
ท่ีอบอุน

จัดซ้ือ/จัดหา ผาหม
กันหนาวใหกับผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูยากไร ในเขต
พ้ืนท่ี

๖๐,๐๐๐
/ อบต.

๖๐,๐๐๐
/ อบต.

๖๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูยากไร
ท่ีไดรับผาหม
กันหนาว

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายท่ีอบอุน

สํานักงานปลัด

6 โครงการกอสรางบานคนจน เพ่ือกอสรางท่ีอยูอาศัยใหกับ
ครอบครัวผูยากจนหรือผูยากไร
ใหดีขึ้น

กอสรางบานคนจน
จํานวน 1 หลัง

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนบานคนจน
ท่ีสรางเสร็จ

ผูยากจนหรือผูยากไร
มีท่ีอยูอาศัยท่ีดีขึ้น

สํานักงานปลัด

7 โครงการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย
ใหกับคนพิการ

เพ่ือปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย
ใหคนพิการสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได

ปรับสภาพแวดลอมท่ีอยู
อาศัยใหกับคนพิการ

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

อัตราการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุของ
คนพิการ

คนพิการมีสภาพ
แวดลอมท่ีอยูอาศัย
ท่ีดีสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได

สํานักงานปลัด

8 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.
กระโทก

เพ่ือใหเด็กไดฝกประสบการณและ
ศึกษาเรียนรูจากสถานท่ีจริง

จัดทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี
สําหรับเด็กเล็ก 34 คน
ผูปกครองเด็ก 34 คน
นักวิชาการศึกษา
และผูดูแล 3 คน

2๐,๐๐๐
/ อบต.

2๐,๐๐๐
/ อบต.

2๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้งท่ี
ทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอก
สถานท่ี

เด็กมีพัฒนาการ
การเรียนรูท่ี
กวางขวางมากขึ้นได
ศึกษาเรียนรูจาก
สถานท่ีจริง

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๕๔

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
9 โครงการปองกันและแกไขปญหา

ความรุนแรงตอเด็กและสตรี และบุคคล
ในครอบครัว

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็กและสตรี และบุคคล
ในครอบครัว

จัดฝกอบรม/จัด
กิจกรรมหรือการให
ความรูในรูปแบบอื่น
โดยอบต.ดําเนินการเอง
หรือหนวยงานอื่น

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

ลดปญหาการใช
ความรุนแรงตอเด็ก
และสตรี และบุคคล
ในครอบครัว

สํานักงานปลัด

10 โครงการอนุรักษตนตระกูลกระโทก เพ่ืออนุรักษและสืบทอดตนตระกูล
กระโทกไว

จัดทําสมุดบันทึก
ตนตระกูลกระโทก
สําหรับบุคคลท่ีมีนาม
กระโทกลงทายดวย
คําวา “กระโทก”

- ๕๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนบุคคล
ท่ีลงนามใน
สมุดบันทึก

ตนตระกูลกระโทก
ไดรับสืบทอดและ
รักษาไวใหคงอยูสืบไป

สํานักงานปลัด

11 โครงการอนุรักษควายไทย เพ่ืออนุรักษและสืบทอดพันธุควาย
ไทยไวใหคนรุนหลังไดเรียนรู

จัดกิจกรรมอนุรักษ
ควายไทยในเขตตําบล
กระโทกใหเพ่ิมมากขึ้น

- ๑๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนควายไทย
ท่ีเพ่ิมขึ้น

ควายไทยในเขตตําบล
กระโทกเพ่ิมมากขึ้น

สํานักงานปลัด

12 โครงการอนุรักษชาวนาไทย เพ่ืออนุรักษและสืบทอดอาชีพ
ทํานาใหคนรุนหลังไดเรียนรู

อนุรักษชาวนาตําบล
กระโทกใหคงอยูสืบไป

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนชาวนาท่ี
เพ่ิมขึ้น

ประชาชนยึดอาชีพ
ทํานาเปนอาชีพหลัก

สํานักงานปลัด

13 โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม เพ่ืออนุรักษประเพณีอันดีงามของ
ไทยไวและเสริมศิริมงคลใหแก
คณะผูบริหาร,สมาชิกฯ,พนักงาน
และประชาชนท่ัวไป

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณวัีนขึ้นปใหม
จํานวน ๑ ครั้ง/ป

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

เสริมศิริมงคลใหแก
คณะผูบริหาร,
สมาชิกฯ,พนักงาน
และประชาชนท่ัวไป

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

14 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือใหเด็กไดรับความรู ความสนุก
สนานเพ่ิมขึ้น

จัดงานวันเด็กแหงชาติ
จํานวน ๑ ครั้ง/ป

7๐,๐๐๐
/ อบต.

7๐,๐๐๐
/ อบต.

7๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

เด็กมีความรู ความ
สนุก สนานเพ่ิมขึ้น

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

15 โครงการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น (พิธีบวงสรวงศาลประคํา
หมูท่ี 3 บานดอนใหญ)

เพ่ืออนุรักษภูมิปญญาของทองถิ่น
ไวศึกษาเรียนรู

จัดพิธีบวงสรวง
ศาลประคํา  หมูท่ี 3
บานดอนใหญ

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

ภูมิปญญาทองถิ่น
ไดรับการสืบทอดและ
คนรุนหลังไดศึกษา
เรียนรู

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๕๕

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
16 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ

และศึกษาดูงานผูสูงอายุในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและทํานุบํารุงศาสนา

เพ่ือใหผูสูงอายุไดอนุรักษ วัฒนธรรม
และทํานุบํารุงศาสนา

จัดฝกอบรม/ศึกษาดู
งาน หรือการใหความรู
ในรูปแบบอื่น โดยอบต.
ดําเนินการเองหรือ
หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
(จํานวน ๑ ครั้ง/ป)

10๐,๐๐๐
/ อบต.

10๐,๐๐๐
/ อบต.

10๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

ผูสูงอายุไดอนุรักษ
วัฒนธรรมและทํานุ
บํารุงศาสนา

สํานักงานปลัด

17 โครงการอบรมเยาวชนเขมแข็ง
ใหมีความรักในชุมชน
หมูท่ี 2  บานหนองคลา

เพ่ือใหเยาวชนมีศักยภาพและ
รวมพัฒนาหมูบาน/ชุมชนให
เจริญกาวหนา

จัดกิจกรรมอบรม
เยาวชน ในหมูบาน
หมูท่ี 2

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การอบรม

เยาวชนมีศักยภาพ
ในการพัฒนาชุมชน
ใหกาวหนายิ่งขึ้น

สํานักงานปลัด

18 โครงการอบรมการเงินการบัญชี
หมูท่ี 3 บานดอนใหญ

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการเงินการบัญชี

จัดอบรมหรือการให
ความรูการเงินการบัญชี
ใหแกประชาชนใน
หมูบาน หมูท่ี 3

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การอบรม

ประชาชนสามารถ
ทําบัญชีการเงิน
และการบัญชีใน
หมูบานได

สํานักงานปลัด

19 โครงการอบรมคอมพิวเตอร
หมูท่ี 3 บานดอนใหญ

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร

จัดอบรมหรือการให
ความรูแกประชาชน
ในหมูบาน หมูท่ี 3

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การอบรม

ประชาชนสามารถใช
คอมพิวเตอรได

สํานักงานปลัด

20 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กระโทกสัมพันธ

เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก
ใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับกีฬา
สงเสริมความระเบียบวินัย
รูแพ รูชนะ รูอภัย

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
ใหแกนักเรียนในศูนยฯ
จํานวน 1 ครั้ง/ป

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

เด็กไดรับความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน
มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น
ตามวัย  รูจักนํ้าใจ
นักกีฬา  รูแพ  รูชนะ
รูอภัย

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

21 โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน
ใหกับเด็กปฐมวัยอยางสมวัย

จัดทําโครงการตางๆ
ท่ีเกี่ยวกับการผลิตส่ือ
การเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กระโทก

3,๐๐๐
/ อบต.

3,๐๐๐
/ อบต.

3,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนส่ือการ
เรียนการสอน

เด็กมีส่ือการเรียน
การสอนอยาง
เหมาะสมกับวัย

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

22 โครงการหนูนอยฟนสวยและสุขภาพดี เพ่ือสงเสริมสุขภาพในชองปากและ
ฟนใหกับเด็ก

จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ
ชองปากของเด็กเล็ก
จํานวน 34 คน

5,๐๐๐
/ อบต.

5,๐๐๐
/ อบต.

5,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

เด็กมีสุขภาพชองปาก
และฟนท่ีดีตาม
มาตรฐาน

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๕๖

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
23 โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับวัน

สําคัญของชาติ
จัดงานวันสําคัญของชาติ
เชน วันพอ วันแม ฯลฯ

10,๐๐๐
/ อบต.

10,๐๐๐
/ อบต.

10,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

เด็กและผูปกปครอง
ไดรวมทํากิจกรรม
ในวันสําคัญของชาติ

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

24 โครงการหนูนอยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงของเด็กเล็ก

5,๐๐๐
/ อบต.

5,๐๐๐
/ อบต.

5,๐๐๐
/ อบต.

รอยละ 80 เด็ก
สามารถชวยเหลือ
ในการปลูกผักได

เด็กไดรับการเรียนรู
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

25 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เพ่ือใหเด็กเล็กตระหนักถึง
ความสําคัญทางพระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมสําคัญทาง
ศาสนาใหกับเด็กเล็ก
ศพด. ผูปกครองและ
เจาหนาท่ีอบต.กระโทก
เชน วันวิสาขบูชา,
วันมาฆบูชา,
วันเขาพรรษา ฯลฯ

5,๐๐๐
/ อบต.

5,๐๐๐
/ อบต.

5,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

เด็กไดรับการเรียนรู
เกี่ยวกับวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

26 โครงการเพ่ิมทักษะการพูดคุยของพอแม/
ผูปกครองกับลูกและวัยรุนท่ีอาศัยใน
ครอบครัว เรื่อง สงเสริมอนามัยเจริญ
พันธุ เพ่ือปองกันแกไขปญหา
การต้ังครรภในวัยรุน

เพ่ือใหพอแม  ผูปกครองมีทักษะ
การพูดคุย เรื่อง อนามัยเจริญพันธุ
และการต้ังครรภในวัยรุน

ครอบครัวท่ีมีลูกในชวง
วัยรุน  จํานวน  50  คน

10,๐๐๐
/ อบต.

10,๐๐๐
/ อบต.

10,๐๐๐
/ อบต.

พอแม ผูปกครอง
มีทักษะในการ
พูดคุยกับวัยรุน
รอยละ 70

พอแม ผูปกครอง
มีทักษะในการพูดคุย
กับวัยรุน

สํานักงานปลัด

27 โครงการอบรมเยาวชนและผูนําชุมชน
ในการสรางสังคมท่ีพึงปรารถนา

เพ่ือใหเยาวชนและผูนําชุมชน
รวมมือกันในการสรางสังคมคม
ท่ีพึงปรารถนา

จัดฝกอบรม/ศึกษาดู
งาน/การใหความรูหรือ
การสนับสนุนรูปแบบอื่น
โดย อบต.ดําเนินการเอง
(จัดอบรม ๑ รุน)

- ๑๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การอบรม

ทุกคนอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 3,834,000 4,004,000 3,834,000



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๕๗

๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๖.๓ แนวทางการสนับสนุนสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา  กีฬาแหงชาติ และการสนับสนุนสงเสริมกีฬานานาชาติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา

ประจําหมูบาน
เพ่ือใหประชาชนไดมีอุปกรณ
ในการออกกําลังกายและสงเสริม
การมีสุขภาพท่ีดีของประชาชน

จัดหา/จัดซ้ืออุปกรณ
กีฬา ใหกับหมูบาน
จํานวน ๑๐ หมูบาน

50,๐๐๐
/ อบต.

50,๐๐๐
/ อบต.

50,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนอุปกรณ
กีฬาใหหมูบาน

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๒ โครงการเดินว่ิงเพ่ือสุขภาพ
(ปรางคพะโคมินิมาราธอน ครั้งท่ี 3)

เพ่ือจัดกิจกรรมการเดินว่ิงเพ่ือ
สุขภาพประจําปอบต.กระโทก
จํานวน ๑ ครั้ง/ป

จัดกิจกรรมการเดินว่ิง
เพ่ือสุขภาพประจําป
ของอบต.กระโทก
จํานวน ๑ ครั้ง/ป

8๐,๐๐๐
/ อบต.

8๐,๐๐๐
/ อบต.

8๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนประชาชน
ท่ีมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน
หมูท่ี 13 บานคลองทาแร

เพ่ือใหเยาวชนไดออกกําลังกาย
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

จัดการแขงขันกีฬา
ใหเยาวชน หมูท่ี 13

- 30,000
/ อบต.

- จํานวนเยาวชนท่ี
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง

เยาวชนในหมูบาน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงและใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวมงบประมาณ 130,๐๐๐ ๑60,๐๐๐ ๑30,๐๐๐

๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๖.๔ แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการฝกอบรม/ทบทวนเพ่ิมศักยภาพ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) ของ อบต.กระโทก

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แกสมาชิก
อปพร.

จัดฝกอบรม/ทบทวน
เพ่ิมศักยภาพสมาชิก
อปพร.รวมกับหนวยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวของ
(๑ ครั้ง/ป)

๑2๐,๐๐๐
/ อบต.

๑2๐,๐๐๐
/ อบต.

๑2๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

อปพร.มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานดาน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยเพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด

๒ โครงการสนับสนุนกิจการดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(อปพร.)

เพ่ือสนับสนุนกิจการดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(อปพร.) ของตําบลใหมี
ประสิทธิภาพ

จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑ เครื่องมือ
เครื่องใช ในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ
เครื่องมือเครื่องใช

กิจการดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยดําเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๕๘

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๓ โครงการจัดทําปายจราจรและอุปกรณ

ตาง ๆ ในหมูบาน หมูท่ี ๒,๕,๑๐,๑๑
เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุ
บนทองถนนของหมูบาน

จัดทําปายสัญญาณ
จราจรและอุปกรณ
ตาง ๆ ในเขต อบต.

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนปาย
สัญญาณจราจร
และอุปกรณ

อุบัติเหตุบนทองถนน
ในชุมชนลดลง

สํานักงานปลัด

4 โครงการสงเสริมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ซ้ือรถฉุกเฉิน)

เพ่ือชวยเหลือประชาชนผูไดรับ
ความเดือดรอนกรณีประสบภัย
พิบัติฉุกเฉิน

จัดหา/จัดซ้ือรถฉุกเฉิน
จํานวน 1 คัน

- ๕๐๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนรถฉุกเฉิน ประชาชนไดรับ
การชวยเหลืออยาง
ทันทวงที

สํานักงานปลัด

5 โครงการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน

เพ่ือชวยเหลือประชาชนผูไดรับ
ความเดือดรอนกรณีประสบภัย
พิบัติฉุกเฉิน

ชวยเหลือประชาชน
ผูไดรับความเดือดรอน
กรณีประสบภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีชวยเหลือ
ผูประสบภัย

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลืออยาง
ทันทวงที

สํานักงานปลัด

6 โครงการจัดต้ัง หนวยกูชีพกูภัย
“หน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูชีพกูภัย”
OTOS ตําบลกระโทก

เพ่ือชวยเหลือประชาชนผูไดรับ
ความเดือดรอนกรณีประสบภัย
พิบัติฉุกเฉิน

จัดต้ัง หนวยกูชีพกูภัย
ในตําบลกระโทก
จํานวน 1 หนวย

- - ๑๕๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนหนวยกู
ชีพกูภัยท่ีจัดต้ัง

ประชาชนไดรับ
การชวยเหลือ
อยางทันทวงที

สํานักงานปลัด

7 โครงการบริการทางการแพทย
กรณีฉุกเฉินตําบลกระโทก

เพ่ือชวยเหลือประชาชนในกรณี
ฉุกเฉินของตําบลกระโทก

จัดบริการทางการแพทย
ในแกประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลกระโทก

1๐๐,๐๐๐
/ อบต.

1๐๐,๐๐๐
/ อบต.

1๐๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีชวยเหลือ
ผูประสบภัย

ประชาชนไดรับ
การชวยเหลือ
อยางทันทวงที

สํานักงานปลัด

8 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลวันปใหม

เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลวันปใหม

จัดต้ังจุดตรวจ/จุด
บริการประชาชนในการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
วันปใหม

๒๕,๐๐๐
/ อบต.

๒๕,๐๐๐
/ อบต.

๒๕,๐๐๐
/ อบต.

จํานวน
ผูประสบเหตุ

อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล
วันปใหมลดลง

สํานักงานปลัด

9 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลวันสงกรานต

เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลวันสงกรานต

จัดต้ังจุดตรวจ/
จุดบริการประชาชน
ในการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันสงกรานต

๒๕,๐๐๐
/ อบต.

๒๕,๐๐๐
/ อบต.

๒๕,๐๐๐
/ อบต.

จํานวน
ผูประสบเหตุ

อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล
วันสงกรานตลดลง

สํานักงานปลัด

10 โครงการฝกอบรมชวยเหลือและระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองตนใหแกประชาชน

เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความ
เขาใจดานงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดฝกอบรม/หรือการให
ความรูในรูปแบบอื่น
โดยอบต.ดําเนินการเอง
หรือหนวยงานภายนอก

5๐,๐๐๐
/ อบต.

5๐,๐๐๐
/ อบต.

5๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจดานงาน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๕๙

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
11 โครงการถนนปลอดภัย  ติดต้ังไฟฟา

แสงสวาง ในชุมชนและเพ่ิม
หนวยความจํากลองวงจรปด
หมูท่ี 11  บานปรางคพะโค

เพ่ือปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

ติดต้ังไฟฟาแสงสวาง
ในชุมชนและเพ่ิม
หนวยความจํากลอง
วงจรปด  หมูท่ี 11

40๐,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนไฟฟาแสง
สวางท่ีติดต้ัง

ปองกันการโจรกรรม
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ของประชาชน

กองชาง

12 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลวันออกพรรษา

เพ่ืออํานวยความสะดวกทางจราจร
รวมท้ังปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
วันออกพรรษา

จัดต้ังจุดตรวจ/จุด
บริการประชาชนในการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
วันออกพรรษา

3,๐๐๐
/ อบต.

3,๐๐๐
/ อบต.

3,๐๐๐
/ อบต.

จํานวน
ผูประสบเหตุ

อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล
วันสงกรานตลดลง

สํานักงานปลัด

13 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลวันลอยกระทง

เพ่ืออํานวยความสะดวกทางจราจร
รวมท้ังปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
วันลอยกระทง

จัดต้ังจุดตรวจ/
จุดบริการประชาชน
ในการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลวันลอยกระทง

1๐,๐๐๐
/ อบต.

1๐,๐๐๐
/ อบต.

1๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวน
ผูประสบเหตุ

อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล
วันสงกรานตลดลง

สํานักงานปลัด

14 โครงการจัดซ้ือกระจกโคงโพลี
คารบอเนต พรอมเสาเหล็ก

เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในบริเวณจุดเส่ียงตางๆตาม
หมูบาน

จัดซ้ือกระจกโคง
จํานวน 10 จุด
เสนผาศูนยกลาง 3 น้ิว
สูง 3 เมตร

10๐,๐๐๐
/ อบต.

- - อุบัติเหตุบริเวณ
จุดเส่ียงลดลง

อุบัติเหตุทางถนน
บริเวณจุดเส่ียงตางๆ
ตามหมูบานลดลง

สํานักงานปลัด

15 โครงการฝกอบรมและสงเสริม
อาชีพใหกับอปพร.อบต.กระโทก

เพ่ือใหอปพร.ไดมีอาชีพเสริม
มีรายได ชวยเหลือครอบครัว
เพ่ิมขึ้น

จัดฝกอบรม/หรือการให
ความรูในรูปแบบอื่น
โดยอบต.ดําเนินการเอง
หรือหนวยงานภายนอก

3๐,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนอปพร.
ท่ีผานการอบรม

อปพร.ไดมีอาชีพเสริม
มีรายได ชวยเหลือ
ครอบครัวเพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 1,113,๐๐๐ 1,083,๐๐๐ 733,000



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๖๐

๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๖.๕ แนวทางการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล  การเสริมสรางดูแลสุขภาพประชาชน  และการควบคุมการแพรระบาดของโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาด

หรือโรคติดตอจากสัตว  เชน
โรคไขหวัดนก,โรคฉี่หนู ฯลฯ

เพ่ือปองกันและควบคุมโรคระบาด
หรือโรคติดตอจากสัตว

จัดกิจกรรมปองกันและ
ควบคุมโรคระบาดหรือ
โรคติดตอจากสัตว

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูติดเชื้อ ประชาชนในชุมชน
ปราศจากโรคระบาด
และโรคติดตอจากสัตว

สํานักงานปลัด

๒ โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย
ประจําหมูบาน

เพ่ือใหประชาชนหันมาสนใจ
สุขภาพและออกกําลังกายเพ่ิมขึ้น

จัดกิจกรรมการออก
กําลังกายหรือการให
ความรูหรือการ
สนับสนุนรูปแบบอื่น

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- รอยละของ
ประชาชนท่ี
ปลอดจากโรค

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
เพ่ิมขึ้น

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๓ โครงการประกวดหมูบานอสม.สะอาด เพ่ือสงเสริมใหหมูบาน
มีความสะอาดเรียบรอย

จัดกิ จกรรมประกวด
หมูบานอสม.สะอาด
(๑ ครั้ง/ป)

๔๐,๐๐๐
/ อบต.

๔๐,๐๐๐
/ อบต.

๔๐,๐๐๐
/ อบต.

รอยละของ
หมูบานท่ีผาน
การประกวด

หมูบานมีความสะอาด
เรียบรอย ปราศจาก
เชื้อโรค

สํานักงานปลัด

๔ โครงการอบรมเสริมสรางศักยภาพ
และศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.)
ของอบต.กระโทก

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของอสม.ใหดีขึ้น

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
หรือการใหความรูโดย
อบต.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ

๑0๐,๐๐๐
/ อบต.

๑0๐,๐๐๐
/ อบต.

๑0๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

อสม.มีศักยภาพ
การปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขดีขึ้น

สํานักงานปลัด

5 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา
ในตําบลกระโทก

จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
และยาคุมกําเนิด

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนสุนัข
ท่ีเปนโรค

ปญหาโรคพิษสุนัขบา
ลดลง

สํานักงานปลัด

6 โครงการปองกันการแพรระบาด
โรคติดตอท่ีมียุงเปนพาหะนําโรค

เพ่ือปองกันการแพรระบาด
โรคติดตอท่ีมียุงเปนพาหะนําโรค

จัดกิจกรรมกําจัด
ยุงลาย/แหลงเพาะพันธุ
ยุง/ฉีดพนหมอกควัน
กําจัดยุงลาย

๗๐,๐๐๐
/ อบต.

๗๐,๐๐๐
/ อบต.

๗๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูติดเชื้อ การแพรระบาดของ
โรคติดตอท่ีมียุงเปน
พาหนะนําโรคลดลง

สํานักงานปลัด

7 โครงการสงเสริมกองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต.กระโทก

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.
กระโทก

สนับสนุนงบประมาณ
ใหกองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.กระโทก

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.กระโทก
สามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๖๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
8 โครงการดูแลรักษาความสะอาดของ

ถนนในหมูบาน  หมูท่ี ๓,๕,๑๐
เพ่ือใหถนนในหมูบาน
มีความสะอาดปลอดภัย

จัดกิจกรรมดูแลรักษา
ความสะอาดของถนนใน
หมูบาน  หมูท่ี ๓,๕,๑๐

- - ๕๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนถนน
ในหมูบาน

ถนนในหมูบานสะอาด
ปลอดภัย

สํานักงานปลัด

9 โครงการอบต.กระโทกสะอาด
นาอยู นามอง นาทํางาน

เพ่ือจัดสถานท่ีทํางานใหสะอาด
นาอยู นาทํางาน
และมีสภาพแวดลอมท่ีดี

จัดกิจกรรม ๕ ส
ท้ังภายในและภายนอก
ท่ีทําการอบต.กระโทก

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

รอยละความสําเร็จ
ของการพัฒนา
สํานักงาน
โดยใชหลัก 5 ส

อบต.กระโทกสะอาด
นาอยู นามอง
นาทํางาน

สํานักงานปลัด

10 โครงการสงเสริมสุขภาพใหแกชุมชน
หมูท่ี 11  บานปรางคพะโค

เพ่ือใหประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพรางกายแข็งแรง

จัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพโดยอบต.รวมกับ
ประชาชนใน หมูท่ี 11

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

สํานักงานปลัด

11 โครงการออกกําลังกายผูสูงอายุ
หมูท่ี 13  บานคลองทาแร

เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย
ใหแกผูสูงอายุในหมูบาน

จัดกิจกรรมการออกกําลัง
กายใหแกผูสูงอายุ
หมูท่ี 13

- 20,000
/ อบต.

- จํานวนผูสูงอายุ
ท่ีมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

ผูสูงอายุในหมูบาน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวมงบประมาณ 430,๐๐๐ 490,๐๐๐ 480,๐๐๐

๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๖.๖ แนวทางการปองกัน  การแพรระบาดปญหายาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการสงเสริมศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะ

ยาเสพติดตําบลกระโทก
เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดและสรางภูมิคุมกันใหเยาวชน
ประชาชนท่ัวไป

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยตอสูเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด

๑๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๕๐,๐๐๐
/ อบต.

อัตราผูติดยา การดําเนินงานของ
ศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติดเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

2 โครงการรณรงคการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

เพ่ือรณรงคการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

จัดกิจกรรมรณรงค
ปองกันและการแกไข
ปญหายาเสพติด
ในชุมชน

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

ปญหายาเสพติด
ในหมูบานลดลงลง

สํานักงานปลัด

3 โครงการเสริมสรางโอกาสครอบครัว
ตอตานยาเสพติด

เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดและสรางภูมิคุมกันใหเยาวชน
ประชาชนท่ัวไป

จัดฝกอบรมหรือจัด
กิจกรรมตอตาน
ยาเสพติดในครอบครัว

- ๓๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

ครอบครัวมีความ
อบอุนไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

สํานักงานปลัด



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๖๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
4 โครงการพัฒนาจิตใจกลุมเส่ียงท่ีไดรับ

การบําบัดฟนฟูยาเสพติด
เพ่ือพัฒนาสภาพจิตใจของกลุมเส่ียง
ใหสามารถดํารงชีวิตไดโดยปราศจาก
ยาเสพติด

จัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ
กลุมเส่ียงท่ีผานการ
บําบัดฟนฟูยาเสพติด

๓๐,๐๐๐
/ อบต.

๓๐,๐๐๐
/ อบต.

๓๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

ประชาชนกลุมเส่ียง
มีสภาพจิตใจดีขึ้น
หลังเขารับการบําบัด

สํานักงานปลัด

5 โครงการสงเสริมอาชีพผูท่ีไดรับ
การบําบัดฟนฟูยาเสพติด

เพ่ือสงเสริมอาชีพใหผูท่ีไดรับ
การบําบัดฟนฟูยาเสพติด มีอาชีพ
มีรายได

จัดกิจกรรมฝกอบรม/
สงเสริมอาชีพผูผาน
การบําบัดฟนฟู
ยาเสพติด

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

ผูท่ีไดรับการบําบัด
ฟนฟูยาเสพติด
มีอาชีพ มีรายได
ในการดํารงชีวิต

สํานักงานปลัด

6 โครงการอบรมเยาวชนตานยาเสพติด เพ่ือปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในกลุมเยาวชน

จัดฝกอบรมหรือ
กิจกรรมเขาคายเยาวชน
ตอตานยาเสพติด
โดยอบต.ดําเนินการเอง
หรือใหหนวยงานอื่น
ดําเนินการ

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

เยาวชนหันมาเลน
กีฬาออกกําลังกาย
และไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

สํานักงานปลัด

7 โครงการอบรมตานยาเสพติด
(หมูท่ี 3)  บานดอนใหญ

เพ่ือปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในชุมชน

จัดกิจกรรมตานยาเสพ
ติดใหแกคนในชุมชน
หมูท่ี 3

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

หมูบาน/ชุมชนปลอด
จากยาเสพติด

สํานักงานปลัด

8 โครงการอบรมใหความรูแกผูปกครอง
และกลุมเส่ียงใหรูถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด  หมูท่ี 5  บานพะโค

เพ่ือใหประชาชนไดรูถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด

จัดกิจกรรมอบรม
ยาเสพติดใหแกคน
ชุมชน  หมูท่ี 5

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

ประชาชนไดรูถึงพิษ
ภัยของยาเสพติด

สํานักงานปลัด

9 โครงการเขาคายเยาวชน
“พลังแผนดินตานยาเสพติด”
หมูท่ี 11  บานปรางคพะโค

เพ่ือใหเยาวชนรูถึงโทษของ
ยาเสพติดและไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

จัดกิจกรรมเขา
คายเยาวชนใหแก
คนในชุมชน  หมูท่ี 11

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

เยาวชนรูถึงโทษของ
ยาเสพติดและไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด

สํานักงานปลัด

10 โครงการแขงขันกีฬาตานภัย
ยาเสพติด หมูท่ี 11
บานปรางคพะโค

เพ่ือใหประชาชนหันมาออกกําลังกาย
และไมไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
ใหแกคนในชุมชน
หมูท่ี 11

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

ประชาชนหันมาออก
กําลังกายและไมไป
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

สํานักงานปลัด

11 โครงการตานยาเสพติด  (หมูท่ี 13)
บานคลองทาแร

เพ่ือใหคนในหมูบานไมไปยุงเกี่ยวกับ
ยาสพติด

จัดอบรมตานยาเสพติด
หมูท่ี 13

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การอบรม

คนในชุมชนหางไกล
ยาเสพติด

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 23๐,๐๐๐ 36๐,๐๐๐ 23๐,๐๐๐



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๖๓

๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๖.๗ แนวทางการรณรงคและประชาสัมพันธเพื่อปลุกจิตสํานึกดานคุณธรรม/จริยธรรมแกประชาชนในทองถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการจัดอบรมดานคุณธรรมและ

จริยธรรมแกประชาชน
เพ่ือส ง เสริมด านคุณธรรมและ
จริยธรรมแกประชาชน

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
หรือการใหความรูหรือ
การสนับสนุนรูปแบบอื่น

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การอบรม

ประชาชนมีคุณธรรม
และจริยธรรมมากขึ้น

สํานักงานปลัด

๒ โครงการ “รอย ใจ ไทย ๖๓ ล านใจ
ปกปองสถาบันหลักของชาติ”

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีหวงแหนและ
ภาคภูมิใจในความเปนชนชาติไทย

จัดประชาสัมพันธและ
จัดฝกอบรม/ใหความรูกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
(จํานวน ๑๐ ครั้ง ๆ ละ
๑ หมูบาน)

- ๘๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การอบรม

ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีหวงแหน
และภาคภูมิใจใน
ความเปนชนชาติไทย

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐

๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๖.๘ แนวทางการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
1 โครงการจัดงานประเพณีวันเขาพรรษา เพ่ือรวมอนุรักษ สืบทอดประเพณี

วันเขาพรรษาของไทย
จัดงานประเพณี
วันเขาพรรษา/ถวายเทียน
พรรษาและภัตตาหารฯลฯ
ใหแกวัดในเขต
อบต.กระโทก

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

ประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงาม ไดรับ
การอนุรักษและ
สืบทอดใหคงอยู

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 โครงการจัดงานสัปดาหสงเสริม
พระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาล
วันวิสาขบูชา

เพ่ือสงเสริมพระพุทธศาสนา
เน่ืองในเทศกาลวันวิสาขบูชา

จัดงานสัปดาหสงเสริม
พระพุทธศาสนา  เน่ือง
ในเทศกาลวันวิสาขบูชา

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

ประชาชนไดเรียนรู
วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
เน่ืองในเทศกาล
วันวิสาขบูชา

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๖๔

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
3 โครงการเขาวัดฟงธรรมในวันสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา
เพ่ือใหประชาชนสนใจและ
ใหความสําคัญในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมเขาวัดฟง
ธรรม/ปฏิบัติธรรม
ในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

- ๑๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

ประชาชนใหความ
สนใจและรวมกิจกรรม
วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4 โครงการอบรมธรรมะท่ีวัดโบสถ
หมูท่ี 2 บานหนองคลา

เพ่ือใหประชาชนไดศึกษาเรียนรู
พระธรรมวินัยและเกิดความศรัทธา
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ
สําหรับประชาชน
หมูท่ี 2 บานหนองคลา

- ๑๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การอบรม

ประชาชนไดศึกษา
เรียนรูพระธรรมวินัย
และเกิดความศรัทธา
เล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนา

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 โครงการสรางภูมิคุมกันของสังคม
ในมิติวัฒนธรรม

เพ่ือสงเสริมการสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม

จัดกิจกรรมอบรมหรือ
การใหความรูในสราง
ภูมิคุมกันของสังคม
ในมิติวัฒนธรรม

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การอบรม

ประชาชนมีภูมิคุมกัน
ของสังคมท่ีดีขึ้น

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวมงบประมาณ 30,000 70,000 30,000

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
๗. ยุทธศาสตรน้ําแกจน

๗.๑ แนวทางสงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  กอสรางฝาย  ทํานบกั้นน้ํา  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหลงน้ํา  คลองน้ํา  และการกระจายการใชประโยชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียม คสล.

(หมูท่ี ๒) บานหนองคลา
(บริเวณทางขามอาวใหญ)

เพ่ือใหนํ้าไหลไดสะดวกรวดเร็ว กวาง ๖ ม. ยาว ๒๐ ม.
สูง ๒ ม. ตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

- - ๙๕๐,๐๐๐
/ อบต.

ความยาวทอ นํ้าไหลไดสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๖๕

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
2 โครงการขุดลอกคลอง (หมูท่ี ๒)

บานหนองคลา (บริเวณคลองหนองเรือ)
เพ่ือสรางแหลงเก็บกักนํ้าให
ประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอ
ในการเกษตร

กวาง ๑๐ ม. ยาว ๕๐ ม.
ลึก 61 ม. พรอมวางทอ
คสล. ขนาด 1 เมตร
จํานวน 30 ทอน
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 174,๐๐๐
/ อบต.

ความยาวคลอง ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

3 โครงการขุดลอกเหมือง (หมูท่ี ๒)
บานหนองคลา (บริเวณคลองตะแบก)

เพ่ือสรางแหลงเก็บกักนํ้าให
ประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอใน
การเกษตร

กวาง ๑.๕๐ ม.
ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึก 1 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

98,๐๐๐
/ อบต.

- - ความยาวเหมือง ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

4 โครงการกอสรางฝายนํ้าลน (หมูท่ี ๒)
บานหนองคลา
(บริเวณทํานบอาจารยพุด)

เพ่ือสรางแหลงเก็บกักนํ้าให
ประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอใน
การเกษตร

กวาง ๒๒ ม.ยาว ๔๕ ม.
สูง ๖ ม. จํานวน ๑ แหง
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - ๓๐๐,๐๐๐
/อบต.

ความยาวฝาย ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

5 โครงการซอมแซมฝายคลองไผ
(หมูท่ี ๓) บานดอนใหญ

เพ่ือซอมแซมแหลงเก็บกักนํ้าให
ประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอใน
การเกษตร

ซอมแซมฝายคลองไผ
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- ๑๔๐,๐๐๐
/ อบต.

- ความยาวฝาย ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

6 โครงการขุดลอกคลองสงนํ้า (หมูท่ี ๓)
บานดอนใหญ (จากสามแยกตะวันออก
บานถึงคลองหนองสรวง)

เพ่ือไมใหคลองต้ืนเขินสามารถเก็บ
กักนํ้าใหประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอ

ปากกวาง ๑ ม. ลึก 1 ม.
ยาว 1,300 ม. ตามแบบ
อบต.กระโทก กําหนด

80,000
/ อบต.

- - ความยาวคลอง ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

7 โครงการขุดลอกทํานบคลองกุม
พรอมวางทอ 2 จุด (หมูท่ี ๓)
บานดอนใหญ

เพ่ือไมใหทํานบต้ืนเขินสามารถเก็บ
กักนํ้าใหประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอ

กวาง 2.50 ม. ลึก 1 ม.
ยาว 1,000 ม. ตามแบบ
อบต.กระโทก กําหนด

99,000
/ อบต.

- - ความยาวคลอง ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

8 โครงการขุดลอกคลองไผ
(จากทํานบตาฮุงถึงวังไผ)
(หมูท่ี ๕) บานพะโค

เพ่ือไมใหคลองต้ืนเขินสามารถเก็บ
กักนํ้าใหประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอ

กวาง ๑๑ ม.ยาว ๖๕๐ ม.
ลึก ๒.๕๐ ม.ตามแบบ
อบต.กระโทก กําหนด

- - ๔๔๖,๘๐๐
/ อบต.

ความยาวคลอง ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

9 โครงการซอมแซมฝายนํ้าลนวังนํ้าเขียว
(หมูท่ี ๕) บานพะโค

เพ่ือซอมแซมแหลงเก็บกักนํ้า
ใหประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอ
ในการเกษตร

ขนาดสันฝายกวาง 12 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

750,๐๐๐
/ อบต.

- ความยาวฝาย ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๖๖

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
10 โครงการซอมแซมฝายวังตะโก

(หมูท่ี ๕) บานพะโค
เพ่ือซอมแซมแหลงเก็บกักนํ้า
ใหประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอ
ในการเกษตร

ขนาด  3.50 x 8.00 ม.
ท้ัง 2 ดาน ตามแบบ
อบต.กระโทก กําหนด

- 99,๐๐๐
/ อบต.

- ความยาวฝาย ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

11 โครงการขุดลอกคลองแค (หมูท่ี ๕)
บานพะโค

เพ่ือซอมแซมแหลงเก็บกักนํ้า
ใหประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอ
ในการเกษตร

ชวงท่ี 1 กวาง 2.50 ม.
ยาว 30 ม. ลึก 1 ม.
ชวงท่ี 2 กวาง 1 ม.
ยาว 745 ม. ลึก 1 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 70,๐๐๐
/ อบต.

- ความยาวคลอง ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

12 โครงการขุดลอกคลองกลาง (หมูท่ี ๕)
บานพะโค

เพ่ือซอมแซมแหลงเก็บกักนํ้า
ใหประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอ
ในการเกษตร

กวาง 2.50 ม.
ยาว 450 ม. ลึก 1 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 40,๐๐๐
/ อบต.

- ความยาวคลอง ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

13 โครงการขุดลอกคลอง  (หมูท่ี ๖)
บานโพธ์ิเงิน (ตอจากบอกระโดน
ถึงบานโพธ์ิเงิน)

เพ่ือไมใหคลองต้ืนเขินสามารถเก็บ
กักนํ้าใหประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอ

กวาง 2 ม. ยาว ๒๕๐ ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

5๐,๐๐๐
/อบต.

- - ความยาวคลอง ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

14 โครงการขุดลอกเหมืองดาดคอนกรีต
(หมูท่ี ๘) บานชะอม
(สายคลองตาออน)

เพ่ือไมใหเหมืองต้ืนเขินสามารถเก็บ
กักนํ้าใหประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอ

กวาง ๑.๒๐ม.ยาว๗๕๐ ม.
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ ม.
ลึก ๐.๘๐ ม.ตามแบบ
อบต.กระโทก กําหนด

๕๒๘,๐๐๐
/ อบต.

- - ความยาวเหมือง
ดาดคอนกรีต

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

15 โครงการขุดลอกเหมืองดาดคอนกรีต
(หมูท่ี ๙) บานโบสถ (ซอยบอกระโดน
จากคลองชลประทานถึงคลองทางหลวง

เพ่ือไมใหเหมืองต้ืนเขินสามารถ
เก็บกักนํ้าใหประชาชนมีนํ้าใช
เพียงพอ

กวาง ๑.๒๐ ม.ยาว ๔๔๖ ม.
หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ ม.
ลึก ๐.๖๐ ม.ตามแบบ
อบต.กระโทก กําหนด

- - ๓๑๔,๐๐๐
/ อบต.

ความยาวเหมือง
ดาดคอนกรีต

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

16 โครงการกอสรางดาดเหมืองคอนกรีต
(หมูท่ี ๙) บานโบสถ

เพ่ือสรางแหลงเก็บกักนํ้าให
ประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอใน
การเกษตร

กวาง 1.50 ม.
ยาว 350 ม. ตามแบบ
อบต.กระโทก กําหนด

- - 20๐,๐๐๐
/ อบต.

ความยาวเหมือง
ดาดคอนกรีต

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

17 โครงการขุดลอกคูคลองในหมูบาน
(หมูท่ี ๙) บานโบสถ

เพ่ือใหนํ้าไหลไดสะดวกรวดเร็ว ขุดลอกคูคลองตามแบบ
อบต.กระโทก กําหนด

- - ๑๐๐,๐๐๐
/ อบต.

ความยาวคูคลอง นํ้าไหลไดสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๖๗

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
18 โครงการกอสรางดาดเหมืองคอนกรีต

(หมูท่ี ๑๐) บานใหม   (สายทุงนาดอน)
เพ่ือสรางแหลงเก็บกักนํ้าให
ประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอใน
การเกษตร

กอสรางดาดเหมือง
คอนกรีต ตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

- - 32๐,๐๐๐
/ อบต.

ความยาวดาด
เหมืองคอนกรีต

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

19 โครงการซอมแซมทํานบทา
เขื่อนลําพระเพลิง (หมูท่ี ๑๐) บานใหม

เพ่ือซอมแซมแหลงเก็บกักนํ้าให
ประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอ
ในการเกษตร

ซอมแซมทํานบทา
เขื่อนลําพระเพลิง
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- - 10๐,๐๐๐
/ อบต.

ความยาวทํานบ ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

20 โครงการกอสรางดาดเหมืองคอนกรีต
(หมูท่ี ๑๐) บานใหม (บริเวณคลอง
ชลประทานถึงบานนายประหยัด )

เพ่ือสรางแหลงเก็บกักนํ้าให
ประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอใน
การเกษตร

กวาง ๑ ม. ยาว ๘๖๐ ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

๗๕,๐๐๐
/ อบต.

- - ความยาวดาด
เหมืองคอนกรีต

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

21 โครงการกอสรางทํานบกั้นนํ้าปรักนา
(หมูท่ี ๑๐) บานใหม (นานายสมพงษ)

เพ่ือสรางแหลงเก็บกักนํ้าให
ประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอใน
การเกษตร

กวาง ๘ ม. ยาว ๑๕ ม.
ลึก ๔ ม. ตามแบบ อบต.
กระโทก กําหนด

- - ๕๐๐,๐๐๐
/ อบต.

ความยาว
ทํานบกั้นนํ้า

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

22 โครงการปรับปรุงทํานบคลองสารเทศ
(หมูท่ี ๑๐) บานใหม

เพ่ือปรับปรุงแหลงเก็บกักนํ้าให
ประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอใน
การเกษตร

ปรับปรุงทํานบ
คลองสารเทศ (หมูท่ี ๑๐)
จํานวน ๑ แหง ตามแบบ
อบต.กระโทก กําหนด

- - ๕๐,๐๐๐
/ อบต.

ความยาว
ทํานบคลอง

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

23 โครงการซอมแซมทํานบกกกระโดน
(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค

เพ่ือซอมแซมแหลงเก็บกักนํ้าให
ประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอใน
การเกษตร

วางทอคสล.ขนาด 0.60 ม.
จํานวน 6 ทอน ตามแบบ
อบต.กระโทก กําหนด

- - 25,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนทอคศล. ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

24 โครงการซอมแซมเหมืองไสไกคลอง
ชลประทานในเขตพ้ืนท่ี อบต.กระโทก

เพ่ือซอมแซมแหลงเก็บกักนํ้าให
ประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอใน
การเกษตร

ซอมแซมเหมืองไสไกคลอง
ชลประทานในเขตพ้ืนท่ี
อบต.กระโทก

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

- - ความยาว
เหมืองไสไก

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

25 โครงการสนับสนุนกลุมบริหารการใชนํ้า
โซน ๕

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ

สนับสนุนงบประมาณ
ใหแกกลุมบริหาร
การใชนํ้า โซน ๕

- ๓๐,๐๐๐
/อบต.

- ปริมาณนํ้า
ท่ีระบายออก

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

26 โครงการขุดลอกบอกักเก็บนํ้าบริเวณ
อบต.กระโทก

เพ่ือไมใหบอต้ืนเขินสามารถเก็บ
กักนํ้าใหประชาชนมีนํ้าใชเพียงพอ

ขุดลอกบอกักเก็บนํ้า
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 10๐,๐๐๐
/ อบต.

- ความยาว
บอกักเก็บนํ้า

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๖๘

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
27 โครงการขุดลอกคลองนํ้าเสีย (หมูท่ี 13)

บานคลองทาแร
เพ่ือไมใหนํ้าขังเนาเสียเปนแหลง
เพาะพันธเชื้อโรค

ขุดลอกคลองนํ้าเสีย
ตามแบบ อบต.กระโทก
กําหนด

- 10๐,๐๐๐
/ อบต.

- ความยาวคลอง นํ้าไมเนาเสีย
และไมมีแหลงเพาะ
พันธเชื้อโรค

กองชาง

รวมงบประมาณ 1,730,000 579,000 3,479,800

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพ่ือพัฒนาไปสูครัวของโลก  และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย

๘.๑ แนวทางการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตดานเกษตรอินทรีย
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
1 โครงการจัดต้ังศูนยถายทอดเทคโนโลยี

เกษตรประจําตําบลกระโทก
เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ดานการเกษตร

จัดต้ังศูนยถายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร
ประจําตําบลกระโทก

- 10๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนศูนย
ถายทอด
เทคโนโลยี

ประชาชนมีความรู
ความสามารถในการ
ทําการเกษตรมากขึ้น

สํานักงานปลัด

2 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การเครือขายเกษตรคุม
เกษตรหมูบานตําบลกระโทก

เพ่ือสงเสริมศักยภาพของ
เครือขายเกษตรคุม เกษตร
หมูบาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือขายเกษตรคุม
เกษตรหมูบาน
ตําบลกระโทก

- ๑๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

กลุมเกษตรคุม เกษตร
หมูบานมีความรู
ความสามารถในการ
พัฒนาการเกษตร

สํานักงานปลัด

3 โครงการสงเสริมยุวเกษตร
ตําบลกระโทก

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนสนใจ
การทําการเกษตร

จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
หรือใหความรูในรูปแบบ
อื่น (1 ครั้ง/ป)

๓๐,๐๐๐
/ อบต.

๓๐,๐๐๐
/ อบต.

๓๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

เยาวชนใหความสําคัญ
และสนใจในการทํา
การเกษตรมากขึ้น

สํานักงานปลัด

4 โครงการฝกอบรมอาชีพดานเกษตร
และดานปศุสัตวใหกับกลุมอาชีพ
เกษตรกรรม

เพ่ือใหกลุมอาชีพเกษตรกรรม
สามารถพ่ึงพาตนเอง

จัดกิจกรรมฝกอาชีพ/
ศึกษาดูงานหรือใหความรู
ในรูปแบบอื่นๆ

๓๐,๐๐๐
/ อบต.

๓๐,๐๐๐
/ อบต.

๓๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

กลุมอาชีพเกษตรกรรม
มีรายไดและพ่ึงพา
ตนเองได

สํานักงานปลัด

5 โครงการดานเกษตรลดตนทุน
การผลิต หมูท่ี  8  บานชะอม

เพ่ือใหเกษตรผลิตสินคาทางการ
เกษตรดวยตนทุนท่ีลดลง

จัดกิจกรรม/การใหความรู
ใหแกประชาชนหมูท่ี 8

- 2๐,๐๐๐
/ อบต.

- ตนทุนการผลิต
ตอไร

ตนทุนการผลิตสินคา
เกษตรลดลง

สํานักงานปลัด

6 โครงการเกษตรปลอดสาร
สรางงานเพ่ิมรายได

เ พ่ือผ ลิต สินค า เกษตรปลอด
สารพิษและเพ่ิมรายไดใหเกษตร

จัดทําแปลงการเกษตร
ปลอดสารพิษ

15,๐๐๐
/ อบต.

15,๐๐๐
/ อบต.

15,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนเกษตรกร
ท่ีมีรายไดเพ่ิม

ประชาชนมีรายได
มีอาชีพ และมีสินคา
เกษตรปลอดสารพิษ

สํานักงานปลัด



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๖๙

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61

7 โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได
หมูท่ี 3 บานดอนใหญ

เพ่ือใหลดคาใชจายในครัวเรือน
และไดรับประทานอาหารปลอด
สารพิษ

จัดการปลูกผักสวนครัว
ตามรั้วบานในหมูบาน
หมูท่ี 3 บานดอนใหญ

- 2๐,๐๐๐
/ อบต.

- คาใชจายตอ
ครัวเรือนลดลง

ประชาชนมีคาใชจาย
ลดลงและไดบริโภค
ผักปลอดสารพิษ

สํานักงานปลัด

8 โครงการจัดต้ังกลุมผลิตปุยอินทรีย
ชีวภาพตําบลกระโทก

เพ่ือจัดต้ังกลุมผลิตปุยอินทรีย
ชีวภาพตําบลกระโทก

จัดฝกอบรมการจัดต้ังกลุม
ผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
ในพ้ืนท่ีตําบลกระโทก

100,000
/ อบต.

- - จํานวนคนท่ีเขา
รวมจัดต้ังกลุม
ผลิตปุยอินทรีย
ชีวภาพ

ประชาชนในตําบล
กระโทกไดใชปุย
อินทรียชีวภาพใน
การทําเกษตรกรรม

สํานักงานปลัด

9 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร

เพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตรใหมีมูลคาเพ่ิมขึ้น

จัดฝกอบรม/การใหความรู
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรใหกับ
เกษตรกรตําบลกระโทก

1๐,๐๐๐
/ อบต.

- - จํานวนเกษตรกร
ท่ีผานการอบรม

สินคาทางการเกษตร
มีมูลคาเพ่ิมมากขึ้น

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 185,000 125,000 75,000

๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย
๘.๓ แนวทางการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการกอสรางโรงเรือนการเกษตร

บานพะโค (หมูท่ี ๕)
เพ่ือสงเสริมการผลิตสินคาทาง
การเกษตรใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี

กอสรางโรงเรือนการเกษตร
(จํานวน ๑ หลัง)

- 2๕๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนโรงเรือน
การเกษตรท่ี
สรางเสร็จ

เกษตรกรไดผลิต
สินคาท่ีมีคุณภาพ
ปราศจากสารพิษ

กองชาง

รวมงบประมาณ - 25๐,๐๐๐ -



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๗๐

๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย
๘.๔ การประชาสัมพันธและรณรงคใหเกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใชเกษตรอินทรียแทนปุยวิทยาศาสตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
1 โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย เ พ่ือสงเสริมใหประชาชนหันมา

ผลิตขาวอินทรยี
จัดหาแปลงผลิตขาว
อินทรียใหกับเกษตรกร
ในเขตอบต.(๑๐ ครัวเรือน)

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

๕๐,๐๐๐
/ อบต.

จํานวนแปลงผลิต
ขาวอินทรีย

ประชาชนไดบริโภค
ขาวปลอดสารพิษ

สํานักงานปลัด

2 โครงการผลิตปุยนํ้าอินทรียชีวภาพ
หมูท่ี  3  บานดอนใหญ

เ พ่ือสง เสริมให มีการผลิตปุย นํ้า
อินทรียชีวภาพ

จัดกิจกรรมฝกอาชีพหรือ
ใหความรูในรูปแบบอื่นๆ
แกประชาชนหมูท่ี 3

- 2๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

ประชาชนหันมาผลิต
ปุยนํ้าอินทรียชีวภาพ

สํานักงานปลัด

3 โครงการปรับเปล่ียนเกษตรเคมี
เปนเกษตรอินทรีย (การทํานาโยน)
หมูท่ี 3  บานดอนใหญ

เ พ่ือสง เสริมการทําการเกษตร
อินทรียแทนเกษตรเคมี

จัดฝกอบรมใหความรูแก
กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีและ
รวมกับประชาชน ม.3
(๑ ครั้ง/ป)

- ๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนผูผาน
การฝกอบรม

เกษตรกรทํา
การเกษตรเคมีลดลง

สํานักงานปลัด

4 โครงการจัดทําปุยอินทรียชีวภาพ
หมูท่ี 10 บานใหม

เพ่ือสงเสริมความรู ความสามารถ
ใหประชาชนทําปุยอินทรียชีวภาพ

จัดทําปุยอินทรียชีวภาพ
ของหมูบาน หมูท่ี 10

- 5๐,๐๐๐
/ อบต.

- จํานวนครั้ง
ท่ีจัดกิจกรรม

ประชาชนหันมาใชปุย
อินทรียชีวภาพเพ่ิมขึ้น

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 50,000 14๐,๐๐๐ 50,000
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ผ  02  บัญชีประสานโครงการพัฒนาสามป
(พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61)

ยุทธศาสตร
ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวมงบประมาณ ๓ ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

๕. ยุทธศาสตรการการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน
๕.๑ แนวทางการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางนํ้า  และทางระบายนํ้าและการปรับปรุง
บํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น

2 4,250,3๐๐ - - - - 3 5,350,3๐๐

5.2 แนวทางการสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ 1 2,000,๐๐๐ - - - - 1 2,000,๐๐๐
รวม 3 6,250,3๐๐ - - - - 3 6,250,3๐๐

๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
6.4  แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางนํ้า 1 3,000,000 - - - - 1 3,000,000

รวม 1 3,000,000 - - - - 1 3,000,000
7. ยุทธศาสตรน้ําแกจน
7.1  แนวทางสงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบ กั้นนํ้า  ขุดลอก  ขุดสระ
พัฒนาแหลงนํ้า  คลองนํ้า  และการกระจายประโยชน

1 1,100,000 1 1,500,000 1 2,500,000 3 5,100,000

รวม 1 1,100,000 1 1,500,000 1 2,500,000 3 5,100,000
รวมทั้งหมด 5 10,350,300 1 1,500,000 1 2,500,000 7 14,350,300
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รายละเอียด ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61)

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก

5. ยุทธศาสตรการการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
5.1 แนวทางการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้าและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและ
ทองถิ่น

ท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) และท่ีมา หนวยงานท่ี
ขอประสานป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม

1 โครงการปูผิวทางถนนบานพะโค
(หมูท่ี ๕) ดวยแอสฟลติสคอนกรีต
กวาง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด

๑,๗๓๐,๓๐๐
/ อบต.

- - ๑,๗๓๐,๓๐๐
/ อบต.

อบจ.นม.

2 โครงการกอสรางถนนคสล.
(หมูท่ี ๑๐) บานใหม
(ซอยทุงขวางตะวัน)
กวาง 4 ม.  ยาว 1,050 ม.
หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด

2,520,000
/ อบต.

- - 2,520,000
/ อบต.

อบจ.นม.

รวมท้ังสิ้นจํานวน  2  โครงการ 4,250,300 - - 4,250,300

5. ยุทธศาสตรการการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
5.2  แนวทางการสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ

ท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) และท่ีมา หนวยงานท่ี
ขอประสานป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม

1 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
สําหรับหมูบาน หมูท่ี 3,5,๙,๑0

2,000,๐๐๐
/ อบต.

- - 2,000,๐๐๐
/ อบต.

อบจ.นม.

รวมท้ังสิ้นจํานวน  1  โครงการ 2,000,000.- - - 2,000,000.-

6. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
6.3 แนวทางการสนับสนุนสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา  กีฬาแหงชาติ และการสนับสนุนสงเสริมกีฬานานาชาติ

ท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) และท่ีมา หนวยงานท่ี
ขอประสานป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม

1 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
แบบไรสาย บริเวณพ้ืนท่ีอบต.กระโทก

3,00๐,๐๐๐
/ อบต.

- - 3,00๐,๐๐๐
/ อบต.

อบจ.นม.

รวมท้ังสิ้นจํานวน  1  โครงการ 3,000,๐๐๐ - - 3,000,๐๐๐
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7.    ยุทธศาสตรนํ้าแกจน
7.1 แนวทางสงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  กอสรางฝาย  ทํานบ  กั้นนํ้า  ขุดลอก  ขุดสระ พัฒนาแหลงนํ้า  คลองนํ้า
และการกระจายการใชประโยชน

ท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) และท่ีมา หนวยงานท่ี
ขอประสานป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม

1 โครงการขุดลอกบึงประปา
(หมูท่ี ๒) บานหนองคลา
มีขนาดปริมาตรไมนอยกวา
27,300 ลบ.ม.

1,10๐,๐๐๐
/ อบต.

- - 1,10๐,๐๐๐ อบจ.นม.

2 โครงการเสริมคันก้ันนํ้าลําพระเพลิง
(หมูท่ี ๑๑) บานปรางคพะโค
(จากฝาย-ลําตาบด)
ยาว 2,500 เมตร
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด

- 1,500,000
/ อบต.

- 1,500,000 อบจ.นม.

3 โครงการขุดลอกคลองโพธ์ิ
(หมูท่ี ๑๑)
บานปรางคพะโค แบงออกเปน
๓ ชวง ดงัน้ี
- ขุดลอกคลองเหมืองดาด
กวาง ๑๓ ม.ยาว ๙๕๐ ม.
ลึก ๓.๕๐ ม.
- ขุดลอกคลองโพธ์ิเหนือ
กวาง๒๕ ม.ยาว๑,๐๐๐ ม.
ลึก ๓.๕๐ ม.
- ขุดลอกคลองโพธ์ิใต
กวาง ๒๕ ม.ยาว ๔๒๐ ม.
ลึก ๓.๕๐ ม.
ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐
/อบต.

๒,๕๐๐,๐๐๐ อบจ.นม.

รวมท้ังสิ้นจํานวน 3 โครงการ 1,100,000.- 1,500,000.- 2,500,000.- 5,100,000.-
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ผ  03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

ยุทธศาสตร
ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวมงบประมาณ ๓ ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

๑. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยว
๑.๑ แนวทางพัฒนารายไดจากการจัดกิจกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศน  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
ทองถิ่น  ภูมิปญญา ทองถิ่น  วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  การเปนศูนยกลางฝกอบรมสัมมนา
กีฬาเพ่ือการทองเท่ียวและนันทนาการ

- - - - - - - -

๑.๒ แนวทางสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวดานศาสนา
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

๑.๓ แนวทางคนหาและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม - - - - - - - -
๑.๔ แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเขาแหลงทองเท่ียวและปายบอกทาง - - - - - - - -
๑.๕ แนวทางการเพ่ิมศักยภาพสินคาและบริการ/การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 2 130,000 1 100,000 1 100,000 3 330,000
๑.๖ แนวทางการพัฒนาผูมีสวนรวมในการทองเท่ียวและการเพ่ิมมัคคุเทศกทองถิ่น 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
๑.๗ แนวทางสรางเครือขายการทองเท่ียว/ศูนยประสานการทองเท่ียว - - - - - - - -

รวม 4 250,000 3 220,000 3 220,000 10 690,000
๒. ยุทธศาสตรการบรหิารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
๒.๑ แนวทางสงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดาน  ตามหลักการบริหารการจัดการท่ีดี 15 4,340,000 10 4,474,000 8 3,775,000 33 12,589,000
๒.๒ แนวทางสงเสริมการกระจายอํานาจถายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

- - - - - - - -

๒.๓ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสม  สอดคลอง 7 560,000 7 560,000 7 560,000 21 1,680,000
๒.๔ แนวทางสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 7 225,000 6 200,000 5 170,000 18 595,000

รวม 29 5,125,000 23 5,234,000 20 4,505,000 72 14,864,000
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ยุทธศาสตร
ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวมงบประมาณ ๓ ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

๓. ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน
๓.๑ แนวทางสงเสริมกิจการพาณิชยและลงทุน/ตลาดเพ่ือการพาณิชย 1 20,000 - - - - - -
๓.๒ แนวทางเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 4 130,000 4 180,000 3 100,000 11 410,000
๓.๓ แนวทางสงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคาชุมชน/ตลาดชุมชน/รานคา  ชุมชน 5 95,000 10 215,000 6 115,000 21 425,000
๓.๔ แนวทางสรางความเขมแข็งดานการเกษตรกรรม/สินคา  ชุมชน - - - - - - - -
๓.๕ แนวทางเสริมสรางภูมิปญญาทองถิ่น 1 10,000 - - - - 1 10,000
๓.๖ แนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานส่ิงทอ - - - - - - - -
๓.๗ การสรางเครือขายสินคาชุมชน/ศูนยประสานสินคาชุมชน - - - - - - - -
๓.๘ แนวทางพัฒนาและสงเสริมการคาของชุมชนในเชิงพาณิชยอิเลคทรอนิคส - - - - - - - -
๓.๙ แนวทางพัฒนาและสงเสริมโรงสีชุมชน - - - - - - - -

รวม 11 255,000 14 395,000 9 215,000 34 865,000
๔. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความ
สมดุลอยางยั่งยืน
๔.๑ แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ ในทองถิ่นและ  ชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000
๔.๒ แนวทางการกําจัดมูลฝอยรวมงบประมาณและส่ิงปฏิกูลรวมงบประมาณ  และการจัดต้ัง
ศูนยกําจัดขยะระดับอําเภอ

- - - - - - - -

๔.๓ แนวทางการกําจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและนํ้าเสีย  ในชุมชนและทองถิ่น 3 290,000 4 310,000 3 290,000 10 890,000
๔.๔ แนวทางการจัดการ  การบํารุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนท่ี  ปาไม  การใชประโยชน
จากปาไม   ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2 120,000 3 140,000 2 120,000 7 380,000

๔.๕ แนวทางการสนับสนุนการรณรงคประชาสัมพันธใหทองถิ่นรักษาส่ิงแวดลอมและ
การประหยัดพลังงาน

1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

๔.๖ แนวทางการปลุกจิตสํานึกและคานิยมใหประชาชนในทองถิ่นมีความรูและ
ความเขาใจในการอนุรักษและสงเสริมการคนหาส่ิงอื่นๆ  ในทองถิ่นไปทดแทนพลังงาน

- - - - - - - -

๔.๗ แนวทางการเผยแพร/ประชาสัมพันธ/อนุรักษมรดกทางธรรมชาติ ท้ังระดับชาติและสากล - - - - - - - -
รวม 7 450,000 9 490,000 7 450,000 23 1,390,000



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๗๖

ยุทธศาสตร
ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวมงบประมาณ ๓ ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

๕. ยุทธศาสตรการการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๕.๑ แนวทางการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางนํ้า  และทางระบายนํ้าและ
การปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น

34 11,583,000 24 2,194,400 14 1,873,700 72 15,651,100

๕.๒ แนวทางการสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ 8 1,060,000 3 840,000 6 2,200,000 17 4,100,000
๕.๓ แนวทางการสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น

- - - - - - - -

๕.๔ แนวทางการจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบก และ ทางนํ้า - - - - - - - -
๕.๕ แนวทางการขนสงและการวิศวกรรมจราจร - - - - - - - -
๕.๖ แนวทางการสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 22 4,055,000 12 2,447,500 9 1,760,000 43 8,262,500
๕.๗ แนวทางการผังเมืองของทองถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด - - - - - - - -

รวม 64 16,698,000 39 5,481,900 29 5,833,700 132 28,013,600
๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๖.๑ แนวทางการจัดการศึกษา
๖.๑.๑ สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการ
กับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

6 247,800 5 100,000 5 120,000 16 567,800

๖.๑.๒ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีความพรอมท้ังทางกายภาพและใชเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน

3 560,000 2 150,000 2 100,000 7 810,000

๖.๑.๓ สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหเปนมืออาชีพ และ ยกวิทยฐานะใหสูงขึ้น - - - - - - - -
๖.๑.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร  โดยใชโรงเรียน เปนฐาน - - - - - - - -
๖.๑.๕ สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

- - - - - - - -

๖.๒ แนวทางการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส  และผูติดเชื้อ HIVจัดใหมีและเพ่ิมศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

19 3,834,000 27 4,004,000 19 3,834,000 65 11,672,000

๖.๓ แนวทางการสนับสนุนสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา  กีฬาแหงชาติ และ
การสนับสนุนสงเสริมกีฬานานาชาติ

2 130,000 3 160,000 2 130,000 7 420,000

๖.๔ แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางนํ้า 13 1,113,000 11 1,083,000 11 733,000 35 2,929,000
๖.๕ แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข  การสรางสุขภาพ การรักษาพยาบาล  การปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ/โรคระบาดและโรคไมติดตอ การฟนฟูสุขภาพประชาชน

7 430,000 10 490,000 8 430,000 25 1,350,000



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๗๗

ยุทธศาสตร
ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวมงบประมาณ ๓ ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

๖.๖ แนวทางการปองกัน  การแพรระบาดปญหายาเสพติด 5 230,000 11 360,000 5 230,000 21 820,000
๖.๗ แนวทางการรณรงคและประชาสัมพันธเพ่ือปลุกจิตสํานึกดาน  คุณธรรม/จริยธรรม
แกประชาชนในทองถิ่น

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

๖.๘ แนวทางการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 2 30,000 5 70,000 2 30,000 9 130,000
รวม 57 6,574,800 76 6,517,000 54 5,607,000 187 18,698,800

๗. ยุทธศาสตรน้ําแกจน
๗.๑ แนวทางสงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  กอสรางฝาย  ทํานบ  กั้นนํ้า  ขุดลอก ขุดสระ
พัฒนาแหลงนํ้า คลองนํ้า  และการกระจายการใชประโยชน

8 1,730,000 7 579,000 12 3,479,800 27 5,788,800

๗.๒ แนวทางกอสรางระบบแหลงนํ้าขนาดใหญ - - - - - - - -
๗.๓ แนวทางการพัฒนาลุมนํ้า - - - - - - - -

รวม 8 1,730,000 7 579,000 12 3,479,800 27 5,788,800
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย
๘.๑ แนวทางพัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตดานเกษตรอินทรีย 5 185,000 7 225,000 3 75,000 15 485,000
๘.๒ แนวทางการลดคาใชจายของเกษตรกร
๘.๓ แนวทางการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร - - 1 250,000 - - 1 250,000
๘.๔ แนวทางการประชาสัมพันธและรณรงคใหเกษตรกรมีความเชื่อม่ันในการใชเกษตรอินทรีย
แทนปุยวิทยาศาสตร

1 50,000 4 140,000 1 50,000 6 240,000

รวม 6 235,000 12 615,000 4 125,000 22 975,000
รวมทั้งหมด 186 31,317,800 183 19,531,900 138 20,435,500 507 71,285,200



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๗๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61) อุดหนุนหนวยงานอื่น

ยุทธศาสตร
ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวมงบประมาณ ๓ ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

๒. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
๒.๑ แนวทางสงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆดาน  ตามหลักการบริหารการจัดการท่ีดี 3 43,000 3 43,000 3 43,000 9 129,000
๒.๔ แนวทางสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 2 15,000 2 15,000 2 15,000 6 45,000

รวม 5 58,000 5 58,000 5 58,000 15 174,000
๓. ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน
๓.๒ แนวทางเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 1 20,000 - - - - 1 20,000

รวม 1 20,000 - - - - 1 20,000
๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๖.๑ แนวทางการจัดการศึกษา

๖.๑.๒ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีความพรอมท้ังทางกายภาพและใชเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน

10 927,280 10 927,280 10 927,280 30 2,781,840

๖.๒ แนวทางการสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส  และผูติดเชื้อ HIVจัดใหมีและเพ่ิมศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1 20,000 - - - - 1 20,000

๖.๕ แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข  การสรางสุขภาพ การรักษาพยาบาล  การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ/โรคระบาดและโรคไมติดตอ การฟนฟูสุขภาพประชาชน

1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000

๖.๘ แนวทางการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 2 98,000 2 98,000 2 98,000 6 294,000
รวม 14 1,195,280 13 1,175,280 13 1,175,280 42 3,545,840

รวมทั้งหมด 20 1,273,280 18 1,233,280 18 1,233,280 56 3,739,840



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๗๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61) อุดหนุนหนวยงานอื่น

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก

๒. ยุทธศาสตรการบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
๒.๑ แนวทางสงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆดาน  ตามหลักการบริหารการจัดการที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการจัดงานพิธี  รัฐพิธีตางๆ

ประจําปของอําเภอโชคชัย
เพ่ือใหหนวยงานของรัฐได
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับท่ีทําการปกครอง
อําเภอโชคชัย

13,๐๐๐
/ อบต.

13,๐๐๐
/ อบต.

13,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน มีการจัดพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาและ
ประชาชนไดแสดงความ
จงรักภักดี ซาบซ้ึงใน
พระมหาธิคุณของพระองค

สํานักงานปลัด

๒ โครงการจัดงานสมโภชนฉลอง
อนุสาวรียทาวสุรนารีอําเภอโชคชัย

เพ่ือจัดพิธีสมโภชนและ
ใหประชาชนอําเภอโชคชัย
ทุกหมูเหลา  ระลึกถึงคุณงาม
ความดีและวีรกรรมของทาวสุรนารี

อุดหนุนการจัดงาน
สมโภชนฉลองอนุสาวรีย
ทาวสุรนารี ๑ ครั้ง/ป

2๐,๐๐๐
/ อบต.

2๐,๐๐๐
/ อบต.

2๐,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน จัดเปนงานประจําปของ
อําเภอโชคชัยและอนุชน
รุนหลังไดรําลึกถึงวีรกรรม
ของทาวสุรนารี

สวนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

๓ โครงการศูนยรวมขอมูลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของอปท.
ระดับอําเภอ

เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐ
ใหเปนแหลงศึกษา คนควา  ขอมูล
ขาวสาร และใหมีสถานท่ีกลาง
ในการจัดซ้ือจัดจางของอปท.

อุดหนุนงบประมาณ
ใหศูนยขอมูลขาวสาร
อบต.ดานเกวียน

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน สามารถตอบสนองนโยบาย
ของรัฐ มีสถานท่ีกลาง
ในการจัดซ้ือจัดจาง
ประชาชนเขาถึงขอมูลและ
การปฏิบัติงานของอปท.

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 43,000 43,000 43,000



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๘๐

๒. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
๒.๔ แนวทางสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

เพ่ือสงเสริมและรณรงคใหความรู
ใหอาสาสมัครตนแบบ
ประชาธิปไตยในระดับอําเภอ
ตําบล หมูบาน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
ท่ีทําการปกครองอําเภอ
โชคชัยดําเนินการ

๕,๐๐๐
/ อบต.

๕,๐๐๐
/ อบต.

๕,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน กํานัน /ผูใหญบาน/ผูชวย
ผูใหญบาน มีความรัก
ความสามัคคี

สํานักงานปลัด

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
หมูบาน (กม.)

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ในสะทอนปญหาและ
ความตองการของประชาชน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
ท่ีทําการปกครองอําเภอ
โชคชัยดําเนินการ

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

๑๐,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน สามารถแกไขปญหาและ
ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนได

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 15,000 15,000 15,000

๓ . ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน
๓.๒ แนวทางเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการขับเคล่ือนหมูบาน/ชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมทักษะการ
เรียนรูตามแนวกิจกรรมดานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก
ประชาชน

รณรงคประชาสัมพันธ/
จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
หรือการใหความรูหรือ
การสนับสนุนรูปแบบอื่น

๒๐,๐๐๐
/ อบต.

- - งบประมาณท่ีสนับสนุน ประชาชนไดรับความรู
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - -

๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๖.๑.๒ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีความพรอมทั้งทางกายภาพและใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน

ศูนยเด็กเล็กอบต.กระโทก
เพ่ือใหเด็กนักเรียน ต้ังแตชั้น
อนุบาล-ป.๖ ในโรงเรียนสังกัด
สพฐ.ไดมีอาหารกลางวัน
รับประทาน

จัดซ้ือ/จัดหา
อาหารกลางวัน
ศูนยเด็กเล็กอบต.กระโทก
จํานวน 34 คน
ราคา 20 บาท  200 วัน

136,000
/ อบต.

136,000
/ อบต.

136,000
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน นักเรียนในโรงเรียน
ไดมีอาหารกลางวัน
รับประทานทุกคน
และไดรับสารอาหาร
ครบถวนตามหลัก
โภชนาการ

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
2 โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน

โรงเรียนบานดอน
เพ่ือใหเด็กนักเรียน ต้ังแตชั้น
อนุบาล-ป.๖ ในโรงเรียนสังกัด
สพฐ.ไดมีอาหารกลางวัน
รับประทาน

จัดซ้ือ/จัดหา
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบานดอน
จํานวน 63 คน
ราคา 20 บาท 200 วัน

252,00๐
/ อบต.

252,00๐
/ อบต.

252,00๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน นักเรียนในโรงเรียน
ไดมีอาหารกลางวัน
รับประทานทุกคน
และไดรับสารอาหาร
ครบถวนตามหลัก
โภชนาการ

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดพะโค

เพ่ือใหเด็กนักเรียน ต้ังแตชั้น
อนุบาล-ป.๖ ในโรงเรียนสังกัด
สพฐ.ไดมีอาหารกลางวัน
รับประทาน

จัดซ้ือ/จัดหา
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดพะโค
จํานวน 44 คน
ราคา 20 บาท  200 วัน

176,00๐
/ อบต.

176,00๐
/ อบต.

176,00๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน นักเรียนในโรงเรียน
ไดมีอาหารกลางวัน
รับประทานทุกคน
และไดรับสารอาหาร
ครบถวนตามหลัก
โภชนาการ

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4 โครงการอุดหนุนการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนโรงเรียนบานดอน

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง
ปลูกฝงคุณธรรมมีนํ้าใจนักกีฬา
รูแพรูชนะ

นักเรียนต้ังแตชั้นอนุบาล
๑ ถึง ชั้นประถมปท่ี ๖

1๐,๐๐๐
/ อบต.

1๐,๐๐๐
/ อบต.

1๐,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน นักเรียนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณแข็งแรงมีความ
สามัคคีมีนํ้าใจนักกีฬารู

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 โครงการอุดหนุนการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนโรงเรียนวัดพะโค

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง
ปลูกฝงคุณธรรมมีนํ้าใจนักกีฬา
รูแพรูชนะ

นักเรียนต้ังแตชั้นอนุบาล
๑ ถึง ชั้นประถมปท่ี ๖

1๐,๐๐๐
/ อบต.

1๐,๐๐๐
/ อบต.

1๐,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน นักเรียนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณแข็งแรงมีความ
สามัคคีมีนํ้าใจนักกีฬารู

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

6 โครงการกิจกรรมเดินทางไกล
อยูคายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนบานดอน

เพ่ือใหการเรียนการสอนลูกเสือ-
เนตรนารี ครบถวนสมบูรณ
ตามหลักสูตร

ลูกเสือสํารอง
(นักเรียนชั้น ป.๑-ป.๓)
ลูกเสือสามัญ - เนตรนารี

1๐,๐๐๐
/ อบต.

1๐,๐๐๐
/ อบต.

1๐,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน นักเรียนทุกคนมีความรัก
ความสามัคคีมีระเบียบ
วินัยสามารถในความรู
และประสบการณไปใช
ในชีวิตระจําวันได

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

7 โครงการกิจกรรมเดินทางไกล
อยูคายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนวัดพะโค

เพ่ือใหการเรียนการสอนลูกเสือ-
เนตรนารี ครบถวนสมบูรณ
ตามหลักสูตร

ลูกเสือสํารอง
(นักเรียนชั้น ป.๑-ป.๓)
ลูกเสือสามัญ - เนตรนารี

1๐,๐๐๐
/ อบต.

1๐,๐๐๐
/ อบต.

1๐,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน นักเรียนทุกคนมีความรัก
ความสามัคคีมีระเบียบ
วินัยสามารถในความรู
และประสบการณไปใช
ในชีวิตระจําวันได

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
8 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู

นอกสถานศึกษาโรงเรียนบานดอน
เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
และมีประสบการณตรงสราง
พัฒนาการทางด านร า งกาย
อารมณสังคมและสติปญญา

นักเรียนต้ังแตชั้นป.๑
ถึง ป.๖ คณะครูและ
ผูปกครองนักเรียน

15,๐๐๐
/ อบต.

15,๐๐๐
/ อบต.

15,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของชาติไทย
ในอดีตและปจจุบัน มี
ความรูดานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอด
กันมาในภูมิภาคตางๆ

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

9 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
นอกสถานศึกษาโรงเรียนวัดพะโค

เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
และมีประสบการณตรงสราง
พัฒนาการทางด านร า งกาย
อารมณสังคมและสติปญญา

นักเรียนต้ังแตชั้นป.๑
ถึง ป.๖ คณะครูและ
ผูปกครองนักเรียน

15,๐๐๐
/ อบต.

15,๐๐๐
/ อบต.

15,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน นักเรียนไดรับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของชาติไทย
ในอดีตและปจจุบัน มี
ความรูดานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอด
กันมาในภูมิภาคตางๆ

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

10 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ศูนยเด็กเล็กอบต.กระโทก,
โรงเรียนบานดอน,โรงเรียนวัดพะโค

เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงและมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น

จัดซ้ือ/จัดหา อาหารเสริม
(นม)โรงเรียน ใหแกเด็ก
ศูนยเด็กเล็กอบต.กระโทก
จํานวน  34  คน ราคา 8
บาท 260 วัน,โรงเรียน
บานดอน จํานวน 63 คน
ราคา 8 บาท 260 วัน ,
โรงเรียนวัดพะโค จํานวน
44 คน  ราคา 8 บาท
260 วัน

๒93,280
/ อบต.

๒93,280
/ อบต.

๒93,280
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน เด็กมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงและมีพัฒนาการ
ท่ีดี ขึ้น

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวมงบประมาณ 927,280 927,280 927,280
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๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๖.๒ แนวทางการสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  และผูติดเชื้อ HIV จัดใหมีและเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมกองทุน

สวัสดิการผูสูงอายุตําบลกระโทก
เพ่ือใหกองทุนสวัสดิการชมรม
ผูสูงอายุมีความเขมแข็งยั่งยืน

สนับสนุนกิจกรรมกองทุน
สวัสดิ การผูสูงอายุใน
ตําบลกระโทก

๒๐,๐๐๐
/ อบต

- - งบประมาณท่ีสนับสนุน การดําเนินงานของ
กองทุนฯเปนไปดวย
ความเรียบรอย

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 20,000 - -

๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๖.5 แนวทางการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การเสริมสรางดูแลสุขภาพประชาชน และการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการอุดหนุนศูนยสาธารณสุข

มูลฐานประจําหมูบานในตําบล
กระโทก

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจํา
หมูบานในตําบลกระโทก

อุดหนุนงบประมาณใหแก
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมูบานในตําบล
กระโทก

๑5๐,๐๐๐
/ อบต.

๑5๐,๐๐๐
/ อบต.

๑5๐,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมูบาน
ในตําบลกระโทก
สามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

รวมงบประมาณ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๘๔

๖. ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๖.๘ แนวทางการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61
๑ โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา

ของวัดโบสถคงคาลอม
เพ่ือเด็ก เยาวชนและประชาชน
ในทองถิ่น ไดมีกิจกรรมดาน
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นรวมกัน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
วัดโบสถคงคาลอม

8๐,๐๐๐
/ อบต.

8๐,๐๐๐
/ อบต.

8๐,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน เด็กเยาวชนและ
ประชาชนไดมีสวน
รวมสงเสริมกิจกรรม
ดานวัฒนธรรม
ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 โครงการฝกอบรมศีลธรรม
คายคุณธรรม จริยธรรม

เพ่ือใหนักเรียนนําหลักธรรม
มาใชเปนแนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
วัดปรางคพะโค

18,๐๐๐
/ อบต.

18,๐๐๐
/ อบต.

18,๐๐๐
/ อบต.

งบประมาณท่ีสนับสนุน นักเรียนสามารถ
นําความรูท่ีไดไป
ประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน

สวนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวมงบประมาณ 98,๐๐๐ 98,๐๐๐ 98,๐๐๐
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สวนท่ี  4
แนวทางการติดตามประเมินผล

องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ท่ี 68/๒๕๕8 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ

๒๕๕8 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ประกอบดวย

๑. นายอัด  หมูเกษม ตําแหนง  สมาชิกสภา อบต.กระโทก เปน กรรมการ
๒. นายสมพงษ  แฝกกระโทก ตําแหนง  สมาชิกสภา อบต.กระโทก กรรมการ
๓. นายสุดธี  คอนกระโทก ตําแหนง  สมาชิกสภา อบต.กระโทก กรรมการ
๔. นายบุญชวย  พ่ึงกระโทก ตําแหนง  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน กรรมการ
๕. นายวิโรจน  วนิชชากร ตําแหนง  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน กรรมการ
6. นางเพ็ญแข  ตลอดนอก ตําแหนง  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรรมการ
๗. นางรุงเรือง  นิยมมา ตําแหนง  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรรมการ
๘. นายธรรณพ  นิลสลับ ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา กรรมการ
๙. นางทิพยสุดา  พวงพอก ตําแหนง  หัวหนาสํานักงานปลัด กรรมการ
๑๐. นายเลิศ  แปะกระโทก ตําแหนง  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑. นายสมหวัง  นามกระโทก ตําแหนง  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหาร

เสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยในการปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ท่ี 107/๒๕๕8 ลงวันท่ี 27
กุมภาพันธ ๒๕๕8   เรื่อง แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘
ประกอบดวย

(๑) นายบุญชวย  พ่ึงกระโทก ประธานกรรมการ
(๒) นายอัด  หมูเกษม กรรมการ/เลขานุการ

๖.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวา
เปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจซ่ึงสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดหรือไม และ
โครงการพัฒนาน้ันประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาสามปและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ดังน้ี

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังน้ี
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(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล ( Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

(Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect)
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมท่ีมีตอ

กลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปก็ได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนา
ของแผนพัฒนาสามปได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับคณะกรรมการฯจะพิจารณา

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทาง
ดังน้ี

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness  Evaluation)
(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation)

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดต้ังแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนส้ินสุด
โครงการฯ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและผลการติดตามและประเมินโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอาจใหความเห็นหรือขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปและโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดได

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดกําหนดกรอบ และแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนรายไตรมาส   ดังน้ี

(๑) ไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน – มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

โดยจะดําเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวมและใหรายงานครั้งท่ี ๑ ภายในเดือนสิงหาคมและครั้งท่ี ๒
ภายในเดือนธันวาคม โดยเนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่ีเปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระโทก มีศักยภาพ
ท่ีจะสามารถดําเนินการได ในสวนของโครงการท่ีเกินศักยภาพจะประสานงานขอทราบผลความกาวหนาจาก คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอแลวเสนอรายงานตอผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกัน   อยางนอยปละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
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๖.๒ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนา  โดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบวาไดดําเนินการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสู
การปฏิบัติ ตามเปาหมายภายใตระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม      และบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวหรือไม

๑. แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใชแบบรายงาน  แบบท่ี ๑ การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

๒. แบบติดตามแผนพัฒนา  ใชแบบรายงาน  แบบท่ี ๒ แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

๓. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใชแบบรายงาน แบบท่ี ๓ คือ
3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
3.2 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท. ในภาพรวม
3.3 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท. ในแตละยุทธศาสตร
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แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก

คําชี้แจง : เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง
หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลกระโทก     อําเภอโชคชัย     จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นการประเมิน
มี

การดําเนินการ
ไมมี

การดําเนินการ

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการประชมุคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ
4. มีการจัดต้ังคณะสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา

ทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับ

ศักยภาพของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

แบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง
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คําชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลกการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนา 3 ป  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแตสิ้นสุด
การดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาส ที่ 1

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลกระโทก   อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี ……………

(1) ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) (2) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม)
(3) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป

ยุทธศาสตร

ปที่ 1
พ.ศ. 2550

ปที่ 2
พ.ศ. 2551

ปที่ 3
พ.ศ. 2552

รวม

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมา

ณ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมา

ณ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมา

ณ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมา

ณ

รวม

4.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร

ปที่ 1 พ.ศ.
2550

ปที่ 2 พ.ศ.  2551 ปที่ 3 พ.ศ.  2552 รวม

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมา

ณ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมา

ณ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมา

ณ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมา

ณ

รวม

แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทองถ่ิน
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5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ………………………..

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จํานวนโครงการ
ที่อยูในระหวาง

ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่ยังไมได
ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอย
ละ

จํานวน รอยละ

รวม

6. การเบิกจายงบประมาณ  ป …………………………

ยุทธศาสตร งบปกติ เงินสะสม รวม
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

รวม

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับการอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป……………………..

โครงการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
ดําเนินการแลว อ ยู ใ น ร ะ ห ว า ง

ดําเนินการ
ยังไมไดดําเนินการ งบประมาณท่ีไดรับ ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี

เบิกจาย

รวม
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สวนที่ 4 ปญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
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คําชี้แจง : แบบ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง  หลังจากส้ินปงบประมาณ

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา…
2. วัน/เดือน/ป  ท่ีรายงาน ………………………………………………….

สวนที่ 2 ยุทธศาสตรและโครงการในป ……………………………………
2. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยู
ในแผน

จํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ

รวม

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
3. ความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม

แบบ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
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4. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี ………………………………………………………………………………………………

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม

2) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก หนวย
ผลการดําเนินงาน
กอนดําเนินการ
(จํานวน)

หลังดําเนินการ
(จํานวน)

เพ่ิม/ลด



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๙๔

คําชี้แจง : แบบ3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม  โดยกําหนดใหมีการ
เก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากส้ินสุดปงบประมาณ

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ตํ่ากวา 20 ป (2) 20-30 ป (3)  31-40 ป

(4)  41-50 ป (5)  51-60 ป (6) มากกวา 60 ป
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3) อนุปริญญาหรือเทียบเทา

(4) ปริญญาตรี (5) สูงกวาปริญญาตรี (6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว

(4) รับจาง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมมากนอยเพียงใด

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถิ่น
8) ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม



แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) อบต.กระโทก หน้า ๙๕

สวนยุทธศาสตร………………………………………………………………………………………………..

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ตํ่ากวา 20 ป (2) 20-30 ป (3)  31-40 ป

(4)  41-50 ป (5)  51-60 ป (6) มากกวา 60 ป
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3) อนุปริญญาหรือเทียบเทา

(4) ปริญญาตรี (5) สูงกวาปริญญาตรี (6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว

(4) รับจาง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

5. หากทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาดาน…………………………………………………………
โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะไหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทานเทาใดภาพรวมมากนอยเพียงใด

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ภาพรวม

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

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใ นภาพรวม
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