
 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๑ 

   ส่วนที่ ๑ 
 บทน ำ 

 

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ .๒๕๕๐ ได้บัญญัติหลักการปกครองท้องถิ่น              
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงินและ             
การคลัง ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ให้องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย  จึงต้องก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่า 
หนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามา
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนต าบล                   
ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไป           
ด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 (๑)  เพื่อเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 (๒)  เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 (๓)  เพื่อเป็นการเช่ือมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (๔)  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 
 

๑.๓  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

ขั้นตอนที่ ๑    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น พร้อมส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน  และภาคธุรกิจเอกชน  บูรณาการความร่วมมือของ                  
ทุกภาคส่วน  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้อ งถิ่นและรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บูรณาการ  ทุกภาค
ส่วน เพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในกรณีหมู่บ้านหรือด าเนินการจัดท าแผนชุมชนในชุมชนเพื่อให้ได้มา              
ซึ่งข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชนต าบลแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการจัดประชุมประชาคมให้เกิดความซ้ าซ้อนก็ได้  และให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน าแผนพัฒนาหมู่บ้าน                  
แผนชุมชน ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง          
กับความต้องการและแก้ไขปัญหาประชาชนในท้องถิ่นได้ 

ให้ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น               
ในการจัดท าทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน  แผนพัฒนาหมู่บ้าน  โดยด าเนินการให้ครบทุกชุมชน หมู่บ้านและน าแผนชุมชน 
แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๒    ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่จัดท าแผน ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจากส านัก/กอง/          
ส่วนอ่ืนๆ และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาส่งให้คณะกรรมการสนับสนุน            
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๓    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และบัญชีโครงการที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ  เพื่อประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๒ 

 ขั้นตอนที่ ๔    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาท่ีต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว  น าเสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ ๕    ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาท่ีต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ า เภอเพื่อประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิน่กับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 ส าหรับกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึงพิจารณาอนุมัติ  
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 

๑.๔  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็น           
ถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเ ช่ื อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ                   
เป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  และใช้ทรัพยากร                 
การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีท่ีผ่ำนมำ 

 
 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา   ภายใต้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕8   การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร  อันเนื่องมาจากมีการบรรจุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีจ านวนมาก  แต่รายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง  ส่วนราชการอื่นจัดเก็บ
ให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจ ากัดไม่เพียงพอแก่การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนา   ท าให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนทั้งหมด  แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน             
ได้พอสมควรดังนี ้
 

2.1  สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   

        2.1.1  ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น  
ปัญหำ สภำพปัญหำ 

1. ปัญหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 เส้นทางคมนาคม 
1.2 สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

ไม่ทั่วถึง 
       

1.เส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้านหลายแห่งยังเป็นถนนลูกรัง หินคลกุ  
ในแต่ละปีจึงยังต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม  เนื่องจากมสีภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ 
๒.เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บา้นช ารุด  ผิวจราจรขรุขระ ท าให้การเดินทาง 
ไม่สะดวก ปลอดภัย 
๓.มีการขยายบ้านเรือนเพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน  จึงท าให้การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
และขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค  ยังเข้าไปไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
4.ทางสาธารณะในหมู่บ้าน ไม่มไีฟฟ้าแสงสว่างหรือโคมไฟ ทั่วถึงทุกซอย  
ซึ่งในช่วงกลางคนืการเดินทางอาจจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยส์นิของ
ประชาชนและบางจดุจะเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น อาจก่อความเดือนร้อน 
ร าคาญต่อประชาชนท่ีผ่านไปมาได้ 
5.น้ าเสียจากบ้านเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่มรีะบบการระบายน้ า/รางระบายน้ า
หรือการบ าบดัน้ าเสียในหมู่บ้าน ท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ
เชื้อโรค 
๖.เส้นทางคมนาคมที่เป็นคอนกรีตหรือลาดยางจะมีการใช้งบประมาณสูง แต่ 
อบต.มีงบประมาณในแต่ละปีค่อนข้างจ ากัด 

2. ปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ 
2.1 ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรฤดูแลง้ 
2.2 แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน 
2.3 ขาดแคลนน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค 

            บริโภค 

1.ขาดระบบบริหารการจัดการน้ าที่ดี  เนื่องจากในฤดูน้ าหลากจะเกดิปัญหาน้ า
ท่วมเสมอ และในฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง 
2.แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน  ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได ้
3.ระบบน้ าจากชลประทานจดัส่งน้ ามาจ ากัด 
4.ฝนไมต่กต้องตามฤดูกาล 

5.มีเศษวัสดุ วัชรพืชหรือขยะต่างๆ ในแม่น้ าล าคลองจ านวนมาก ท าให้น้ าเน่า
เสียและกีดขวางทางน้ า น้ าไหลไมส่ะดวก ซึ่งในช่วงฤดูน้ าหลากอาจท าให้เกิด
ปัญหาน้ าท่วมตามมาได ้
6.น้ าประปาหมู่บา้นไมส่ะอาด ไมส่ามารถบริโภคได้  และคา่ใช้จ่ายในการดูแล
ซ่อมบ ารุงประปาหมู่บ้านค่อนข้างสูง 
7.ขาดภาชนะในการเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคบรโิภคช่วงฤดูแล้ง 
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ปัญหำ สภำพปัญหำ 
3. ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ 

3.1 พืชผลทางการเกษตรมรีาคาตกต่ า 
3.2 ต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตรและ

ค่าแรงเพิ่มสูงขึ้น 
 

 

1.ราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า  ท าให้ประชาชนมรีายไดไ้ม่คุ้มทุน 
2.ต้นทุนในการผลติสินคา้เกษตรเพิ่มขึ้น  เช่น  ค่าแรงสูงขึ้น ค่าปุ๋ยเพิ่มขึ้น ฯลฯ 
จึงท าให้ประชาชนผลติสินค้าไดไ้มเ่ต็มที่ เพราะต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก 
3.ขาดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ หรือมีการรวมกลุ่มแต่ไม่ยั่งยนื   ซึ่งกลุ่ม
นับว่าเป็นพลังส าคญัในระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
4.พื้นที่ส่วนใหญ่ในต าบลกระโทก เป็นพื้นที่เกษตรกรรมส าหรบัเพาะปลูกข้าว 
มันส าปะหลัง หรืออ่ืนๆ จึงท าให้รายไดส้่วนใหญ่มาจากการท าเกษตรกรรม 
5.ประชาชนขาดความสนใจ ในโครงการ/กิจกรรมทีร่ัฐสนับสนุนหรอืช่วยเหลือ  
ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าที่ควร 

4. ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข 
4.1 สุขลักษณะภายในชุมชน 
4.2 โรคระบาด 

1.ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านยังไม่มีการจดัระบบสุขาภิบาลที่ดีพอ 
2.มีน้ าเสียที่เกดิจากการอุปโภค บริโภค ขังภายในหมู่บ้าน  ซึ่งมักจะเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายและเช้ือโรคอื่น ๆ ท าให้เกิดโรคไข้เลือดออกตามมา 
3.ขาดการก าจัดขยะอย่างเป็นระบบ และถูกวิธีในหลายหมู่บ้าน จึงท าให้เกิด 
การสะสมของขยะ ซึ่งจะเป็นแหลง่เพาะเช้ือโรคตา่ง ๆ 
4.ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ ท าให้
ยากแก่การป้องกัน 
5.ประชาชนชนยังขาดความสนใจใน การรักษาสุขภาพ และปญัหาดา้น
สุขอนามัย ซึ่งท าให้มีผูป้่วยโรคความดัน เบาหวาน จ านวนมาก 

5. ปัญหำด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำรและ 
กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
5.1 การเข้ามามีส่วนร่วมกับ อบต.ของ

ประชาชนยังมีน้อย 
5.2 ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน

น้อย 
5.3 งบประมาณในการบรหิารจดัการ

อบต.มีจ านวนจ ากดั 
5.4 ปรับปรุงกระบวนการท างานของ

องค์กร 
 

1.ประชาชนไม่เห็นความส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือในการแสดงความ
คิดเห็นตา่งๆกับทางอบต.  
2.ประชาชนไม่ให้ความส าคญักับการเลือกตั้ง 
3.อบต.มีงบประมาณในการด าเนนิการค่อนข้างจ ากัด เมื่อเทียบกับปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน 
4.ประชาชนยังขาดกระบวนการเรยีนรู้ด้านการเมืองการปกครอง ท าให้
กระบวนการตรวจสอบทางการเมอืงยังอ่อนแอ 
5.ประชาชนยังขาดความสนใจ ในด้านการมสี่วนร่วม ด้านการเมืองการ 
ปกครอง การบริหารหรือพัฒนาท้องถิ่นท าให้การด าเนินการเป็นเพียงการแก้ไข
ปัญหาของบุคคลบางกลุ่ม 
6.ประชาชนไม่เข้าใจระบบบริหาร งาน ของ อบต.ท าให้เกิดความเขา้ใจผิดใน
การติดต่อ ประสานงาน อยู่บ่อยครั้ง 
7.ข้าราชการหรือพนักงาน ต้องปรับปรุงกระบวนการท างาน ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนใหด้ีที่สุด  
8.ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบตัิ  ซับซ้อน
หลายขั้นตอน ท าให้การให้บริการประชาชนยังขาดความคล่องตัว  

6.  ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ  และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น กำรกฬีำและนันทนำกำร 

6.1 การศึกษาต่อของราษฎรในชุมชน 
อยู่ในเกณฑ์ต่ า 

6.2 ขาดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นการศึกษา 
ตามอัธฌาศรัย 

6.3 การละเลยประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งามท้องถิ่นของชุมชน 

6.4 ประชาชนขาดการตื่นตัวในการเลน่
กีฬา 

1.ประชาชนไม่เห็นความส าคัญในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุม่
เยาวชน 
2.วัยหนุ่มสาวไม่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกจิกรรมในวันส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้าน 
3.การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนท่ีทันสมัย 
และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
4.ประชาชนยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นการศึกษาตามอัธฌาศรยั หรือการศึกษา
นอกระบบ ท าให้ยังมีความรู้ที่ล้าหลัง ไม่ทันเหตุการณ์บ้านเมือง 
5.การเสื่อมศลีธรรมทางศาสนาของคน  ท าให้ไม่มีที่ยึดเหนีย่วจิตใจ ส่งผลให้เกดิ
ปัญหาสังคมหลายเรื่องตามมา 
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ปัญหำ สภำพปัญหำ 
 6.วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม  ภูมปิัญญาชาวบ้าน  เริม่สญูหาย เนื่องจากไม่ได้

รับความสนใจ จากเยาวชนรุ่นหลัง จึงไม่ไดร้ับสบืทอด 
7.ประชาชนขาดการตื่นตัวในการดูแล สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออก
ก าลังกายหรือการเล่นกีฬา  

7.  ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.1  แหล่งน้ าธรรมชาติถูกบุกรุก 
7.2  สภาพดินเสื่อมโทรม 
7.3  ป่าไมล้ดลง 

      7.4  อุณหภูมสิูงขึ้น 

1.แหล่งน้ าธรรมชาติถูกบุกรุกโดยราษฎรที่มีท่ีท ากินติดกับคลองธรรมชาติ  จึง
ท าให้ทางน้ าดั้งเดิมถูกปิดกั้น จึงท าให้เกิดน้ าขัง ไม่มีการระบายน้ าเมื่อถึงฤดูฝน
น้ าระบายไม่ทัน  จึงมีการท่วมขังและเกดิโรคระบาดในพ้ืนท่ี 
2.การเผาซังข้าวในนาหรือการปลกูพืชชนิดเดียวโดยไมม่ีการสลับเปลี่ยนปลูกพืช
ชนิดอื่นและมีการใช้ปุ๋ยเคมเีป็นจ านวนมาก จึงเป็นสาเหตุให้ดินมีคุณภาพต่ าลง  
เกิดปัญหาดินเคม็ ปลูกพืชผลทางการเกษตรไดผ้ลผลิตไม่ดเีท่าที่ควร 
3.พื้นที่ของต าบลมีป่าไม้น้อย  เกดิจากการตัดไม้ ท าลายป่า เพ่ือท าที่อยู่อาศัย
หรือท่ีท ากิน 
4.มีจับปลาในแหล่งน้ าสาธารณะ ท่ีมีการเพาะพันธ์ุสัตว์น้ าหรือการจบัปลา 
ในฤดูวางไข่  ท าให้ปลาหรือสตัว์น้ าสูญพันธุ์เร็วขึ้น 

8. ปัญหำด้ำนสังคม 
8.1 คนว่างงาน 
8.2 ยาเสพตดิแพรร่ะบาด 
8.3 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ถูกทอดทิ้ง 
8.4 เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการดูแล 

เอาใจใส ่
5.5 ประชาชนมีรายได้อยู่ในเกณฑ ์

ที่ต่ าขาดอาชีพเสริม 

1.จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศตกต่ า มีแรงงานกลับสู่ท้องถิ่น  ท าให้เกิด
ปัญหาการว่างงาน  และไมม่ีอาชีพเสริมนอกฤดูท าการเกษตร  ท าให้ขาดโอกาส
ที่จะพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนหรือชุมชน 
2.การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นยังคงมีอยู่ในหมู่บ้าน  เนื่องจาก
ขาดความต่อเนื่องในการปราบปรามอย่างจริงจัง 
3.การทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนมีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน  เนื่องจาก
ค่านิยม การเลียนแบบ ทีผ่ิดๆ การส่งเสริมใหส้ถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง
จะบรรเทาปัญหานี้ได ้
4.ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ถูกทอดทิ้ง ไม่ไดร้ับการดูแล ท าให้ตอ้งด ารงชีวิต
อยู่ตามล าพังด้วยความยากล าบาก ขาดคนดูแลเอาใจใส ่
5.เด็กในหมู่บ้านไม่ได้เข้ารับการศกึษาต่อในภาคบังคับ เนื่องจากครอบครัว
ยากจน   
6.ประชาชนมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย  ขาดการท าบัญชีครัวเรอืนหรือ 
การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย 
7.เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วงเทศกาลวันหยุด ท าให้เกดิความสูญเสยีทั้งชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 
        2.1.2   ผลกำรวิเครำะหศ์ักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของ              
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  ด้วยเทคนิค SWOT (Analysis)  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตโดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี ้

(1) จุดแข็ง  (S : Strensth) 
     - ประชาชนมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้าง 

  พื้นฐานและคุณภาพชีวิต 
 - มีโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง  สามารถรองรับการศึกษาของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 

- มีแม่น้ ามูลไหลผ่าน 
  - มีระบบคลองชลประทาน 2 แห่ง  คือ โครงการส่งน้ าล ามูลบน และโครงการส่งน้ าล าพระเพลิง 

 - ผู้น าชุมชนมีความรู้ความสามารถ 
 - มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในพ้ืนท่ี 
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 - มีปรางค์พะโคที่เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่ส าคัญของต าบลกระโทก 
 - มีโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ 1  แห่งในพื้นที่  
(2) จุดอ่อน  (W : Weakness) 

- ชุมชนมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
- ไม่มีระบบการจัดการด้านผังเมือง 
- ต้นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรสูงขึ้น 
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเท่าที่ควร 
- บุคลากรยังไม่เพียงพอต่องานและภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอน 
- ไม่มีสถานท่ีรองรับขยะในต าบลกระโทก 

(3) โอกำส  (O : Opportunity) 
- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่าน จ านวน 1 สาย คือ ถนนโชคชัย – ครบุรี  
- มีพื้นท่ีท าการเกษตรที่เหมาะสม 

     - มีโรงงานอุตสาหกรรม  ขนาดใหญ่ 1 แห่งในพื้นที่ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่มีงานท า 
  - มีปรางค์พะโค ส าหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์  
(4) ข้อจ ำกัด  (T : Threat) 

- งบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของ 
  ประชาชน 

   - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้า 
     ในการท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 

 2.2   กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ   ผลการประเมินพบว่า  การก าหนดยุทธศาสตร์และ                

แนวทางการพัฒนาของอบต.กระโทก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์จังหวัด การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี  โดยได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี  จ านวน 247 โครงการ                    
สามารถด าเนินงานได้แล้วเสร็จ  จ านวน  94  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  38.06  จากจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี (เฉพาะปี 2558)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอบต.กระโทกไม่สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีไดท้ั้งหมด 247 โครงการ 
เนื่องมาจากศักยภาพทางการเงินการคลังของอบต.กระโทก  มี งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานได้ทั้งหมด                    
เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่มีจ านวนมากเกินไป   
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อๆ ไป   จึงต้องมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ   ความจ าเป็นเร่งด่วนของ
โครงการ /กิจกรรม   เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง                    
ลดปัญหาความซ้ าซ้อนของโครงการได้  ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางนี้ 
 

ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) 

ยุทธศำสตร ์

โครงกำรที่บรรจ ุ
ในแผนพัฒนำ 
สำมปี พ.ศ.  

๒๕๕8-๒๕60 

โครงกำร 
ที่น ำเข้ำ

ข้อบัญญัติ 
ปี ๒๕๕8 

โครงกำร 
ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำร 
ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

1.การพัฒนาการท่องเที่ยว 4 2 2 0.81 
2.การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

39 16 16 6.48 

3.เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปญัหาความยากจน 

14 4 4 1.62 

4.การอนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้เกดิสมดลุอย่างยั่งยืน 

5 1 1 0.40 
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ยุทธศำสตร ์

โครงกำรที่บรรจ ุ
ในแผนพัฒนำ 
สำมปี พ.ศ. 
๒๕๕-๒๕60 

โครงกำร 
ที่น ำเข้ำ

ข้อบัญญัติ 
ปี ๒๕๕8 

โครงกำร 
ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำร 
ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

5.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 72 20 29 11.74 
6.การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและ 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

92 36 36 14.57 

๗.น้ าแก้จน 11 2 4 0.81 
๘.การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ 10 2 2 0.81 

รวม 247 81 94 38.06 
สรุป 

: โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60   จ านวน   ๒47   โครงการ 
 : โครงการที่น าเข้าข้อบัญญัติ ปี ๒๕๕8   จ านวน  81  โครงการ 

: โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  94  โครงการ   คิดเป็นรอ้ยละ  38.06  ของโครงการที่บรรจ ุ
  ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60 

 
 2.3  กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ตามแผนพัฒนา               
ในด้านต่างๆ ดังนี ้

2.3.1   ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก มีการผลักดันให้มีการการด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม                       

แหล่งน้ า  และแสงสว่าง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อ านวยความสะดวกให้กับราษฎรในพืน้ที่อย่างแท้จริงและทั่วถึง   จัดท าดังนี้ 
 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 

1 โครงการวางท่อระบายน้ า ซอยบ้านนายแข ม.11 36,200 
2 โครงการวางท่อระบายน้ า  สายเลยีบถนน  ระหว่างบ้านนางเที่ยวถึง ม.10 46,700 
3 โครงการวางท่อระบายน้ า จากท านบหมวดเฉลิม (คลองตะคุ) ม.11 16,800 
4 โครงการวางท่อระบายน้ าท านบนายเลิศ (คลองตะคุ) ม.11 26,000 
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่ืนฤทัย 3 ม.13 60,700 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3  สายรอบสระหนองคล้า 196,000 
7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยบ้านนางน้อย ม.11 20,560 
8 โครงการขยายไหล่ถนนพร้อมวางท่อ ม.10  บรเิวณบ้านนางเสง่ียมถึงท่อลอด 107,000 
9 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านโคกกระสังข์ ม.4 65,400 

10 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. บ้านโพธ์ิเงิน ม.6 สายเลียบคลองชลประทาน 81,300 
11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  โดยปูแอสฟัสติกคอนกรตี ม.10 685,000 
12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  พร้อมวางท่อ ม.9  จ านวน 2 ซอย 228,000 
13 โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บา้นพะโค ม.5 179,700 
14 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  บ้านหนองคล้า ม.2  สายหนองสรวง 77,570 
15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนใหญ่ ม.3  สายเลียบคลองชลประทานจาก 

สระนายจงถึงนานายข า 
87,850 

16 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. บ้านดอนใหญ่ ม.3  สายเข้าวัดบ้านดอน 88,785 
17 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  บ้านพะโค ม.5  สายคลองวังไผฝ่ั่งตะวันออก 75,327 
18 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บา้นชะอม ม.8  สายดอนละกอ (ช่วงที่ 2) 87,850 
19 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. บ้านโบสถ์ ม.9  สายบ่อกระโดน 93,364 
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ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 
20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ ม.10  สายเลียบคลองชลประทานถึงซอยเข้าหนอง

อีก๋อม 
50,186 

21 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านปรางค์พะโค ม.11  ซอยเหมืองไส้ไก่คลองช้างตาย 89,345 
22 โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ทางเขา้วัดโบสถ์ (ฝั่งซ้าย) บ้านชะอม ม.8 38,971 
23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (หมู่ที่ 11) บ้านปรางค์พะโค  ซอยเหมอืงไส้ไก่คลองช้างตาย 8,400 
24 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที่ 10) บ้านใหม่  สายเลียบคลองชลประทาน 4l  64,400 
25 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที่ 11) บ้านปรางค์พะโค   

(เลียบคลองชลประทานฝั่งซ้ายคลองสาย 1R-2R จากถนนด าถึงนานายเชิด) 
91,500 

26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที่ 8) บ้านชะอม  (สายดอนละกอ) 98,000 
27 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (หมู่ที่ 5) บ้านพะโค (สายคลองตะคฝุั่งตะวันออก) 98,000 
28 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.3  ซอยบ้านนายทองดี 63,000 
29 โครงการจดัจ้างท าชุดสญัญาณไฟกระพริบ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ ม.3,ม.5,ม.10 85,000 

 

กำรก่อสร้ำงฝำย ท ำนบกั้นน้ ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนำแหล่งน้ ำ คลองน้ ำ 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 

1 โครงการขุดลอกคลองสาระเทศ บ้านพะโค ม.5 88,785 
2 โครงการขุดลอกสระหนองแฟ๊บ บ้านโบสถ์ ม.9 92,429 
3 โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน์  บ้านใหม่  ม.10  

จากบ้านนายชล  จิตรครบรุี - คอกหมู 
84,000 

4 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลองโพธิ์เหนือ บ้านปรางค์พะโค ม.11 92,500 
 
2.3.๒   ด้ำนเศรษฐกิจ     

  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มต่างๆ ของราษฎรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาโอกาส                
ในการสร้างงาน  สร้างรายได้  ให้กับชุมชน และเกื้อหนุนการประกอบอาชีพพื้นฐานของราษฎรในต าบลให้เข้มแข็ง                
ตามแนวทางการด าเนินงานของ ระบบเศรษฐกิจชุมชนของแผนพัฒนาแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๐ 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 
1 โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กนักเรียนการท าไอศกรมีแท่งโบราณ 9,932 
2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุม่สตรีและประชาชนท่ัวไป 27,000 
3 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน 6,563 
4 โครงการศูนย์เรยีนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 20,882 
5 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและด้านปศสุัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม 11,982 
6 โครงการเกษตรปลอดสารสร้างงานสร้างรายได้ 14,832 

2.3.3   ด้ำนสำธำรณสุข   
              องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   จัดให้ความรู้ด้านการสาธารณสุข และอนามัยให้กับราษฎรในพื้นที่  ส่งเสริม
การรณรงค์ก าจัดโรคติดต่อ และโรคระบาดตามฤดูกาล  เพื่อให้ราษฎรมีสุขภาพและอนามัยที่ดี  ตามแนวทางการด าเนินงาน
ทางด้านสาธารณสุขท่ีมุ่งเน้นให้มีการป้องกันโรคมากกว่าการรักษาพยาบาล  ซึ่งก็ได้จัดท าดังนี้ 

 
 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 
1 โครงการส่งเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุสขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

ของอบต.กระโทก 
97,712 

2 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อที่มยีุงเป็นพาหะน าโรค 32,600 
3 อุดหนุนสาธารณสุขมลูฐานประจ าหมู่บ้าน 75,000 
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2.3.4   ด้ำนสังคม   
  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านจิตส านึก  ในการช่วยเหลือตนเอง  และชุมชน  

เพื่อให้ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น   ส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ผลักดันให้มีการป้องกันและ
ปราบปรามเรื่องยาเสพติด เพื่อขจัดปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมในต าบล ได้จัดท าดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 
1 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 33,400 
2 โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด 19,132 
3 โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ประชาชน 49,412 
4 โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ  (ปรางค์พะโคมินิมาราธอน  ครั้งท่ี 2) 57,838 
5 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 50,000 
6 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปใีหม่ 21,997 
7 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต ์ 21,987 
8 โครงการอบต.กระโทกสะอาด น่าอยู่ น่ามอง น่าท างาน 8,866 
9 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้สูงอาย ุ 95,332 

10 โครงการธนาคารขยะ 17,132 
11 โครงการจดัหาหนังสือพิมพ/์วารสารให้กับท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 9,720 
12 โครงการติดตั้งราวจับส าหรับผู้พิการ บริเวณหน้าท่ีท าการอบต.กระโทก 15,420 
13 โครงการเงินอุดหนุนการจดัการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 (พ.ศ.2557) และการแข่งขัน

กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2558) 
50,000 

14 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 6,000 
15 โครงการก่อสร้างบ้านคนจน 92,500 
16 โครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้กับคนพิการ 27,000 
17 โครงการพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ 675 
18 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน 49,805 

 
2.3.5   ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

     เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและตรวจสอบการบริหารและจัดการขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบล  จัดให้มีการเรียนรู้บทบาท อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรู้ความเข้าใจใน                
การปฏิบัติงานตามหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร   จัดการองค์การบริหารส่วนต าบล  และพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานส่วนต าบลในการท างานส่วนต่างๆให้ดียิ่งขึ้น ได้จัดท า ดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลฯ 209,372 
2 โครงการอบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกไ้ขปัญหาชุมชน 4,576 
3 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 10,953.22 
4 โครงการจดังานวันท้องถิ่นไทย 18,813 
5 โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยส าหรับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 19,902 
6 โครงการเพิม่พูนความรู้ให้กับพนักงานด้านคุณธรรม จริยธรรม 12,042 
7 โครงการฝึกอบรมผู้แทนชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 13,082 
8 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธตี่างๆของอ าเภอโชคชัย 4,000 
9 โครงการปรับปรุงป้อมยาม เพื่อใช้เป็นจุดพักสายตรวจ 179,000 

10 โครงการจดังานฉลองอนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี ประจ าปี 2558 16,692 
11 โครงการปรับปรุงศูนยส์ามวัย อบต.กระโทก 74,700 
12 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 5,200 
13 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กระโทก 93,000 
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ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 
14 โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 18,000 
15 โครงการปรับภูมิทัศนภ์ายในบรเิวณที่ท าการอบต.กระโทก 99,000 
16 โครงการจดัท าป้ายช่ือหมู่บ้านและป้ายจราจร พร้อมอุปกรณ ์ 92,500 
17 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลฯ 209,372 
18 โครงการอบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกไ้ขปัญหาชุมชน 4,576 

 
2.3.6   ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม   

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการศึกษาต่อของราษฎรในชุมชนทุกๆด้าน ทั้งการศึกษา         
ในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียนรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งส่งเสริมด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ   
ได้จัดท าดังนี้ 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 
1 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี ๒๕๕8 57,680 
2 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 14,335 
3 โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 95,030 
4 โครงการจดังานประเพณีวันข้ึนปีใหม ่ 12,575 
5 อุดหนุนโรงเรียนวัดพะโค , โรงเรียนบ้านดอน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก     

(โครงการอาหารกลางวัน) 
574,540 

6 อุดหนุนโรงเรียนวัดพะโค , โรงเรียนบ้านดอน 
(โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ีของเด็กและเยาวชน) 

30,000 

7 อุดหนุนโรงเรียนวัดพะโค , โรงเรียนบ้านดอน 
(โครงการจดังานแข่งขันกีฬาของเด็กและเยาวชน) 

20,000 

8 อุดหนุนโรงเรียนวัดพะโค , โรงเรียนบ้านดอน 
(โครงการจดักิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเด็กและเยาวชน) 

 
20,000 

9 อุดหนุนวัดโบสถ์คงคาล้อม (โครงการประเพณีแหเ่ทียนพรรษา) 50,000 
10 อุดหนุนวัดโบสถ์คงคาล้อม (โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน) 30,000 
11 อุดหนุนวัดพะโค (โครงการอบรมศีลธรรมค่ายคณุธรรม จริยธรรม) 12,000 
12 โครงการผลติสื่อการเรยีนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 2,854 
13 โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 4,632 
14 โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก 7,240 
15 ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงเรียนวัดพะโค , โรงเรียนบ้านดอน 259,422.34 
16 โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 5,000 

 

 

********************************************************** 
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ส่วนที่ 3 
กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 

 

3.1  แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
3.๑.1  วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)   เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและ
ปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ต าบลกระโทก เป็นต าบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่        
ท าอาชีพการเกษตรและรับจ้าง  มีพื้นที่ที่ยังคงความเป็นชนบทอยู่ในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและ                     
มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ 

“ สุขภำพดี  กำรศึกษำท่ัวถึง  เกษตรกรรมยั่งยืน  ยึดวิถีชำวพุทธ  น ำกำรพัฒนำ ”   
 

3.1.2  พันธกิจกำรพัฒนำ 
 ภารกิจหลัก หรือพันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 
 วิสัยทัศน์ เปรยีบเสมือนจุดหมายปลายทางของท้องถิ่น  ภารกิจหลกัของการพัฒนาก็เป็นเสมือนเส้นทางที่ถูกต้อง
ชัดเจนท่ีจะน าไปสู่จดุหมายปลายทางโดยสวสัดิภาพ 
 ภารกิจหลัก  หมายความ ถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและ     
การจัดบริการสาธารณะ  รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องน าเสนอและปณิธานหรือปรัชญาใน                   
การด าเนินงานขององค์กร  ซึ่งเป็นขอบเขตของบทบาทอ านาจหน้าที่หลักที่มุ่งเน้น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 1. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริมของท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. สนับสนุนการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
 6. บรรเทาและแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 7. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 8. ส่งเสริมใหเ้ป็นต าบลสุขภาพดี 10 ตัวช้ีวัด 
   9. สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย ์
 

3.1.3  จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ  
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป็นการก าหนดขอบเขตหรือประเภทกิจกรรมที่ควรค่าแก่การด าเนินงานทั้ง            
ในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสนับสนุนหรือน าไปสู่การบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 
 จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  นอกจากจะน าไปสู่การบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้แล้ว  ยังต้อง
ค านึงถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งหมายถึงการรักษาและเพิ่มพูนความเจริญงอกงามของท้องถิ่น ในลักษณะที่จะเป็น                      
การสืบสานความเจริญงอกงามนั้น ให้สืบเนื่องไปจนถึงช่ัวลูกช่ัวหลาน  โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายในด้านต่างๆ  ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว  และได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  ไว้ดังน้ี 
 1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของอบต. 
 3. เพื่อเพิ่มรายได้และเศรษฐกิจให้ชุมชน 
 4. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นคงอยู่และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 5. การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีสะดวก  รวดเร็ว และเสมอภาค 
 6. เพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ี 
 7. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐโดยเท่าเทียมกัน 
 8. เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 9. เพื่อส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม 
 10. เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
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3.1.4 แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
แนวทำงกำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

แนวทางที่ ๑. พัฒนารายไดจ้ากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  การเป็นศนูย์กลางฝึกอบรมสมัมนา  
กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ 

แนวทางที่ ๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้าน 
    ศาสนา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
แนวทางที่ ๓. ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทางที่ ๔. พัฒนาสาธารณปูโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 
แนวทางที่ ๕. การเพิ่มศักยภาพสนิค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
แนวทางที่ ๖. การพัฒนาผู้มสี่วนรว่มในการท่องเที่ยวและการเพิ่มมคัคุเทศก์ท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาการท่องเที่ยว 
กลยุทธ ์
การส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แนวทางที่ ๑. ส่งเสรมิศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน  ตามหลักการบริหารการจดัการทีด่ ี
แนวทางที่ ๒. ส่งเสรมิการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
แนวทางที่ ๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหม้ีความเหมาะสมสอดคล้อง 
แนวทางที่ ๔. ส่งเสรมิประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ด ี
กลยุทธ ์
การเพิ่มประสิทธิภาพ   
การบริหารจัดการและ
พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น 

แนวทางที่ ๑. ส่งเสรมิกิจการพาณชิย์และลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณชิย์ 
แนวทางที่ ๒. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ
แนวทางที่ ๓. ส่งเสรมิอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 
แนวทางที่ ๔. สร้างความเขม้แข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
แนวทางที่ ๕. เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางที่ ๖. การสร้างเครือข่ายสนิค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 
แนวทางที่ ๗. พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส ์
แนวทางที่ ๘. พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  
เสรมิสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน 
กลยุทธ ์
การส่งเสริมอาชีพ 

แนวทางที่ ๑. การจัดการสิ่งแวดลอ้มและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 
แนวทางที ่๒. การก าจัดมลูฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะระดับอ าเภอ 
แนวทางที่ ๓. การก าจัดมลูฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น 
แนวทางที่ ๔. การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 

ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ ๕. การสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัด

พลังงาน 
แนวทางที่ ๖. การปลุกจิตส านึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการ 

อนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอืน่ๆ  ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน 
แนวทางที่ ๗. การเผยแพร/่ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติและสากล 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
การอนุรักษ์และพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความ
สมดลุอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ ์
การดูแล รักษาและฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางที่ ๑. การจัดให้มีและบ ารงุรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ าและการปรับปรุง 
บ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางที่ ๒. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
แนวทางที่ ๓. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเชื่อมตอ่ระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ่ืน 
แนวทางที ่๔. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งท้ังทางบกและทางน้ า 
แนวทางที่ ๕. การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 
แนวทางที่ ๖. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
แนวทางที่ ๗. การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
กลยุทธ ์
การลดปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
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แนวทำงกำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
แนวทางที่ ๑. การจัดการศึกษา 
  ๑.๑ ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญโดยบูรณาการกับ 
        การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      

๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมท้ังทางกายภาพและใช้ 
      เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบคุลากรให้เป็นมืออาชีพ  และยกวิทยฐานะให้สูงข้ึน 
๑.๔ พัฒนาระบบบรหิารจดัการศกึษาตามหลักการบริหาร  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพฒันาด้านเศรษฐกิจและอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ  และ     

สิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ ๒. การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคณุภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาสและผูต้ิดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แนวทางที่ ๓. การสนับสนุนส่งเสรมิความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแหง่ชาติ และการสนับสนุน 

ส่งเสริมกีฬา นานาชาต ิ
แนวทางที่ ๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/  ทางน้ า 
แนวทางที่ ๕. การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและ 
    การควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไมต่ิดต่อ   การพื้นฟูสุขภาพของประชาชน 
แนวทางที่ ๖. การป้องกัน และการแก้ไขการแพร่ระบาดปญัหายาเสพติด 
แนวทางที่ ๗. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจติส านึกด้านคณุธรรม/จริยธรรมแก่

ประชาชนในท้องถิ่น 
แนวทางที่ ๘. การสนับสนุนและสง่เสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ 
การสร้างสังคมให้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอย่าง 
มีความสุข 
กลยุทธ ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคม 

แนวทางที่ ๑. ส่งเสรมิเช่ือมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ท านบกั้นน้ า  ขุดลอก  ขุดสระ  
พัฒนาแหล่งน้ า  

แนวทางที่ ๒. คลองน้ า  และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
แนวทางที่ ๓. ก่อสร้างระบบแหล่งน้ าขนาดใหญ ่
แนวทางที่ ๔. การพัฒนาลุ่มน้ า 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๗ 
น้ าแก้จน 
กลยุทธ ์
การพัฒนาแหล่งน้ า 
ในท้องถิ่น 

แนวทางที่ ๑. พัฒนาระบบและเพิม่ศักยภาพการผลิต/ผลผลติด้านเกษตรอินทรีย ์
แนวทางที่ ๒ .การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 
แนวทางที่ ๓. การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร 
แนวทางที่ ๔. การประชาสมัพันธ์และรณรงค์ใหเ้กษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์

แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร ์
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๘ 
การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
กลยุทธ ์
การเพิ่มผลผลติและลดการ 
ใช้ปุ๋ยเคม ี
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3.1.5  นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหาร             

ส่วนต าบลกระโทก    โดยมีนโยบายในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. นโยบำยด้ำนกำรสำธำรณสุข 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับภาวะชุมชน และ
ความต้องการพื้นฐานให้ประชาชน 
  - สนับสนุนให้มีหน่วยงานทางการแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้บริการประชาชนในเขต อบต.กระโทก 
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน ร่วมทั้งกิจกรรมเสริม
สุขภาพ การออกก าลังกาย การเล่นกีฬาเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  - ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ให้มีความรู้ความสามารถ 

2. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 
  - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ
ในท้องถิ่น 
  - ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตส านึกให้นักเรียน ผู้ปกครองและองค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน         
การส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนต่างๆของ อบต.กระโทก 
  - ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในเขต อบต.กระโทก ให้มีศักยภาพ ด้านการเรียนการสอน และอุปกรณ์            
การเรียนการสอนให้ความทันสมัย 
  - ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการจัดงานวันส าคัญทางการศึกษา เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ                       
งานวันสุนทรภู่ งานวันไหว้ครูฯ 

 3. นโยบำยด้ำนสวัสดิกำรสังคม 
  - พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  - สนับสนุนการจัดสวัสดิการหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านมีส่วนร่วมบริหารจัดการ 
  - ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 4. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ และส่งเสริมอำชีพและรำยได้ 
  - ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพประชาชน เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ต่อครัวเรือนให้เพิ่มขึ้น  
  - ส่งเสริมความสามารถเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พัฒนา
คุณภาพ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
  - ส่งเสริมพัฒนาการผลิต เพื่อสร้างความเข็มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนโดยเช่ือมโยงกับการแปรรูปผลผลิต    
ทางการเกษตรกับโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 5. นโยบำยด้ำนเกษตรกรรม 
  - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
  - เตรียมการจัดตั้งระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านราคาผลผลิตการเกษตร 
  - สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 
  - ประสานงานจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  - ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร 

 6. นโยบำยด้ำนกำรกีฬำ และนันทนำกำร 
  - ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพ่ือความเป็นเลิศและเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬาพ้ืนบ้าน 
  - ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมันฉันท์ระหว่างหมู่บ้าน 
  - ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด 
  - ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  - ส่งเสริมสนับสนุนดนตรีพื้นบ้าน 
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 7. นโยบำยด้ำนทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม 
  - ส่งเสริมจัดสวนสาธารณะหมู่บ้าน จัดหาพื้นที่ลานกลางบ้าน,เดิ่นกลางบ้าน 
  - รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
  - ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าทางเข้าหมู่บ้าน 
  - ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุนชน 
  - ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชน 
  - ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรลดการใช้สารเคมี 
  - ปรับปรุงคุณภาพสายน้ า ล าคลองให้เพียงพอต่อความต้องการ 

 8. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  - ก่อสร้างถนน จัดหาแหล่งน้ า ระบบสื่อสาร ระบบประปา ไฟฟ้าให้ท่ัวถึงเพียงพอ 
  - ส่งเสริมก่อสร้าง สถานท่ีเพื่อนันทนาการและออกก าลังกาย สนามกีฬา และนันทนาการชุมชน  
  - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภค
ในท้องถิ่น เพื่อให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 

 9. นโยบำยด้ำนส่งเสริมศำสนำ และวัฒนธรรม 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนในการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนหันมาสนใจ
ในหลักธรรมของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นหลักในการด ารงชีวิต 
  - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรทางศาสนาและวัฒนธรรม เช่น โครงการ
ไหว้พระ 9 วัด 
  - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
  - สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืน  

10. นโยบำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  
  - สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่สถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอโชคชัย 
  - ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของต ารวจบ้าน อปพร. ท างานอย่างมีคุณภาพ            
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
  - สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

   
 

***********************************************
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก  อ ำเภอโชคชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชมุชนเพ่ือสร้ำงและกระจำยรำยได้สู่ประชำชนในพ้ืนที่ 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ 

๑.   ยุทธศำสตร์พฒันำกำรท่องเที่ยว 
      ๑.๒   แนวทำงสนบัสนนุและส่งเสริมให้มีกำรปรบัปรุงและพฒันำแหล่งท่องเที่ยวด้ำนศำสนำโบรำณสถำน  โบรำณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๑ โครงการปรับภูมิทัศน์รอบปรางค์พะโค 
 
 

เพื่อให้โบราณสถาน และ
สถานท่ีท่องเท่ียว คงอยู่และ
สวยงาม ตลอดไป 

ปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบ 
ปรางค์พะโค  หมู่ท่ี 11 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ปี 58:100,000) 
(ปี 59:100,000) 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

สภาพแวดล้อมของ
โบราณสถานมีความ
สะอาด สวยงาม 

กองช่าง 

รวมงบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐    

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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๑.   ยุทธศำสตร์พฒันำกำรท่องเที่ยว 
     ๑.๕    แนวทำงกำรเพิ่มศกัยภำพสนิค้ำและบรกิำร/กำรประชำสัมพนัธ์แหล่งท่องเที่ยวและกำรเพิ่มมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น 

 

๑.   ยุทธศำสตร์พฒันำกำรท่องเที่ยว 
      ๑.๖   แนวทำงกำรพฒันำผู้มีสว่นร่วมในกำรทอ่งเที่ยวสร้ำงเครือข่ำยกำรท่องเที่ยว/ศูนย์ประสำนกำรท่องเที่ยว 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๑ โครงการมัคคุเทศก์น้อยน าเท่ียว 
ปรางค์พะโค 
 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ปรางค์พะโค ให้เป็นท่ีรู้จัก 
มากขึ้น 

นักท่องเท่ียวมาเท่ียว
ปรางค์พะโคเพิ่มขึ้น  

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
นักท่องเท่ียว 
ท่ีเพิ่มขึ้น 

นักท่องเท่ียวรู้จักและ 
มาเท่ียวชมปรางค์ 
พะโคเพิ่มมากขึ้น 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวมงบประมำณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐    
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๑ โครงการจัดงานอนุรักษ์และเผยแพร่ 
ปรางค์พะโค (น่ังกินเข่า – เล่าหนหลัง 
– สูว่ิถีคนกระโทก) 

เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
ปรางค์พะโคให้เป็นท่ีรู้จัก 

จัดงาน (น่ังกินเข่า –  
เล่าหนหลัง – สู่วิถีคน 
กระโทก)   
 

80,000 
(ปี 58:150,000) 
(ปี 59:150,000) 

 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวนคน 
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

เผยแพร่ปรางค์พะโคให้
เป็นท่ีรู้จักและมีนักท่อง 
เท่ียวมาชมปรางค์พะโค
มากขึ้น 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒ โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ปรางค์พะโค 

เพื่อประชาสัมพันธ์ปรางค์ 
พะโคให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ปรางค์พะโค 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 58:30,000) 
(ปี 59:30,000) 

 
 

 -  - จ านวนป้าย
ประชาสัมพัน
ธ์ 
ท่ีจัดท า 

ประชาชนให้ความสนใจ
และรู้จักปรางค์พะโค
เพิ่มมากขึ้น 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวมงบประมำณ ๑1๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐    
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  6   ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยและควำมมั่นคงของบ้ำนเมือง 
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  8  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมอืงท่ีดี 

๒.    ยุทธศำสตรก์ำรบริหำรรำชกำรตำมหลกักำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี 
       ๒.๑  แนวทำงส่งเสริมศักยภำพของทอ้งถิ่นในทกุๆ ด้ำน  ตำมหลกักำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

1 โครงการจัดสรรงบประมาณในการ
รางวัดท่ีดินในเขตอบต.กระโทก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรางวัด
ท่ีดินในเขตอบต.กระโทก 

จัดสรรค่าใช้จ่ายในการ 
รางวัดท่ีดินในเขตพื้นท่ี
อบต.กระโทก 

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนการ 
รางวัดท่ีดิน 

หน่วยงานมีศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการ 
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับใช้
ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการ
ของ อบต.กระโทก 

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในส่วนราชการ
ของ อบต.กระโทก 

จัดหาเต็นท์ ,โต๊ะท างาน,
เก้าอี้,ตูเ้ก็บเอกสาร, 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ,
เครื่องปริ้น,อุปกรณ์
ส านักงาน ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(ปี 58:200,000) 
(ปี 59:200,000) 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวน 
ครุภัณฑ์ 
ท่ีจัดหา 

หน่วยงานมีศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการ
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ  

3 โครงการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการ
การประหยัพลังงาน และการใช้
ทรัพยากรในหน่วยงาน 

เพื่อลดการใช้พลังงานและ 
ลดค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
มาตรการประหยัด 
พลังงาน 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 58:10,000) 
(ปี 59:10,000) 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

การใช้
พลังงานลดลง
ร้อยละ 10 

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ของหน่วยงานลดลง 

ทุกส่วนราชการ  

4 โครงการจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับ 
งบบุคลากร  ของอบต.กระโทก 

เพื่อจัดสรรค่าใช้จ่ายงบ
บุคลากรของ อบต. 
เป็นไปอย่างเหมาะสม 

จัดสรรค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ของ  
อบต.กระโทก 

6,2๐๐,๐๐๐ 
(ปี 58:3,000,000) 
(ปี 59:3,000,000) 

 
 

6,2๐๐,๐๐๐ 
 

6,2๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
บุคลากร 
ท่ีได้รับจัดสรร 

บุคลากรได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง 

ทุกส่วนราชการ  

5 โครงการก่อสร้างอาคาร 
สันทนาการ ของอบต.กระโทก 

เพื่อใชท้ ากิจกรรมต่างๆ 
ของอบต.กระโทก 

ก่อสร้างอาคาร  
กว้าง ๘ ม. ยาว ๑๖ ม.  
จ านวน ๑ หลัง  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- 1,000,000 
(ปี 58:1,000,000) 
(ปี 59:1,000,000) 

 
 

- จ านวนอาคาร
สันทนาการ 
ท่ีสร้างเสร็จ 

หน่วยงานมีศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการ 
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๑๙ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

6 โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณ 
ท่ีท าการ อบต.กระโทก 

เพื่อให้ท่ีท าการอบต. 
กระโทกมีความสวยงาม 
สะอาดเรียบร้อย 

ปรับภูมิทัศน์  ภายใน
บริเวณที่ท าการ อบต. 
กระโทก 

10๐,๐๐๐ 
(ปี 58:90,000) 

(ปี 59:100,000) 

- - จ านวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

ท่ีท าการอบต.กระโทก 
มีความสวยงาม น่าอยู่  

กองช่าง 

7 โครงการส ารวจความพึงพอใจ 
ของประชาชน 

เพื่อส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ต่อการปฏิบัติงาน 
ของอบต.กระโทก 

ส ารวจความพึงพอใจ 
ของประชาชนโดยอบต.
ด าเนินการเอง หรือ
หน่วยงานภายนอก 
 

15,๐๐๐ 
(ปี 58:15,000) 
(ปี 59:15,000) 

 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจในระดับ 
ท่ีดีมาก  

ส านักงานปลัด 

8 โครงการปรับปรุงห้องประชุม  
อบต.กระโทก 

เพื่อให้มีห้องประชุมท่ี
สวยงาม และรองรับการ
ประชุมต่างๆได้ 

ปรับปรุงห้องประชุม 
กว้าง 7 ม. ยาว 10 ม. 
จดัท า stage/ฉากหลัง/
ระบบเสียงและอื่นๆ 

- 95,๐๐๐ 
(ปี 58:95,000) 
(ปี 59:95,000) 

 

- ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การปรับปรุง
ห้องประชุม 

สามารถรองรับ 
การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้มีอาคารส าหรับ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีสะอาดปลอดภัย 

ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ
และตัวอาคารท้ังหมด 

- 100,๐๐๐ 
(ปี 58:100,000) 
(ปี 59:100,000) 

 

- ร้อยละ
ความส าเร็จ 
ในปรับปรุง
อาคาร
เอนกประสงค์ 

สามารถเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆได้เป็น
อย่างด ี

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างแท๊งเก็บน้ าพร้อม
ระบบประปาของอบต.กระโทก 

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคภายใน
ส านักงานอย่างเพียงพอ 

โครงสร้างเหล็ก 
สูง 3.50 ม.  
พร้อมวางระบบประปา 
และเครื่องสูบน้ า 

- 99,๐๐๐ 
(ปี 58:99,000) 
(ปี 59:99,000) 

 
 

- จ านวนแท๊ง
เก็บน้ าท่ี
ก่อสร้าง 

อบต.กระโทกมีน้ า
ส าหรับใช้ในการ 
อุปโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงส านักงาน 
อบต.กระโทก 

เพื่อรองรับประชาชนท่ีมา
ใช้บริการในด้านสถานท่ีให้
รับความพึงพอใจ 

ปรับปรุงส านักงาน 
-ท าบิวท์อินใต้บันได 
-ขยายห้องส านัก 
งานปลัด 
 

400,000 
 
 

- - จ านวน
ประชาชน 
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจสถานท่ี
ให้บริการ 

กองช่าง 

 

 

 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๒๐ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

12 โครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างของอปท.ระดับอ าเภอ 

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ   
ให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า  
ข้อมูลข่าวสาร และใหมีสถานท่ี
กลางในการจัดซ้ือจัดจ้างของ
อปท. 

การด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ของศูนย์รวมข้อมูลและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอปท.  
 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 58:10,000) 
(ปี 59:10,000) 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
งบประมาณ 
ท่ีได้รับ
อุดหนุน 
 

สามารถตอบสนอง
นโยบายของรัฐ  
มีสถานท่ีกลาง 
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง  
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
และการปฏิบัติงาน 
ของอปท. 

ส านักงานปลัด 

13 โครงการจัดงานพิธี  รัฐพิธีต่างๆ ประจ าปี
ของอ าเภอโชคชัย 

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี 
และส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอโชคชัย 

13,๐๐๐ 
(ปี 58:10,000) 
(ปี 59:13,000) 

 
 

13,๐๐๐ 
 

13,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
งบประมาณ 
ท่ีได้รับ
อุดหนุน 
 

มีการจัดพิธีวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาและ
ประชาชนได้แสดง 
ความจงรักภักดี  
ซาบซ้ึงในพระมหาธิคุณ 
ของพระองค์ 

ส านักงานปลัด 

14 โครงการจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนารี  ประจ าปี 2560 

เพื่อจัดกิจกรรมร าลึกถึง
วีรกรรมของท้าวสุรนารี 

จัดกิจกรรมสมโภชนฉ์ลอง 
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

2๐,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
ประชาชน 
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 5 

ประชาชนและอนุชน 
รุ่นหลังได้ร าลึกถึง
วีรกรรมของ 
ท้าวสุรนารี 

ส่วนการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

15 โครงการจัดซ้ือและติดตั้งกล้องวงจรปิด  
แบบไร้สาย บริเวณพื้นท่ีอบต.กระโทก 
 

เพื่อรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและอบต.กระโทก 

จัดซ้ือและติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด  แบบไร้สาย 
บริเวณพื้นท่ีอบต.กระโทก 

3,000,000 
(ปี 58:3,000,000) 
(ปี 59:3,000,000) 

- - ประชาชน 
ในพื้นท่ี 
ได้รับความ
ปลอดภัย 
ร้อยละ 30 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

ส านักงานปลัด 

16 โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ  
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อเพิ่มทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

จัดฝึกอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละ 60  
ท่ีใช้ภาษา 
อังกฤษได้   

มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
เตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวมงบประมำณ 10,008,000 7,802,000 6,508,000    
 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๒๑ 

๒.    ยุทธศำสตรก์ำรบริหำรกำรบรหิำรรำชกำรตำมหลกักำรบรหิำรบ้ำนเมืองทีด่ี 
       ๒.๓     แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีและบคุลำกรให้มคีวำมเหมำะสมสอดคล้อง 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๑ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารงานของอบต.ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิก  และพนักงานส่วน
ต าบลอบต.กระโทก  

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
,สมาชิกอบต.,พนักงานส่วน
ต าบล,พนักงานจ้างและผู้น า
ชุมชน 

จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น,
สมาชิกอบต.,พนักงาน
ส่วนต าบล ,พนักงานจ้าง 
โดย อบต.ด าเนินการเอง
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 

200,๐๐๐ 
(ปี 58:250,000) 
(ปี 59:200,000) 

 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม 

สามารถน าความรู้ 
ท่ีได้มาปรับใช้ในพื้นท่ี 
ให้เกิดประโยชน์ 
แก่ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการจัดส่งพนักงานส่วนต าบล/ 
พนักงานจ้าง  เข้ารับการอบรมอย่าง
ต่อเนื่องในหลักสูตรท่ีรัฐและหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องจัดประชุม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
ส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 

จัดส่งพนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง เข้ารับ 
การอบรมอย่างต่อเนื่อง 
ในหลักสูตรท่ีรัฐและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จัดประชุม 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ปี 58:100,000) 
(ปี 59:100,000) 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ผ่าน 
การอบรม 

พนักงานมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

๓ โครงการจัดส่งคณะผู้บริหาร/สมาชิก อบต. 
เข้าร่วมประชุมสัมมนา/อบรมในหลักสูตร 
ท่ีรัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดประชุม 
อย่างต่อเน่ือง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก 
อบต. 

จัดส่งคณะผู้บริหาร/
สมาชิก อบต.เข้ารับ 
การอบรมอย่างต่อเน่ือง 
ในหลักสูตรท่ีรัฐและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จัดประชุม 

๕๐,๐๐๐ 
(ปี 58:50,000) 
(ปี 59:50,000) 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ผ่าน 
การอบรม 

ผู้บริหารและสมาชิก ฯ 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๔ โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของอบต. กระโทก 
 
 

เพื่อให้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในส านักงาน  
มีความรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ  

พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เช่น  อินเตอร์เน็ต/ 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ 
(ปี 58:50,000) 
(ปี 59:50,000) 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การปรับปรุง
ระบบ
สารสนเทศ 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถ 
ใช้งานได้รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

ทุกส่วนราชการ 

๕ 
 

 

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การจัดเก็บภาษี 
 

จัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ในพื้นท่ีต าบลกระโทก 

10๐,๐๐๐ 
(ปี 58:100,000) 
(ปี 59:100,000) 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

จัดเก็บภาษีได้ 
ร้อยละ 100 

สามารถจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 
 

กองคลัง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๖ โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 

เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
ข้าราชการและพนักงาน  
อบต.กระโทก 

จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
การให้ความรู้หรือการ
สนับสนุนรูปแบบอื่นโดย
อบต. ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

2๐,๐๐๐ 
(ปี 58:50,000) 
(ปี 59:20,000) 

 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ผ่าน 
การอบรม 

ข้าราชการและ
พนักงาน อบต. 
กระโทกมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ส านักงานปลัด 

7 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
ของอบต.กระโทก 

เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน 
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของ ร.5 

จัดงานวันท้องถิ่นไทย 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

3๐,๐๐๐ 
(ปี 58:30,000) 
(ปี 59:30,000) 

 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 10 
ของพนง.และ
ประชาชน 
ท่ีเข้าร่วม 

ข้าราชการ พนักงาน 
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ ร.5 

ส านักงานปลัด 

8 โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 

เพื่อให้พนักงานมีความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

จัดกิจกรรมอบรมให้แก่
พนักงานอบต.กระโทก 

1๐,๐๐๐ 
 

- - จ านวนผู้ผ่าน 
การอบรม 

พนักงานมีความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักงานปลัด 

รวมงบประมำณ 560,000 550,000 550,000    
 

 
๒.    ยุทธศำสตรก์ำรบริหำรกำรบรหิำรรำชกำรตำมหลกักำรบรหิำรบ้ำนเมืองทีด่ี 
       ๒.๔   แนวทำงส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

1 โครงการจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับ 
การเลือกตั้ง ของอบต.กระโทก 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ 
การเลือกตั้งท่ัวไปหรือ 
เลือกตั้งซ่อม  

จัดการเลือกตั้งท่ัวไป 
และการเลือกตั้งซ่อม 
ของอบต.กระโทก 

5๐,๐๐๐ 
(ปี 58:50,000) 
(ปี 59:50,000) 

 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

งบประมาณ 
ท่ีจัดสรร 

หน่วยงานมีค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั้ง
เป็นไปอย่างเหมาะสม 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการอบต.เคลื่อนท่ีเวทีประชาคม  
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน 

เพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็น  
และความต้องการของ
ประชาชน 

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบลในเขตอบต.กระโทก 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน  

๒๐,๐๐๐ 
(ป ี58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 60  
ของครัวเรือน
แต่ละหมู่บ้าน
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

รับทราบปัญหา  
ความต้องการของ
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

3 โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตย  
ส าหรับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

จัดฝึกอบรมหรือ 
การให้ความรู้ โดยอบต.
ด าเนินการเอง 

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม 
ร้อยละ 80  
 

เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไปมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมผู้แทนชุมชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้แทนชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 

จัดฝึกอบรมหรือ 
การให้ความรู้ โดยอบต.
ด าเนินการเอง 

3๐,๐๐๐ 
(ปี 58:30,000) 
(ปี 59:30,000) 

 

3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม 
ร้อยละ 80  
 

ผู้แทนชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการเวทีเสวนาสร้างความสุข 
อย่างยั่งยืน 

เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ สามัคคีของคน 
ในต าบลกระโทก 

จัดเวทีเสวนา 
ในพื้นท่ีต าบลกระโทก 

25,000 
(ปี 58:25,000) 
(ปี 59:25,000) 

- - จ านวน
ประชาชน 
ท่ีเข้าร่วมร้อย
ละ 60 ของ
ครัวเรือน 

คนในต าบลกระโทก 
มีความสมัครสมาน
สามัคคี 

ส านักงานปลัด 

รวมงบประมำณ 145,000 120,000 120,000    
 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนำสังคมคุณภำพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่ 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 

๓ .  ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปญัหำควำมยำกจน 
      ๓.๒  แนวทำงเสริมสร้ำงเศรษฐกิจพอเพยีงตำมแนวพระรำชด ำริ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ส่งเสริม 
การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 

เพื่อให้ประชาชนยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการด าเนินชีวิต 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์/จัดฝึกอบรม 
/ศึกษาดงูาน หรือ การให้
ความรู้หรือการสนับสนุน
รูปแบบอื่น  โดย อบต.
ด าเนินการเอง 

- ๕๐,๐๐๐ 
(ปี 58:50,000) 
(ปี 59:50,000) 

 

- จ านวนร้อย
ละ 5 ของ
ครัวเรือน 
ท่ีน าหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
มาใช้ 

ประชาชนสามารถ 
น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการด ารงชีวิต 

ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๒ โครงการพัฒนาและรณรงค์ 
การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน 
ปลูกหญ้าแฝก 

จัดฝึกอบรม/หรือการให้
ความรู้โดย อบต.
ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ๒๐,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 

- จ านวนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม 

ประชาชนให้ความ
สนใจหันมาปลูกหญ้า
แฝกมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ 
เพาะเห็ด ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
เพาะเห็ดให้เป็นท่ีต้องการ 
ของตลาด 

จัดส่งเสริมและพัฒนาการ
เพาะเห็ดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 3๐,๐๐๐ 
(ปี 58:30,000) 
(ปี 59:30,000) 

- จ านวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

มีตลาดรองรับและ
เป็นท่ีต้องการของ
ตลาด 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนและ 
แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามทฤษฎีใหม่ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

3๐,๐๐๐ 
(ปี 58:30,000) 
(ปี 59:30,000) 

 

- - จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนสามารถ
น าไปเป็นหลักในการ
ด ารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ด้านเกษตรกรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนได้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการท าการเกษตร 

จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หรือให้ความรู้แก่ อ.ก.ม.
เครือข่ายต าบลกระโทก 

- 8๐,๐๐๐ 
(ปี 60:80,000) 

 

- จ านวนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม 

ประชาชนยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน 
การท าเกษตร 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียง  (หมู่ท่ี 10) บ้านใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 

จัดกิจกรรม 
-ปลูกผักสวนครัว 
-การเพาะเห็ด 

- 50,000 - ร้อยละ 5 
ประชาชน 
มีอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ  
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวมงบประมำณ 30,000 230,000 -    
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3 .  ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปญัหำควำมยำกจน 
      ๓.๓   แนวทำงส่งเสริมอำชีพ/พัฒนำสินค้ำชุมชน/ตลำดชุมชน/รำ้นค้ำชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

1 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพ 
ทอสื่อและจักสาน 

เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริม 
อาชีพทอสื่อและจักสาน 
ของประชาชน  ม.9   
ให้คงอยู่และดีขึ้น 
 

ประชาชนท่ีทอสื่อและ 
จักสาน  ม.9  บ้านโบสถ์ 

20,๐๐๐ 
 (ปี 59:20,000) 

 
 

- - ประชาชน 
ท่ีทอสื่อและ
จักสาน มี
รายได้เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5 

ประชาชนท่ีทอสื่อ
และจักสานได้รับ 
การอนุรักษ์และ 
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ   
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสต าบลกระโทก 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ  มีรายได้ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสต าบลกระโทก 
 

20,๐๐๐ 
 
 

- - รายได้เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ
ให้กับเด็กและเยาวชนต าบลกระโทก 

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน 
มีความรู้และทักษะด้าน 
การประกอบอาชีพ 

จัดกิจกรรมอบรมให้แก่ 
เด็กและเยาวชนในต าบล
กระโทก 

20,๐๐๐ 
 

- - เด็กและ
เยาวชน 
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมี
ทักษะอาชีพ
ร้อยละ 5  

เด็กและเยาวชน 
มีความรู้และมีทักษะ
ด้านการประกอบ
อาชีพ 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม
เกษตรกรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ทางการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม
หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต 

กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี 
ต าบลกระโทก หมู่ท่ี 2,4, 
8,๙,10,11และ หมู่ท่ี 13 

30,000 - - รายไดต้่อ
ครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม หลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวผลผลิต 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการท าบายสี 
(หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพการท าบายสี
สามารถด าเนินกิจกรรมได้
อย่างต่อเนื่อง 

อุดหนุนงบประมาณ 
การด าเนินงานของกลุ่ม 

- 30,000 - ร้อยละของ
งบประมาณ 
ท่ีได้รับ
อุดหนุน 

สมาชิกกลุ่มมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเล้ียงสัตว์ 
(หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค 

เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ 

จัดต้ังกลุ่มเลี้ยงสัตว์ขึ้น 
เพื่อจ าหน่าย 

- 150,000 - รายได้ท่ี
เพิ่มขึ้นของ
สมาชิกใน
กลุ่ม 

ประชาชนได้มีอาชีพ
เสริม และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๒๖ 

 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

7 โครงการจัดต้ังกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนบ้าน 
(หมู่ท่ี 10) บ้านใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ 

จัดต้ังกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์
พื้นบ้านเพื่อจ าหน่าย 

- 100,000 - รายได้ท่ี
เพิ่มขึ้นของ
สมาชิกใน
กลุ่ม 

ประชาชนได้มีอาชีพ
เสริม และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

8 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ด้านการเกษตรให้แก่เด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กได้มีความรู้   
มีทักษะ ด้ารการเกษตร 

จัดกิจกรมให้แก่เด็ก 
นักเรียนโรงเรียนวัดพะโค 
และโรงเรียนบ้านดอน  
-การท าแปลงเกษตร 
ปลูกผักสวนครัว  

80,000 - - จ านวนเด็ก 
ท่ีผ่านการ 
ท ากิจกรรม 
ร้อยละ 60 

เด็กได้มีความรู้   
มีทักษะ ประสบการณ์ 
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้ 

ส านักงานปลัด 

รวมงบประมำณ 170,000 280,000 -    
 
 
 
๓ .  ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปญัหำควำมยำกจน 
      ๓.5   แนวทำงเสริมสร้ำงภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๑ โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

จัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ดนตรีพื้นบ้านให้แก่
เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลกระโทก 

10,๐๐๐ 
(ปี 58:10,000) 
(ปี 59:10,000) 

 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

เด็กและเยาวชน 
ได้ใชเ้วลาว่างให้ 
เป็นประโยชน์ 

ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวมงบประมำณ 10,000 10,000 10,000  
 
 
 
 
 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๒๗ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม และกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร 
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  10  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

๔.   ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำ ทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลอย่ำงยั่งยืน 
       ๔.๑    แนวทำงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำงๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๑ โครงการก าจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูลในแม่น้ า 
ล าคลอง 

เพื่อให้แม่น้ าล าคลองใสสะอาด 
ปราศจากวัชพืชและสิ่งปฏิกูล 

จัดกิจกรรมการเก็บ/ก าจัด
วัชพืช สิง่ปฏิกูลใน แม่น้ า 
ล าคลองในเขต อบต. 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 
 

- 
 

จ านวน 
คลอง 
ท่ีได้ก าจัด
วัชพืช 

แม่น้ าล าคลองมีสภาพ
ดี ใสสะอาดมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวมงบประมำณ - ๒๐,๐๐๐ -    
 
 
 
๔.    ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำ ทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลอย่ำงยั่งยืน 
        ๔.3   แนวทำงกำรก ำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ป ี๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

1 โครงการธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
มูลฝอยอย่างเป็นระบบ 

จัดกิจกรรมคัดแยก 
ขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้าน 
จ านวน 10 หมู่บ้านใน 
พื้นท่ีต าบลกระโทก 
 

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 

- - ปริมาณขยะ
มูลฝอยต่อ
ครัวเรือน
ลดลง 

  อบต.กระโทกมีระบบ
การจัดการขยะท่ีดี
และมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลในต าบลกระโทก 

เพื่อให้หมู่บ้านมีความสะอาด 
ปราศจากขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล 

จัดเก็บขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลในต าบลกระโทก 

๗๐,๐๐๐ 
(ปี 58:70,000) 
(ปี 59:70,000) 

 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

ปริมาณขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
ต่อครัวเรือน 
ลดลง 

หมู่บ้านมีความสะอาด 
ปราศจากเชื้อโรค
ต่างๆ   

ส านักงานปลัด 

 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๒๘ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

3 โครงการหมู่บ้านเป็นหน่ึงเดียวรวมพลัง
ก าจัดขยะ 

เพื่อจัดการขยะในหมู่บ้าน 
ของตนเอง 

ประชาชนในหมู่บ้าน  
จ านวน 10 หมู่บ้าน  
จัดการขยะของครัวเรือน
ตนเอง 

20๐,๐๐๐ 
 (ปี 59:200,000) 

 
 

- - ปริมาณขยะ
มูลฝอยต่อ
ครัวเรือน 
ลดลง 

ขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน
ลดลง 

ส านักงานปลัด 
 

4 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบไร้ควัน เพื่อให้ส านักงานอบต. 
กระโทกสามารถจัดการขยะ
ของตนเองได้ 

ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบ 
ไร้ควัน  จ านวน  1  แห่ง 

10๐,๐๐๐ 
 
 

- - ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ
ลดลง 

อบต.กระโทกมีการ
บริหารจัดการขยะได้
ด้วยตนเอง 

ส านักงานปลัด 

รวมงบประมำณ 39๐,๐๐๐ 70,๐๐๐ 7๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
๔.    ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำ ทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลอย่ำงยั่งยืน 
        ๔.4   แนวทำงกำรจัดกำร  กำรบ ำรุงรักษำ และกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ กำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๑ โครงการป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้ชุมชน 
มีป่าไม้ท่ีความอุดมสมบูรณ์ 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน
พื้นท่ีต าบลกระโทกให้เป็น
ป่าชุมชน 

20,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

จ านวนต้นไม้ 
ท่ีเพิ่มขึ้น 

ต าบลกระโทกมีป่าไม้
ท่ีอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวมงบประมำณ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๒๙ 

๔.   ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำ ทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลอย่ำงยั่งยืน 
       ๔.๕   แนวทำงกำรสนับสนุนกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำรประหยัดพลังงำน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๑ โครงการพระราชเสาวนีย์ สมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้คงอยู่และดีขึ้น 
 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
ตามพระราชเสาวนีย์ฯ   
ในเขตพื้นท่ีต าบลกระโทก 

2๐,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

จ านวนต้นไม้ 
ท่ีเพิ่มขึ้น 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวมงบประมำณ 20,000 20,000 20,000    
 
 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนำระบบโลจิสก์ติส์และกำรค้ำเพ่ือเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคอีสำนและรองรับประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน 

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศำสำตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

๕.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
     ๕.๑   แนวทำงกำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก  ทำงน้ ำ  และทำงระบำยน้ ำและกำรปรับปรุงบ ำรุงรักษำในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคลส.  ซอยสุขใจ 
(หมู่ท่ี 2)  บ้านหนองคล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ในการคมนาคมและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรได้สะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 3.50 เมตร   
ยาว 89  เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- - 171,000 
(ปี 59:120,900) 
(ปี 60:120,900) 
 

ความยาว
ถนน 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   
ซอยบ้านนางจันทร์   (หมู่ท่ี 2)  
บ้านหนองคล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ในการคมนาคมและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรได้สะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 2.50 เมตร   
ยาว 55  เมตร   
หนา 0.10 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 

ความยาว
ถนน 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๓๐ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   
ซอยบ้านนายสุข  (หมู่ท่ี 2)  
บ้านหนองคล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ในการคมนาคมและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรได้สะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง  3.00  เมตร 
ยาว  300  เมตร   
หนา  0.10  เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

85,000 
 
 
 
 

ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านนางเจียม  (หมู่ท่ี 2)   
บ้านหนองคล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ในการคมนาคมและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรได้สะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง  2.00 เมตร   
ยาว  22  เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านนายเจริญ  (หมู่ท่ี 2)   
บ้านหนองคล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน 
ในการคมนาคมและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรได้สะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง  3.00 เมตร   
ยาว  40  เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 
 

ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  (หมู่ท่ี 3) 
บ้านดอนใหญ่  สายหนองขวางตะวัน
กลางทุ่ง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 1,500 ม.  
หนา 0.10 ม. 
ตามแบบ อบต. 
กระโทก ก าหนด 

- - 375,000 
 

ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  (หมู่ท่ี 3) 
บ้านดอนใหญ่  (ซอยบ้านนางประกอบ) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 2.00 ม. ยาว 23 ม. 
หนา  0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. 
กระโทก ก าหนด 

30,000 
 

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  (หมู่ท่ี 3) 
บ้านดอนใหญ่    (ซอยบ้านนายหมึก) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 2.00 ม. ยาว 57 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต. 
กระโทก ก าหนด 
 

70,000 
 

- - ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๓๑ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

9 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  
(หมู่ท่ี ๔)  บ้านโคกกระสังข์   
(ทางลงสะพานด าตลอดสาย)   

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

ช่วงท่ี 1  กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 43 ม.หนา ๐.๑0  ม. 
ช่วงท่ี 2  กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 171 ม. 
หนา 0.10 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

68,000 
 
 
 

205,200  

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 

ความยาว
ถนน 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  
บริเวณบ้านนางแสวง  เป๋ากระโทก  
และซ่อมแซม คศล. บริเวณสามแยก 
(หมูท่ี่ 5) บ้านพะโค 

เพื่อให้น้ าในหมู่บ้านระบาย 
ได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
เนื้อท่ีคอนกรีต  20 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า  ตามแบบ อบต.
กระโทก  ก าหนด 

100,000 - - ความยาวท่อ
ระบายน้ า 

การระบายน้ าใน
หมู่บ้านไหลสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   
(หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค  สายเลียบคลอง
ชลประทาน 1R-2R ต่อจากเดิม 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

540,000 
 

- - ความยาว
ถนน 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการปูผิวทางถนนบ้านพะโค   
(หมู่ท่ี ๕)  ด้วยแอสฟัลติสคอนกรีต 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

1,730,300 
(ปี 59:1,730,300) 
(ปี 60:1,730,300) 

 
 

- - ความยาว
ถนน 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการเสริมดินพร้อมเทคอนกรีต 
พร้อมรางระบายน้ าข้างบ้านผู้ใหญ่
สมหวัง  ท้ังสองฝั่ง   
(หมู่ท่ี ๖) บ้านโพธ์ิเงิน 

เพื่อให้ประชาชนมถีนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถมดิน   กว้าง 2.80 ม.  
ยาว 22 ม.  สูง 0.40 ม. 
เทคอนกรีต กว้าง 2.00 ม. 
ยาว 26 ม. หนา 0.15 ม. 
รางระบายน้ า 
กว้าง 0.40 ม.  
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

300,000 
(ปี 58:130,000) 
(ปี 59:130,000) 

 

- - ความยาว
ของถนนและ
รางระบายน้ า 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๓๒ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

14 โครงการบ าบัดน้ าเน่าเสีย  (หมู่ท่ี 6) 
บ้านโพธิ์เงิน 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าเน่าเสีย และ
ขังตามแหล่งระบายน้ าต่างๆ 

บริเวณบ่อยืมคลอง
ชลประทาน  ตลอดเขต 
หมู่ท่ี 6 

- - 500,000 ปริมาณน้ า
เน่าเสียลดลง 
 

ในหมู่บ้านมีน้ าเน่าเสีย
ลดลง 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   
(หมู่ท่ี 6) บ้านโพธ์ิเงิน   
ซอยกลางทุ่งนา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 2.00 ม.ยาว 100 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- - 250,000 
 

ความยาว
ถนน 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการเสริมถนนหินคลุก   
(หมู่ท่ี 6) บ้านโพธ์ิเงิน   
บริเวณศาลาเอนกประสงค์ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

เสริมถนนหินคลุก 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- 100,000 
 

- ความยาว
ถนน 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก   
(หมู่ท่ี ๘)  บ้านชะอม  
(สายคลองตาอ่อนตลอดสาย) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๒.๕๐ ม.   
ยาว 800 ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑0 ม.  
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

185,000 
 (ปี 59:99,000) 

 

- - ความยาว
ถนน 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  
(หมู่ท่ี ๘)  บ้านชะอม  
(สายดอนละกอ) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๒.๕๐ ม.   
ตามจุดท่ีเสียหาย 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- - 100,000 
(ปี 58:94,000) 

(ปี 59:100,000) 
 
 

ความยาว
ถนน 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   
ซอยบ้านผู้ช่วยชาติ  (หมู่ท่ี 9)  
บ้านโบสถ์ 

เพื่อให้น้ าระบายได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 63 เมตร  ตามแบบ 
อบต.กระโทก ก าหนด 

200,000 
(ปี 58:120,000) 
(ปี 59:150,000) 

 

- - ความยาวราง
ระบายน้ า 

การระบายน้ าใน
หมู่บ้านไหลสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

20 โครงการวางท่อระบายน้ า  
ซอยบ้านป้ามน  (หมู่ท่ี 9) บ้านโบสถ์ 

เพื่อให้น้ าระบายได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 148 เมตร   
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- 500,000 - ความยาวราง
ระบายน้ า 

การระบายน้ าใน
หมู่บ้านไหลสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

21 โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านนางลัดดา  (หมู่ท่ี 9)   
บ้านโบสถ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๒.๕0 ม. ยาว 89 ม. 
หนา  ๐.๑๕ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- 130,000 
 

- ความยาว
ถนน 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   
ซอยทุ่งมะขามเตี้ย  (หมูท่ี 9)  
บ้านโบสถ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๒.๕0 ม. 
ยาว 800 ม. 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑0 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- - 185,000 
 

ความยาว
ถนน 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการบ าบัดน้ าเน่าเสีย  (หมู่ท่ี ๙) 
บ้านโบสถ์ 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าเน่าเสีย และ
ขังตามแหล่งระบายน้ าต่างๆ 

บริเวณบ่อยืมคลอง
ชลประทาน  ตลอดเขต 
หมู่ท่ี 9 

- - 500,000 ปริมาณน้ า
เน่าเสียลดลง 
 

ในหมู่บ้านมีน้ าเน่าเสีย
ลดลง 

กองช่าง 

24 โครงการวางท่อระบายน้ า  
ซอยหน้าบ้านนายจุล  (หมู่ท่ี 9) 
บ้านโบสถ์ 

เพื่อให้น้ าระบายได้สะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 50 เมตร   
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- 100,000 - ความยาวราง
ระบายน้ า 

การระบายน้ าใน
หมู่บ้านไหลสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง   
(หมู่ท่ี 10)   บ้านใหม่ 
ต่อจากเดิมถึงปากทาง  
(สามแยกซอยหลังโรงเรียน 
ถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 80๐ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- - 1,800,000 
 

ความยาว
ถนน 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการเสริมถนนคอนกรีต 
(หมู่ท่ี 10)  บ้านใหม่   
ซอยร่มเย็น 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3.๕0 ม. ยาว 47 ม. 
หนา  0.10 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

100,000 
 

- - ความยาว
ถนน 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  
(หมู่ท่ี ๑๐)  บ้านใหม่   
(ซอยทุ่งขวางตะวัน) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม.ยาว 1,050 ม.  
หนาเฉลีย่ 0.15 ม.  
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

2,520,000 
(ปี 58:2,520,000) 
(ปี 59:2,520,000) 

 
 

- - ความยาว
ถนน 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

28 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก   
(หมู่ท่ี ๑๑) บ้านปรางค์พะโค   
(คลองตะคุ  ฝั่งตะวันตก ช่วงท่ี 1) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 1,100 ม.  
หนา 0.10 ม.   
ตามแบบ อบต.กระโทก  
ก าหนด 

240,000 
 

- - ความยาวถนน 
 

การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 โครงการวางท่อระบายน้ า  (หมู่ท่ี ๑๑) 
บ้านปรางค์พะโค   
(จากล าพระเพลิงถึงสระหมาก) 
 

เพื่อให้น้ าระบายได้สะดวก
รวดเร็ว 

วางท่อระยะทาง  182 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก  
ก าหนด 

- 520,000 - ความยาว 
ท่อระบายน้ า 

การระบายน้ าใน
หมู่บ้านไหลสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
(หมู่ท่ี ๑๑) บ้านปรางค์พะโค 
(สายเลียบคลองชลประทาน จากหน้า
บ้านครูดา-สี่แยกชลประทาน  
เข้าหมู่ท่ี 10) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน 
การคมนาคมและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 600 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก  
ก าหนด 
 

- - 840,000 ความยาวถนน การคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวมงบประมำณ 6,288,00 1,350,000 4,921,000    
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๕.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

 งำนก่อสร้ำงศำลำ         
1 โครงการก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์   
(หมู่ท่ี ๖) บ้านโพธ์ิเงิน 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน  
 

กว้าง  4  เมตร   
ยาว 10.50 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก  
ก าหนด 

- - 50๐,๐๐๐ 
(ปี 60:400,000) 
(ปี 61:400,000) 

 

จ านวน 
ศาลาเอนก 
ประสงค์ 
ท่ีสร้างเสร็จ 

สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บ้านได้อย่างดี 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ 
(หมู่ท่ี 8) บ้านชะอม 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน  
 

กว้าง  4  เมตร   
ยาว 10.50 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก  
ก าหนด 

- 50๐,๐๐๐ 
 

- จ านวน 
ศาลาเอนก 
ประสงค์ 
ท่ีสร้างเสร็จ 

สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บ้านได้อย่างดี 

กองช่าง 

 งำนก่อสร้ำงสะพำน         
3 โครงการก่อสร้างที่กั้นขอบสะพาน

ปูนท้ังสองฝั่ง ทางเข้าบ้านดอนใหญ่ 
ม.3 

เพื่ออ านวยความสะดวก 
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ก่อสร้างที่กั้นขอบ 
สะพานปูนท้ังสองฝั่ง 
ขนาดความยาวรวม  
15  เมตร 

10๐,๐๐๐ 
 

- - จ านวน
อุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 งำนสวนสำธำรณะ        กองช่าง 
4 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น  

(หมู่ท่ี ๓) บ้านดอนใหญ ่  
(บริเวณป่าช้าวัดดอนใหญ่) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ออกก าลังกายและมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น  
จ านวน 1 แห่ง  ตามแบบ 
อบต.กระโทก ก าหนด 

- 500,000 
(ปี 60:200,000) 
(ปี 61:200,000) 

 
 

- จ านวนสนาม
เด็กเล่นท่ี
สร้างเสร็จ 

ประชาชนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ 
ดีขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการจัดซ้ือและติดต้ัง 
เครื่องออกก าลังกาย (หมู่ท่ี 6)  
บ้านโพธิ์เงิน 
 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย 
ในหมู่บ้าน 

จัดซ้ือและติดตั้งเครื่องออก
ก าลัง  จ านวน 6 ชุด 

- 200,000 
 

- จ านวนพื้นท่ี 
เทปูนและ
จ านวนเครื่อง
ออกก าลังกาย 
 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

6 โครงการเทคอนกรีตสนามเด็กเล่น   
พร้อมชุดอุปกรณ์ออกก าลังกาย และ 
ท ารั้วรอบสนามเด็กเล่น  (หมู่ท่ี  ๑๓)   
บ้านคลองท่าแร่ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ 
ออกก าลังกายและมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

ถมดิน   กว้าง 9.00 ม. 
ยาว 11.50 ม.  
หนา  0.25 ม. 
เทคอนกรีต 
กว้าง 6.30 ม. 
ยาว 10 ม. หนา 0.10 ม. 
ท ารั้วด้านหน้าติดต้ัง 
เครื่องออกก าลังกาย   
6 จุด  และ 
เครื่องเล่นเด็ก  4 จุด 

- - 420,000 
(ปี 58:180,000) 
(ปี 59:180,000) 

 
 

จ านวนพื้นท่ี
เทคอนกรีต 
พร้อมชุด
อุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 
และท ารั้ว
รอบสนาม
เด็กเล่น 

ประชาชนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ 
ดีขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการจัดซ้ือและติดต้ังเครื่องออก
ก าลังกายประจ าหมู่บ้าน  (หมู่ท่ี  5)  
บ้านพะโค 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

จัดซ้ือและติดตั้งเครื่อง
ออกก าลังกาย   
จ านวน  6  ชุด 

- 200,000 - ร้อยละ 5  
ของครัวเรือน
ในหมู่บ้าน 
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองช่าง 

8 โครงการจัดซ้ือและติดต้ังหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน  (หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค 

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึง 

จัดซ้ือและติดตั้งหอ
กระจายข่าว   
ยาว  400 เมตร 

- - 100,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 
 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ได้อย่างดีและท่ัวถึง 

กองช่าง 

9 โครงการจัดซ้ือเครื่องออกก าลังกาย 
ส าหรับหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3,5,๙,๑0 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

จัดซ้ือและติดตั้งเครื่อง
ออกก าลังกาย  ให้แก่ 
หมู่ท่ี 3,5,๙,๑0 

2,000,000 
(ปี 58:2,000,000) 
(ปี 59:2,000,000) 

 

- - ร้อยละ 5  
ของครัวเรือน
ในหมู่บ้าน 
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองช่าง 

รวมงบประมำณ 2,100,000 1,400,000 1,020,000    



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๓๗ 

๕.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
         ๕.๖    แนวทำงกำรสำธำรณูปโภค – สำธำรณูปกำร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
(หมู่ท่ี ๒) บ้านหนองคล้า   
(สายรอบบึงประปา) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย   
เพือ่ด าเนินการ   
ยาว 140 ม. 

- 100,000 
(ปี 60:150,000) 
(ปี 61:150,000) 

 
 

- จ านวน
ครัวเรือนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  (หมู่ท่ี 3)  
บ้านดอนใหญ่  ซอยทองดี 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย  เพือ่
ด าเนินการ  ยาว 230 ม. 

- 175,000 
 

- จ านวน
ครัวเรือนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (หมู่ท่ี 3)  
บ้านดอนใหญ่  ซอยบ้านนางวาด 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
อย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย  เพือ่
ด าเนินการ  ยาว 92 ม. 

- 75,000 
 

- จ านวน
ครัวเรือนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

4 โครงการเพิ่มแสงสว่างในจุดเสี่ยง   
(หมู่ท่ี 9)  บ้านโบสถ์ 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมา
ในเวลากลางคืนด้วยความ
ปลอดภัย 

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน 

- 30,000 - จ านวน
อุบัติเหตุ
บริเวณจุด
เสี่ยงใน
หมู่บ้าน
ลดลง 

ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
ในหมู่บ้าน  (หมู่ท่ี ๙)  บ้านโบสถ์    

เพื่ออ านวยความสะดวกให้
ประชาชนเดินทางสัญจรไปมา
ในเวลากลางคืนด้วยความ
ปลอดภัย 

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
พร้อมสายดับ 

50,000 
(ปี 58:50,000) 
(ปี 59:50,000) 

 

- - จ านวน 
โคมไฟ 
สาธารณะ
ท่ีติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมสายดับติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
รอบสระหนองแฟ๊บ  (หมู่ท่ี 9)  
บ้านโบสถ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย 
เพื่อด าเนินการ   
ยาว 200 ม. 

- 200,๐๐๐ 
 
 

- จ านวน
ครัวเรือนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๓๘ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
(หมู่ท่ี ๑๐) บ้านใหม่  
(บ้านนายวัน)  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย 
เพื่อด าเนินการ  
ยาว 75 ม. 

- 75,๐๐๐ 
 
 

- จ านวน
ครัวเรือนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
(หมู่ท่ี ๑๐) บ้านใหม่  
(ซอยประปา) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย  
เพือ่ด าเนินการ  
ยาว  200  ม. 

- ๑25,๐๐๐ 
(ปี 59:50,000) 
(ปี 60:50,000) 

 
 

- จ านวน
ครัวเรือนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
(หมู่ท่ี ๑๐) บ้านใหม่  
 (ซอยทุ่งนาดอน) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย 
เพื่อด าเนินการ  
ยาว  180  ม. 

- ๑5๐,๐๐๐ 
 
 

- จ านวน
ครัวเรือนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
(หมู่ท่ี ๑๓) บ้านคลองท่าแร่    
(ซอยชื่นฤทัย 1) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ  
ยาว 18 ม. 
จ านวน 2 ต้น 

- 3๐,๐๐๐ 
(ปี 60:50,000) 
(ปี 61:50,000) 

 
 

- จ านวน
ครัวเรือนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค   
(หมู่ท่ี ๒)  บ้านหนองคล้า  
ซอยหนองตาโดด 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา 
ใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
การประปาส่วนภูมิภาค
อ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ    
ยาว  700 เมตร 
 

49๐,๐๐๐ 
 (ปี 59:200,000) 

 
 

- - จ านวน
ครัวเรือนท่ี
มีประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 

 

 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๓๙ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

12 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
เพื่อการเกษตร  (หมู่ท่ี 3) บ้านดอนใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ า
ใช้ส าหรับท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
ในหมู่ท่ี 3 

- - 100,000 จ านวนพื้นท่ี
การเกษตรที่
ได้รับน้ า
บาดาล 

ประชาชนมีใช้ส าหรับ
ท าการเกตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
(ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 
คุ้มมะขามหวาน)  (หมู่ท่ี ๔)  
บ้านโคกกระสังข์   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา 
ใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ
ระยะทาง 45๐ ม. 

315,๐๐๐ 
(ปี 58:150,000) 
(ปี 59:150,000) 

 
 

- - จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  
(หมู่ท่ี ๑๐) บ้านใหม่  ซอยบ้านนายวัน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา 
ใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ 
ยาว 75 ม. 

- - 525,000 
 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี ๑๑) บ้านปรางค์พะโค   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน   
ตามระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่ 
พร้อมดินถม 

- - 3,500,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
น้ าประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  
(หมู่ท่ี ๑๑) บ้านปรางค์พะโค   
ซอยประชาอาสาจากสามแยก 
บ้านนางลมัยถึงฝายน้ าล้น 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา 
ใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ    
ยาว ๓2๐ ม.    

224,000 
 

- - จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  
(หมู่ท่ี ๑๑) บ้านปรางค์พะโค   
ซอยบ้านนายหลอด 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา 
ใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ    
ยาว ๓79 ม.   
  

265,300 
 

- - จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

18 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  
(หมู่ท่ี ๑๑) บ้านปรางค์พะโค   
ซอยบ้านนางยวน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา 
ใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ    
ยาว ๓65 ม.    

255,500 
 

- - จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  
(หมู่ท่ี ๑๓) บ้านคลองท่าแร่   
ซอยชื่นฤทัย 3  บ้านนายเปิ่น 

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าประปา 
ใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโชคชัย  
เพื่อด าเนินการ 
ยาว 185 ม. 

13๐,๐๐๐ 
 

- - จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ประปาใช้ 

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

รวมงบประมำณ   1,729,800 960,000 4,125,000  
 
 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนำสังคมคุณภำพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่ 
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ,ท่ี 4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม ,ท่ี 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข  
,ท่ี 7 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ ,ท่ี 9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
๖.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

๖.๑   แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
             ๖.๑.๑   ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยบูรณำกำรกับกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๑ โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์และ
วารสารให้ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ หลายช่องทาง 

จัดซ้ือ/จัดหา
หนังสือพิมพ์ ให้ ม.๒, 
ม.๕, ม.๘, ม.๙ 

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
หนังสือพิมพ์ 
ท่ีหมู่บ้าน 
ได้รับ 

ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๒ โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ 
ต าบลกระโทก 

เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 
ให้แก่ประชาชนท่ัวไป 

จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
ต าบลกระโทก   
จ านวน ๑ แห่ง 

1๐๐,๐๐๐  
 (ปี 58:100,000) 
(ปี 59:100,000) 

- - จ านวนศูนย์ 
การเรียนรู้ 
ท่ีสร้างเสร็จ 

ประชาชนมีแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้และ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
 

3 โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล 
 

เพื่อส่งเสริมการบริการ 
ด้านอินเตอร์เน็ตในต าบล 

จัดให้บริการ
อินเตอร์เน็ตส าหรับ
ประชาชนท่ัวไป 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 58:10,000) 
(ปี 59:10,000) 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนคน 
ท่ีมาใช้บริการ
อินเตอร์ 
เน็ตต าบล 

มีผู้สนใจมารับบริการ 
อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
 

4 โครงการจัดต้ังสภาวัฒนธรรม 
ต าบลกระโทก 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม 
ของท้องถิ่นให้คงอยู่ 

จัดต้ังสภาวัฒนธรรม 
ขึ้นในต าบลกระโทก 

- - 3๐,๐๐๐ 
(ปี 58:30,000) 
(ปี 59:30,000) 
 

จ านวนสภา
วัฒนธรรม
ต าบล 
ท่ีจัดต้ัง 

วัฒนธรรมของท้องถิ่น
ได้รับความสนใจ 
เพิ่มขึ้นและสืบทอด 
สู่คนรุ่นหลัง 

ส านักงานปลัด 
 

5 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา  
มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน 

จ้างนักเรียน/นักศึกษา   
ท างานในช่วงปิด 
ภาคเรียน 

4๐,๐๐๐ 
(ปี 58:50,000) 
(ปี 59:40,000) 

 

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
นักเรียน/
นักศึกษาท่ีมา
ปฏิบัติงาน
ในช่วงปิด
เรียน 

นักเรียน/นักศึกษา  
มีงานท า  มีรายได้ช่วง
ปิดภาคเรียน 

ส านักงานปลัด 
 

6 โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
ศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก 

เพื่อเผยแพร่ผลการบริหารงาน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและ 
เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและเด็กเล็ก 
ให้แสดงความสามารถและ 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

จัดงานเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการและ 
ปัจฉิมนิเทศเด็ก 

2๐,๐๐๐ 
(ปี 58:10,000) 
(ปี 59:20,000) 

 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผลงาน
ของเด็กท่ี
เผยแพร่ 

เด็กมีความภาคภูมิใจ 
ในผลงานของตนเอง
และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ส่วนการศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 

7 โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก 

เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประจ า
ห้องเรียน 

ศพด.มีวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 

57,8๐๐ 
(ปี 58:200,000) 
(ปี 59:57,800) 

 
 

57,8๐๐ 
 

57,8๐๐ 
 

จ านวนวัสดุ 
ท่ีการเรียน 
การสอนท่ี
จัดหา 

ศพด.จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

ส่วนการศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

8 โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน 
ให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงนอกห้องเรียน 

นักเรียนศพด. 
อบต.กระโทก 
จ านวน  34  คน 

2๐,๐๐๐ 
(ปี 58:100,000) 
(ปี 59:200,000) 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้งท่ี 
ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

นักเรียนได้รับความรู้
จากประสบการณ์ตรง 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9 โครงการแข่งขันกีฬา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ 
ของเด็กให้เกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับกีฬา  ส่งเสริม 
ความระเบียบวินัย  รู้แพ้  
รู้ชนะ รู้อภัย 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ให้แก่นักเรียนในศูนย์ฯ  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 58:10,000) 
(ปี 59:10,000) 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

เด็กได้รับความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 
ตามวัย  รู้จักน้ าใจ
นักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ 
รู้อภัย 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก 

เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับการพัฒนาการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรปฐมวัย 
 

ศพด.มีสื่อการเรียนการ
สอนเพียงพอกับการ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

3,๐๐๐ 
(ปี 58:3,000) 
(ปี 59:3,000) 

3,๐๐๐ 
 

3,๐๐๐ 
 

จ านวนสื่อ
การเรียนการ
สอน 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาตามวัยและเต็ม
ศักยภาพ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11 โครงการหนูน้อยฟันสวยและสุขภาพดี เพื่อส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก 
และฟันให้กับเด็ก 

จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ
ช่องปากของเด็กเล็ก 
จ านวน 34 คน 
 

5,๐๐๐ 
(ปี 58:5,000) 
(ปี 59:5,000) 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

เด็กมีสุขภาพช่องปาก
และฟันท่ีดีตาม
มาตรฐาน 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12 โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
วันส าคัญของชาติ 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ 
ของชาต ิ เช่น วันพ่อ  
วันแม่ ฯลฯ 
 

10,๐๐๐ 
(ปี 58:5,000) 

(ปี 59:10,000) 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

เด็กและผู้ปกปครอง
ได้ร่วมท ากิจกรรม 
ในวันส าคัญของชาติ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13 โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมส่งเสริม 
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงของเด็กเล็ก 
 

5,๐๐๐ 
(ปี 58:5,000) 
(ปี 59:5,000) 

 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 
เด็กสามารถ
ช่วยเหลือใน
การปลูกผัก
ได้ 

เด็กได้รับการเรียนรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๔๓ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

14 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 

เพื่อให้เด็กเล็กตระหนักถึง
ความส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา 

จัดกิจกรรมส าคัญทาง 
ศาสนาให้กับเด็กเล็ก ศพด. 
ผู้ปกครองและเจ้าหน้าท่ี 
อบต.กระโทก 
เช่น วันวิสาขบูชา, 
วันมาฆบูชา, 
วันเข้าพรรษา ฯลฯ 

5,๐๐๐ 
(ปี 58:5,000) 
(ปี 59:5,000) 

 
 
 

5,๐๐๐ 
 

5,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

เด็กได้รับการเรียนรู้
เกี่ยวกับวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา
และตระหนักถึง
ความส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวมงบประมำณ   305,800 205,800 235,800  
 
 
๖.   ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
     ๖.๑.2  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้มีควำมพร้อมทั้งทำงกำยภำพและใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๑ 
 
 

 

โครงการปรับภูมิทัศน์ 
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

-จัดสวนหย่อมเรียนรู้ 
-ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
-เครื่องเล่นสนาม 2 ชุด 

20๐,๐๐๐ 
(ป ี60:100,000) 

 
 

- - พื้นท่ีท่ีได้รับ 
การปรับปรุง
สามารถใช้งาน
ได้ 100 % 

เด็กเล็กได้รับการ
เรียนรู้อย่างสมวัย 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก 

เพื่อจัดโครงการอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

อุดหนุนจัดซ้ืออาหาร
กลางวันให้แก่เด็กเล็กศพด.
อบต.กระโทก  
(34*20บาท*280วัน) 

190,400 
(ปี 59:136,400) 

 

190,400 190,400 น้ าหนักส่วนสูง 
เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 80 

เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย 
และได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก 

เพื่อจัดโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนให้แก่เด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
กระโทก 

อุดหนุนจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน  ศพด. 
อบต.กระโทก 
(34คน*8บาท*280วัน) 

76,160 
(ปี 59:70,720) 

 

76,160 76,160 น้ าหนักส่วนสูง 
เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 80 

เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย 
และได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๔๔ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

4 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้ 
รับประทานอาหารกลางวัน 
อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการจัดซ้ืออาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา  
ของสพฐ.ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ  (62คน* 
20บาท*200วัน) 

248,000 
(ปี 59:252,000) 

 
 

248,000 
 

248,000 
 

น้ าหนักส่วนสูง 
เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 80 

เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย 
และได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
โรงเรียนบ้านดอน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้ 
รับประทานอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนอย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่
นักเรียนในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา  ของสพฐ. 
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
(62คน*8บาท*260วัน) 

128,960 
(ปี 59:126,880) 

 

128,960 128,960 น้ าหนักส่วนสูง 
เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 80 

เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย 
และได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดพะโค 

เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้ 
รับประทานอาหารกลางวัน 
อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการจัดซ้ืออาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา  
ของสพฐ.ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ (45คน* 
20บาท*200วัน) 

180,000 
(ปี 59:176,000) 

 
 

180,000 180,000 น้ าหนักส่วนสูง 
เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 80 

เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย 
และได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
โรงเรียนวัดพะโค 

เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้ 
รับประทานอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนอย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่
นักเรียนในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา  ของสพฐ. 
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
(45คน*8บาท*260วัน) 
 

93,600 
(ปี 59:91,520) 

93,600 93,600 น้ าหนักส่วนสูง 
เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 80 

เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย 
และได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

                         รวมงบประมำณ   1,117,120 917,120 917,120    
 
 
 
 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๔๕ 

๖.   ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
๖.๒  แนวทำงกำรสังคมสงเครำะห์  และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  เด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส  และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภำพศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๑ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อเป็นสวัสดิการ 
แก่ผู้สูงอายุ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขต อบต. 

4,8๐๐,๐๐๐ 
(ปี 58:3,000,000) 
(ปี 59:3,000,000) 

 

4,8๐๐,๐๐๐ 
 

4,8๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้สูงอายุ 
ท่ีได้รับเบ้ีย 
ยังชีพ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

เพื่อเป็นสวัสดิการ 
แก่ผู้ผู้พิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ในเขต อบต. 

1,30๐,๐๐๐ 
(ปี 58:240,000) 
(ปี 59:240,000) 

 

1,30๐,๐๐๐ 
 

1,30๐,๐๐๐ 
 

จ านวน 
คนพิการ 
ท่ีได้รับเบ้ีย 
ยังชีพ 

ผูพ้ิการมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 

เพื่อเป็นสวัสดิการ 
แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย 
โรคเอดส์ในเขต อบต. 

๖,๐๐๐ 
(ปี 58:6,000) 
(ปี 59:6,000) 

 

๖,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ป่วย 
โรคเอดส์ท่ีได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์   
 

เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้
ร่วมประเพณีท้องถิ่น 
 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์   
จ านวน ๑  ครั้ง/ปี 

10๐,๐๐๐ 
(ปี 58:60,000) 

(ปี 59:100,000) 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

สืบทอดประเพณี 
วันสงกรานต์ให้คงอยู่ 
 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและ 
วันครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมความรัก   
ความอบอุ่นให้แก่ผู้สูงอายุ 
และทุกคนในครอบครัว 
 

จัดงานวันผู้สูงอายุและ
วันครอบครัว 1 ครั้ง/ปี 

5๐,๐๐๐ 
 (ปี 59:50,000) 

 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

ได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในเขต 
ต าบลกระโทก 

เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีอบอุ่น 

จัดซ้ือ/จัดหา ผ้าห่ม 
กันหนาวให้กับผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในเขต
พื้นท่ี  

๖๐,๐๐๐ 
(ปี 58:60,000) 
(ป ี59:60,000) 

 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  
ผู้ยากไร้ 
ท่ีได้รับผ้าห่ม 
กันหนาว 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีอบอุ่น 

ส านักงานปลัด 

7 โครงการก่อสร้างบ้านคนจน เพื่อก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยให้กับ
ครอบครัวผู้ยากจนหรือ 
ผู้ยากไร้ให้ดีขึ้น 

ก่อสร้างบ้านคนจน  
จ านวน 1 หลัง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ปี 58:100,000) 
(ปี 59:100,000) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนบ้านคน
จนท่ีสร้างเสร็จ 

ผู้ยากจนหรือผู้ยากไร้ 
มีท่ีอยู่อาศัยท่ีดขีึ้น 

ส านักงานปลัด 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๔๖ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

8 โครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่
อาศัยให้กับคนพิการ 

เพื่อปรับสภาพแวดล้อม 
ท่ีอยู่อาศัยให้คนพิการ
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่
อาศัยให้กับคนพิการ 

๕๐,๐๐๐ 
(ปี 58:50,000) 
(ปี 59:50,000) 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้พิการ 
ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 

คนพิการมีสภาพ  
แวดล้อมท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีดีสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 

ส านักงานปลัด 

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กและ 
สตรี และบุคคลในครอบครัว 

จัดฝึกอบรม/จัด
กิจกรรมหรือการให้
ความรู้ในรูปแบบอื่น 
โดยอบต.ด าเนินการเอง
หรือหน่วยงานอื่น 

- ๒๐,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 
 

- 
 

จ านวนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม 

ลดปัญหาการใช้ 
ความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี และบุคคล
ในครอบครัว 

ส านักงานปลัด 

10 โครงการอนุรักษ์ต้นตระกูลกระโทก เพื่ออนุรักษแ์ละสืบทอด 
ต้นตระกูลกระโทกไว้ 

จัดท าสมุดบันทึก 
ต้นตระกูลกระโทก
ส าหรับบุคคลท่ีมีนาม 
กระโทกลงท้ายด้วย 
ค าว่า “กระโทก” 

- ๕๐,๐๐๐ 
(ปี 58:50,000) 
(ปี 60:50,000) 

 
 

- จ านวนบุคคล 
ท่ีลงนามใน 
สมุดบันทึก 

ต้นตระกูลกระโทก 
ได้รับสืบทอดและ
รักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป 

ส านักงานปลัด 

11 โครงการอนุรักษ์ควายไทย เพื่ออนุรักษแ์ละสืบทอด 
พันธุ์ควายไทยไว้ให้คน 
รุ่นหลังได้เรียนรู้ 
 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ควายไทยในเขตต าบล
กระโทกให้เพิ่มมากขึ้น 

- ๑๐,๐๐๐ 
(ปี 58:10,000) 
(ปี 60:10,000) 

- จ านวนควาย
ไทยท่ีเพิ่มขึ้น 

ควายไทยในเขตต าบล 
กระโทกเพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

12 โครงการอนุรักษ์ชาวนาไทย เพื่ออนุรักษ์และสืบทอด 
อาชีพท านาให้คนรุ่นหลัง 
ได้เรียนรู้ 

อนุรักษ์ชาวนาต าบล
กระโทกให้คงอยู่สืบไป 

- ๒๐,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

- จ านวนชาวนา 
ท่ีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนยึดอาชีพ 
ท านาเป็นอาชีพหลัก 

ส านักงานปลัด 

13 โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ของไทยไว้และเสริมศิริมงคล
ให้แก่คณะผู้บริหาร,สมาชิกฯ,
พนักงานและประชาชนท่ัวไป 
 

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
(ป ี58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

เสริมศิริมงคลให้แก่ 
คณะผู้บริหาร,
สมาชิกฯ,พนักงาน
และประชาชนท่ัวไป 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

14 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ 
ความสนุกสนานเพิ่มขึ้น 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

7๐,๐๐๐ 
 

7๐,๐๐๐ 
(ปี 58:50,000) 
(ปี 59:70,000) 

7๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

เด็กมีความรู้ ความ
สนุก สนานเพิ่มขึ้น 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๔๗ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

15 โครงการจัดงานประเพณี 
วันลอยกระทง 

เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้
ร่วมประเพณีท้องถิ่น 
 

จัดงานวันลอยกระทง 
ท่ีปราสาทปรางค์พะโค 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
(ปี 58:50,000) 
(ปี 59:50,000) 

5๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

มีการสืบสานประเพณี
ลอยกระทางให้คงอยู่ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

16 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
และศึกษาดูงานผู้สูงอายุในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและท านุบ ารุง
ศาสนา 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและท านุบ ารุง
ศาสนา 

จัดฝึกอบรม/ศึกษาดู
งาน หรือการให้ความรู้
ในรูปแบบอื่น โดยอบต.
ด าเนินการเองหรือ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
(จ านวน ๑ ครั้ง/ปี) 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
(ปี 58:50,000) 

(ปี 59:100,000) 
 
 

10๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม 

ผู้สูงอายุได้อนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและท านุ
บ ารุงศาสนา 

ส านักงานปลัด 

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
แข็งแรงสมวัย  (หมู่ท่ี 9)  บ้านโบสถ์ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมวัย 

จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ 
ในหมู่บ้าน 

- 30,000 - จ านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมท่ีมี
สุขภาพแข็งแรง
ร้อยละ 60 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมวัย 

ส านักงานปลัด 

18 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการติดเตียง   
(หมู่ท่ี 10)  บ้านใหม่  

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ติดเตียงได้รับการดูแล  
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ในหมู่บ้าน 

- - 50,000 จ านวนผู้สูงอายุ  
ผู้พิการติดเตียง 
ท่ีไดร้ับการดูแล  
ร้อยละ 60 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ติดเตียงได้รับการดูแล 
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

ส านักงานปลัด 

19 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ (หมูท่ี 11)   
บ้านปรางค์พะโค 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให้ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ  
สามารถดูแล ช่วยเหลือ 
ตนเองได้ 

สนับสนุนอุปกรณ์ 
ช่วยเดินให้ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ เช่น รถเข็น 
ไม้เท้า 

- 50,000 - จ านวนผู้สูงอายุ  
ผู้พิการท่ีดูแล
ช่วยเหลือตนเอง
ได้ร้อยละ 60 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
สามารถดูแลช่วยเหลือ
ตนเองและมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

20 โครงการสนับสนุนกิจกรรมกองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุต าบลกระโทก 

เพื่อให้กองทุนสวัสดิการ
ชมรมผู้สูงอายุ  
มีความเข้มแข็งยั่งยืน 

อุดหนุนงบประมาณ 
การจัดกิจกรรมกองทุน
สวัสดิ การผู้สูงอายุ 
ในต าบลกระโทก 

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 
 

- - ร้อยละของ
งบประมาณ 
ท่ีได้รับอุดหนุน 
 

การด าเนินงานของ
กองทุนฯเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ส านักงานปลัด 
 

รวมงบประมำณ 3,866,000 4,026,000 3,896,000    
 
 
 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๔๘ 

๖.   ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
๖.๓   แนวทำงกำรสนับสนุนส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำ  กีฬำแห่งชำติ และกำรสนับสนุนส่งเสริมกีฬำนำนำชำติ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๑ โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา  
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้มีอุปกรณ์ 
ในการออกก าลังกายและ
ส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดี 
ของประชาชน 

จัดหา/จัดซ้ืออุปกรณ์
กีฬา ให้กับหมู่บ้าน 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

50,๐๐๐ 
(ปี 58:72,000) 
(ปี 59:50,000) 

 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

จ านวนอุปกรณ์
กีฬาให้หมู่บ้าน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒ โครงการแข่งขันกีฬาต าบลกระโทก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ออกก าลังกาย และห่างไกล 
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาของต าบลกระโทก   
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

100,000 
(ปี 58:200,000) 
(ปี 59:80,000) 

 

100,000 100,000 ประชาชนท่ีเข้า
ร้อยละ 10 
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวมงบประมำณ 150,000 150,000 150,000    
 
 
๖.   ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

๖.๔   แนวทำงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย / ลดอุบัติเหตุจรำจรทำงบก / ทำงน้ ำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๑ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  
แก่สมาชิก อปพร. 

จัดฝึกอบรมสมาชิก 
อปพร.ร่วมกับหน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง   
(๑ ครั้ง/ปี) 

5๐,๐๐๐ 
(ปี 58:150,000) 
(ปี 59:120,000) 

 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม 

อปพร.มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณ 
ภัยเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการสนับสนุนกิจการด้าน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(อปพร.)  

เพื่อสนับสนุนกิจการด้าน
การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย(อปพร.) ของ
ต าบลให้มปีระสิทธิภาพ 

จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้  ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

๕๐,๐๐๐ 
(ปี 58:50,000) 
(ปี 59:50,000) 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนวัสดุ 
อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ 
เครื่องมือ
เครื่องใช้   

กิจการด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยด าเนินงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

ส านักงานปลัด 

 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๔๙ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๓ โครงการจัดท าป้ายจราจรและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี ๒,๕,๑๐,๑๑ 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
บนท้องถนนของหมู่บ้าน 

จัดท าป้ายสัญญาณ
จราจรและอุปกรณ ์
ต่าง ๆ ในเขต อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ปี 58:100,000) 
(ปี 59:100,000) 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนป้าย
สัญญาณ
จราจรและ
อุปกรณ์ 

อุบัติเหตุบนท้องถนน 
ในชุมชนลดลง 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการส่งเสริมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ซ้ือรถฉุกเฉิน) 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ได้รับความเดือดร้อน 
กรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 

จัดหา/จัดซ้ือรถฉุกเฉิน  
จ านวน 1 คัน 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
(ปี 58:500,000) 
(ปี 59:500,000) 
 

- จ านวนรถ
ฉุกเฉิน 

ประชาชนได้รับ 
การช่วยเหลือ 
อย่างทันท่วงที 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ได้รับความเดือดร้อน 
กรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 

ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนกรณีประสบ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ปี 58:100,000) 
(ปี 59:100,000) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้ง 
ท่ีช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

ประชาชนได้รับ 
การช่วยเหลือ 
อย่างทนัท่วงที 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการจัดต้ัง หน่วยกู้ชีพกู้ภัย  
“หน่ึงต าบลหน่ึงทีมกู้ชีพกู้ภัย”  
OTOS ต าบลกระโทก 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ได้รับความเดือดร้อน 
กรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 

จัดต้ัง หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
ในต าบลกระโทก 
จ านวน 1 หน่วย 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
(ปี 60:150,000) 
(ปี 61:150,000) 

จ านวนหน่วย
กู้ชีพกู้ภัยท่ี
จัดต้ัง 

ประชาชนได้รับ 
การช่วยเหลือ 
อย่างทันท่วงที 

ส านักงานปลัด 

7 โครงการบริการทางการแพทย์   
กรณีฉุกเฉินต าบลกระโทก 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ในกรณีฉุกเฉินของต าบล 
กระโทก 

จัดบริการทางการแพทย์
ในแก่ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลกระโทก 

 1๐๐,๐๐๐ 
(ปี 59:100,000) 
(ปี 60:100,000) 

 จ านวนครั้ง 
ท่ีช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

ประชาชนได้รับ 
การช่วยเหลือ 
อย่างทันท่วงที 

ส านักงานปลัด 

8 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 

เพื่ออ านวยความสะดวกทาง
จราจร รวมท้ังป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 

จัดต้ังจุดตรวจ/จุด
บริการประชาชนในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

๒๕,๐๐๐ 
(ปี 58:25,000) 
(ปี 59:25,000) 

 

๒๕,๐๐๐ 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 

จ านวน 
ผู้ประสบเหตุ
ลดลง 

ประชานมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 

9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วงเทศกาล 
วันสงกรานต์ 

เพื่ออ านวยความสะดวกทาง
จราจร รวมท้ังป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 
วันสงกรานต์ 

จัดต้ังจุดตรวจ/ 
จุดบริการประชาชน 
ในการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

๒๕,๐๐๐ 
(ปี 58:25,000) 
(ปี 59:25,000) 

 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 

จ านวน 
ผู้ประสบเหตุ
ลดลง 

ประชานมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 

10 โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือ 
สาธารณภัยเบื้องต้น 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจด้านงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

จัดฝึกอบรม/หรือการให้
ความรู้ในรูปแบบอื่น 
โดยอบต.ด าเนินการเอง
หรือหน่วยงานภายนอก 

3๐,๐๐๐ 
(ปี 58:40,000) 
(ปี 59:50,000) 

 

3๐,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

จ านวนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม 

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจด้านงาน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๕๐ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

11 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วงเทศกาล 
วันออกพรรษา 

เพื่ออ านวยความสะดวกทาง
จราจร รวมท้ังป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันออก
พรรษา 

จัดต้ังจุดตรวจ/จุด
บริการประชาชนในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

3,๐๐๐ 
 

3,๐๐๐ 
 

3,๐๐๐ 
 

จ านวน 
ผู้ประสบเหตุ
ลดลง 

ประชานมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 

12 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วงเทศกาล 
วันลอยกระทง 

เพื่ออ านวยความสะดวกทาง
จราจร รวมท้ังป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 
วันลอยกระทง 

จัดต้ังจุดตรวจ/ 
จุดบริการประชาชน 
ในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

จ านวน 
ผู้ประสบเหตุ
ลดลง 

ประชานมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 

13 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพให้กับอปพร. 
อบต.กระโทก 

เพื่อให้อปพร.ได้มีอาชีพเสริม  
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

จัดฝึกอบรม/หรือการ 
ให้ความรู้ในรูปแบบอื่น 
โดยอบต.ด าเนินการเอง
หรือหน่วยงานภายนอก 

3๐,๐๐๐ 
(ปี 59:30,000) 

 
 

- - จ านวน 
อปพร. 
ท่ีผ่าน 
การอบรม 

อปพร.มีอาชีพเสริม  
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

14 โครงการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาภัยแล้ง 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้งให้แก่ประชาชน 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

1๐0,๐๐๐ 
 

- - จ านวน 
ร้อยละ  5 
ของครัวเรือน 
ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนสามารถ
ด ารงชีวิตได้ตามปกติ
ในสภาวะภัยแล้ง 

ส านักงานปลัด 

15 โครงการส่งเสริมการใช้จักรยาน 
ในชีวิตประจ าวัน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริม 
การใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน 

20,000 - - ประชาชน 
ท่ีเข้าร่วมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ 
ร้อยละ 60  

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

ส านักงานปลัด 

รวมงบประมำณ 543,000 1,013,000 563,000    
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๖.   ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

1 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพ 
และศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ของอบต.กระโทก 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน 
การปฏิบัติงานของอสม. 
ให้ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หรือการให้ความรู้โดย 
อบต.ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑0๐,๐๐๐ 
(ป ี58:150,000) 
(ปี 59:150,000) 

 
 

๑0๐,๐๐๐ 
 

๑0๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม 

อสม.มีศักยภาพ 
การปฏิบัติงาน 
ด้านสาธารณสุขดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ในต าบลกระโทก 

จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และยาคุมก าเนิด 

๕๐,๐๐๐ 
(ปี 58:50,000) 
(ปี 59:50,000) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนสุนัข 
ท่ีเป็นโรค
ลดลง 

ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
ลดลง 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดต่อท่ีมียุงเป็นพาหะน าโรค 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดต่อท่ีมียุงเป็นพาหะน าโรค 

จัดกิจกรรมก าจัด
ยุงลาย/แหล่งเพาะพันธุ์
ยุง/ฉีดพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย 

๗๐,๐๐๐ 
(ปี 58:70,000) 
(ปี 59:70,000) 

 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ติด
เชื้อลดลง 

การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อท่ีมียุงเป็น
พาหนะน าโรคลดลง 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการส่งเสริมกองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต.กระโทก 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กระโทก 

สนับสนุนงบประมาณ 
ให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.กระโทก 

๕๐,๐๐๐ 
(ปี 58:50,000) 
(ปี 59:50,000) 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.กระโทก 
สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการอบต.กระโทกสะอาด  
น่าอยู่ น่ามอง น่าท างาน 

เพื่อจัดสถานท่ีท างาน 
ให้สะอาด  น่าอยู่ น่าท างาน 
และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 

จัดกิจกรรม  ๕ ส  
ท้ังภายในและภายนอก 
ท่ีท าการอบต.กระโทก 

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
  

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ส านักงาน 
โดยใช้ 
หลัก 5 ส 

อบต.กระโทก 
สะอาด น่าอยู่  
น่ามอง  น่าท างาน 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
ประจ าหมู่บ้านในต าบลกระโทก 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้านในต าบลกระโทก 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานประจ าหมู่บ้าน
ในต าบลกระโทก 

๑5๐,๐๐๐ 
(ปี 58:150,000) 
(ปี 59:150,000) 

 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของ
งบประมาณ 
ท่ีได้รับ
อุดหนุน 
 

ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานประจ าหมู่บ้าน 
ในต าบลกระโทก 
สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

รวมงบประมำณ 440,000 440,000 440,000    



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๕๒ 

๖.   ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
      ๖.๖   แนวทำงกำรป้องกัน  กำรแพร่ระบำดปัญหำยำเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

๑ โครงการส่งเสริมศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะ 
ยาเสพติดต าบลกระโทก 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้เยาวชน ประชาชนท่ัวไป  

สนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด 

๕๐,๐๐๐ 
(ปี 58:50,000) 
(ปี 59:50,000) 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ติด
ยาเสพติด
ลดลง 

การด าเนินงานของ 
ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ 
ยาเสพติดเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการรณรงค์การป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

เพื่อรณรงค์การป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ในชุมชน 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 58:10,000) 
(ปี 59:10,000) 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

ปัญหายาเสพติด 
ในหมู่บ้านลดลง 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 
 

จัดฝึกอบรมหรือ
กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน
ต่อต้านยาเสพติด 
โดยอบต.ด าเนินการเอง
หรือให้หน่วยงานอื่น 
ด าเนินการ 
 

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม 

เยาวชนหันมาเล่น
กีฬาออกก าลังกาย
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 

รวมงบประมำณ 80,000 80,000 80,000    



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๕๓ 

๖.   ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
      ๖.๗   แนวทำงกำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชำชนในท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

1 โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรม 
ของอบต.กระโทก 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ในการด ารงชีวิต   

จัดกิจกรรมอบรม  
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่
เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
ต าบลกระโทก 

18,๐๐๐ 
(ปี 58:15,000) 
(ปี 59:18,000) 
 

18,๐๐๐ 
 

18,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ผ่าน 
การอบรม 

เด็กและเยาวชน 
มีคุณธรรม  จริยธรรม
ในการด ารงชีวิต   

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการส่งเสริมมารยาทไทย  
“ยิ้มง่าย ไหว้สวย  แต่งกายงามตามกาล” 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาท
ไทยและรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
“ยิ้มง่าย ไหว้สวย  แต่งกายงาม
ตามกาล” 

จัดอบรมให้แก่เด็ก/ 
เยาวชน/ ประชาชน/ 
ผู้น าชุมชน  
จ านวน 50 คน 
และรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ในพื้นท่ีอปท. 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ผ่าน 
การอบรม 

เด็ก/เยาวชน/ 
ประชาชน/ผู้น าชุมชน  
มีความรู้เกี่ยวกับ
มารยาทไทย 
 

ส านักงาน
วัฒนธรรม

อ าเภอโชคชัย/ 
อบต.กระโทก 

3 โครงการอิ่มบุญพ่อแม่จูงลูกเข้าวัด เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ 
พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก 
เข้าวัดท าบุญวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก 
และเยาวชน พร้อมพ่อแม่
ในพื้นท่ีอปท.เข้าร่วม
กิจกรรมพ่อแม่จูงลูก 
เข้าวัด 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ครอบครัวอิ่ม
บุญเพ่ิมขึ้น 

พ่อแม่ลูกเข้าวัด 
ท าบุญวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 

ส านักงาน
วัฒนธรรม

อ าเภอโชคชัย/
อบต.กระโทก 

รวมงบประมำณ 68,000 68,000 68,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๕๔ 

๖.   ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
๖.๘   แนวทำงกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

1 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

จัดงานวันเข้าพรรษา 
ปีละ 1 ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
(ปี 58:20,000) 
(ปี 59:20,000) 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวน 
ครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงาม ได้รับ 
การอนุรักษ์และ 
สืบทอดให้คงอยู่ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล 
วันวิสาขบูชา 

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
เนื่องในเทศกาลวนัวิสาขบูชา 

จัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา   
เนื่องในเทศกาล 
วันวิสาขบูชา 

๑๐,๐๐๐ 
(ปี 58:10,000) 
(ปี 59:10,000) 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวน 
ครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้เรียนรู้ 
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
เนื่องในเทศกาล 
วันวิสาขบูชา 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการเข้าวัดฟังธรรมในวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 

เพื่อให้ประชาชนสนใจและ 
ให้ความส าคัญในวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมเข้าวัดฟัง
ธรรม/ปฏิบัติธรรม    
ในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 

- ๑๐,๐๐๐ 
(ปี 59:10,000) 
(ปี 60:10,000) 
 

- จ านวน 
ครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

ประชาชนให้ความ 
สนใจและร่วมกิจกรรม 
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

เพื่อสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ของทุกคน 

จัดกิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ในพื้นท่ีมี
ความ
ปรองดอง 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
 

ส่วนการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

รวมงบประมำณ 50,000 60,000 50,000    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๕๕ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม และกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร 
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ   

๗.  ยุทธศำสตร์น้ ำแก้จน 
๗.๑  แนวทำงส่งเสริมเชื่อมโยงกำรชลประทำน  ก่อสร้ำงฝำย  ท ำนบกั้นน้ ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนำแหล่งน้ ำ  คลองน้ ำ  และกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะ

ได้รบั 
หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง หน้าบ้าน 
นางจ้อย ถึงสามแยก  (หมู่ท่ี 2)  
บ้านหนองคล้า 

เพื่อใหส้ามารถเก็บกับน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

กว้าง 17.00 เมตร  
ยาว 300 เมตร   
ลึก 3 เมตร   ตามแบบ 
อบต.กระโทก  ก าหนด 

- 1,200,000 - ความยาว
คลอง 

ประชาชนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมท านบคลอง 
หนองเรือ  (หมู่ท่ี 2)  บ้านหนองคล้า 

เพื่อให้สามารถเก็บกับน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

กว้าง 15  เมตร   
ยาว 8 เมตร   ตามแบบ 
อบต.กระโทก  ก าหนด 

- 100,000 - ความยาว
คลอง 

ประชาชนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกบึงประปา  
(หมู่ท่ี ๒)  บ้านหนองคล้า   
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ 
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

มีขนาดปริมาตรไม่น้อย
กว่า 27,300 ลบ.ม. 
ตามแบบอบต.กระโทก
ก าหนด 

1,100,000 
(ปี 59:1,100,000) 

 

- - ความยาวบึง ประชาชนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกท านบคลองกุ่ม   
พร้อมวางท่อ 2 จุด  (หมู่ท่ี ๓)  
บ้านดอนใหญ่   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ 
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

กว้าง 2.50 ม. ลึก 1 ม.  
ยาว 1,000 ม. ตามแบบ 
อบต.กระโทก ก าหนด 

99,000 
 (ปี 59:99,000) 

 
 

- - ความยาว 
คลอง 

ประชาชนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกคลองไผ่   
บริเวณคลองท านบท่าเขื่อนวัด 
บ้านดอน  (หมู่ท่ี ๓) บ้านดอนใหญ่   

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ 
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

กว้าง  15  เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- 1,000,000 - ความยาว 
คลอง 

ประชาชนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลอง (หมู่ท่ี ๓)  
บ้านดอนใหญ่  (ปลายคลอง 6 R) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ 
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

กว้าง 20  เมตร 
ยาว 300 เมตร 
ลึก 2 ม.  ตามแบบ อบต.
กระโทก ก าหนด 
 

- 1,000,000 - ความยาว 
คลอง 

ประชาชนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะ

ได้รบั 
หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

7 โครงการขุดลอกคลองล าน้ าเขียว 
(หมู่ท่ี ๕)  บ้านพะโค 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ 
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

ยาว 1,000 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- 1,000,000 - ความยาว 
คลอง 

ประชาชนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซมท านบ 
(หมู่ท่ี ๕)  บ้านพะโค 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ 
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

ยาว 1,000 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

800,000 - - ความยาว
ท านบ 

ประชาชนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกคลองเหมือง
ธรรมชาติ  (หมู่ท่ี ๕)  บ้านพะโค 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ 
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

ยาว 1,000 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

500,000 - - ความยาว 
คลอง 

ประชาชนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

10 โครงการขยายท่อลอดเหมือง
ชลประทาน  (หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวก  
รวดเร็วขึ้น 

ตามแบบมาตรฐาน 
กรมชลประทาน   
จ านวน 1 จุด 

- - 1,000,000 ความกว้าง 
ของท่อ 

การไหลของน้ า 
มีความสะดวก  
รวดเร็ว 

กองช่าง 

11 โครงการปรับแต่งฝั่งและลงหินคลุก 
รอบสระหนองแฟ๊บ  (หมู่ท่ี 9)  
บ้านโบสถ์ 

เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
ท่ีใช้พ้ืนท่ีรอบสระหนองแฟ๊บ 

กว้าง 3 ม.  ยาว 160 ม. 
หนา  0.10 ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- 100,000 - ความยาว 
รอบสระ 

ประชาชนสามารถ 
ใช้น้ าได้อย่าง 
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีต   
(หมู่ท่ี ๑๐) บ้านใหม่   
(ซอยคอกหม ูถึง นานายกิตติ) 

เพื่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ า 
ให้ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ 
ในการเกษตร 

กว้าง 1.5-2.00 ม.  
ยาว 355 ม.  ตามแบบ 
อบต.กระโทก ก าหนด 

- - 80๐,๐๐๐ 
 

ความยาว 
ดาดเหมือง
คอนกรีต 

ประชาชนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

13 โครงการเสริมคันกั้นน้ าล าพระเพลิง   
(หมู่ท่ี ๑๑)  บ้านปรางค์พะโค   
(จากฝาย-ล าตาบด) 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ยาว 2,500 เมตร 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 

- 1,500,000 
(ปี 59:1,500,000) 
(ปี 60:1,500,000) 

 

- ความยาว 
คันกั้นน้ า 

ประชาชนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกคลองน้ าเสีย  
(หมู่ท่ี 13)  บ้านคลองท่าแร่   
จากศาลาหมู่ท่ี 13 ถึง ซอยชื่นฤทัย 3 
 

เพื่อไม่ให้น้ าขังเน่าเสีย 
เป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค 

บริเวณบ่อยืมคลอง 
ชลประทาน ตลอดเขต 
หมู่ท่ี 13 

- - 50๐,๐๐๐ 
 

น้ าเน่าเสีย
ลดลง 

น้ าไม่เน่าเสีย 
และไม่มีแหล่ง 
เพาะพันธุ์เชื้อโรค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

15 โครงการขุดลอกคลองโพธ์ิ  
(หมู่ท่ี ๑๑)   บ้านปรางค์พะโค  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ 
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

แบ่งออกเป็น  ๓ ช่วง ดังน้ี 
- ขุดลอกคลองเหมือง 
ตาบด   กว้าง ๑๓ ม. 
ยาว ๙๕๐ ม.  
ลึก ๓.๕๐ ม. 
- ขุดลอกคลองโพธ์ิเหนือ 
กว้าง ๒๕ ม. 
ยาว๑,๐๐๐ ม. 
ลึก ๓.๕๐ ม. 
- ขุดลอกคลองโพธ์ิใต้  
กว้าง ๒๕ ม.ยาว ๔๒๐ ม.  
ลึก ๓.๕๐ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 
 

  2,500,000 
(ปี 60:2,500,000) 
(ปี 61:2,500,000) 

 
 

ความยาว 
คลอง 

ประชาชนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

รวมงบประมำณ 2,499,000 5,900,000 4,800,000    
 
  

7.4  แนวทำงกำรพัฒนำลุ่มน้ ำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ 

ปี ๒๕60 
(บำท) 

ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์คืนชีวิต
และความสดใสให้ลุ่มน้ ามูล 

เพือ่ให้ล าน้ ามูลใสสะอาดส าหรับ
ใช้ในการอุปโภค บริโภคได้ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอนุรักษ์ลุ่มน้ ามูล 

10๐,๐๐๐ 
 (ปี 59:100,000) 

 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

คุณภาพน้ า 
ท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ความสะอาด 

ล าน้ ามูลมีความใส
สะอาดสามารถน ามา 
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

รวมงบประมำณ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐    
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนำปัจจัยแวดล้อมทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมกำรเกษตรและเชือ่มโยงห่วงโซ่อุปทำนเพ่ือพัฒนำไปสู่ครัวของโลก  และฐำนกำรผลติพลังงำนสะอำด 
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร   

๘.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ 
๘.๑  แนวทำงกำรพัฒนำระบบและเพิ่มศักยภำพกำรผลิต/ผลผลิตด้ำนเกษตรอินทรีย์ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
       (KPI) 

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

1 โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจ าต าบลกระโทก 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
ด้านการเกษตร 

จัดต้ังศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร
ประจ าต าบลกระโทก   

- 10๐,๐๐๐ 
(ปี 58:100,000) 
(ปี 60:100,000) 
 

- จ านวนศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

ประชาชนมีความรู้ 
ความสามารถในการ
ท าการเกษตรมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านเกษตร 
และด้านปศุสัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรมสามารถพึ่งพา
ตนเอง 

จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ/
ศึกษาดูงานหรือให้ความรู้
ในรูปแบบอื่นๆ 

๓๐,๐๐๐ 
(ปี 58:30,000) 
(ปี 59:30,000) 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม 

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม 
มีรายไดแ้ละพึ่งพา
ตนเองได้ 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการเกษตรปลอดสาร 
สร้างงานสร้างรายได้ 

เพื่อผลิตสินค้าเกษตรปลอด
สารพิษและสร้างรายได้ให้
เกษตร 

-จัดฝึกอบรมให้แก่ 
กลุ่มเกษตรกร 
-จัดท าแปลงการเกษตร
ปลอดสารพิษ 

15,๐๐๐ 
(ปี 58:15,000) 
(ปี 59:15,000) 

 
 

15,๐๐๐ 
 

15,๐๐๐ 
 

จ านวน
เกษตรกร 
ท่ีมีรายได้เพิ่ม 

ประชาชนมีรายได้ 
และบริโภคสินค้า
เกษตรปลอดสารพิษ 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอด 
โทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในการบริหารจัดการศูนย์
ถ่ายทอดฯ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่
คณะกรรมการฯ 
จ านวน  12  ครั้ง/ปี 

9,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

จ านวนครั้งท่ี 
ผ่านการอบรม 
 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหาร
จัดการ 

ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ

โชคชัย/ 
อบต.กระโทก 

5 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน 

เพื่อให้อกม.ได้รับการพัฒนา
ทักษะและศักยภาพสามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่
อกม. ในต าบลกระโทก 

20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ท่ีผ่าน 
การอบรม 

อกม.ได้รับการพัฒนา
ทักษะและศักยภาพ 
สามารถปฏิบัติงานได้ 

ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ

โชคชัย/ 
อบต.กระโทก 

  รวมงบประมำณ 74,000 174,000 74,000    
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๘.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ 
   ๘.๓   แนวทำงกำรพัฒนำกำรเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่่ำนมำ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 

(บำท) 
ปี ๒๕61 
(บำท) 

ปี ๒๕62 
(บำท) 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว เกษตรกร จ านวน 90ราย 34,500 34,500 34,500 จ านวนผลผลิต
ข้าวต่อไร่ท่ี
เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรสามารถ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตข้าว 

ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ

โชคชัย/ 
อบต.กระโทก 

2 โครงการพัฒนายุวเกษตรในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรักความ
เข้าใจ และรู้จักการท าการเกษตร
พื้นฐาน 

นักเรียน จ านวน 30 ราย 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 10 

นักเรียนมีความรู้ทาง
การเกษตรเบื้องต้น 

ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ

โชคชัย/ 
อบต.กระโทก 

  รวมงบประมำณ 44,500 44,500 44,500    
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บัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดย   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 
 

2. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี 
  2.1 แนวทำงส่งเสริมศักยภำพของท้องถิ่นในทุกด้ำนๆ  ตำมหลักกำรบริหำรกำรจัดกำรที่ดี 

 
 
 
 
 
 

5. ยุทธศำสตร์กำรกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 5.1  แนวทำงกำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำและกำรปรับปรุงบ ำรงุรักษำในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 
 
 

5. ยุทธศำสตร์กำรกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
        5.2  แนวทำงกำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 

 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 รวม 

1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด แบบไรส้าย บรเิวณพื้นที่อบต.กระโทก 
 

3,00๐,๐๐๐ 
 

- - 3,00๐,๐๐๐ 
 

อบจ.นม. 

รวมท้ังสิ้นจ ำนวน  1  โครงกำร 3,000,๐๐๐ - - 3,000,๐๐๐  

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ป ี๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 รวม 

1 โครงการปูผิวทางถนนบ้านพะโค  (หมู่ที่ ๕)  ด้วยแอสฟัลติสคอนกรีต 
กว้าง ๕ ม.  ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ อบต.กระโทก ก าหนด 

๑,๗๓๐,๓๐๐ 
 

- - ๑,๗๓๐,๓๐๐ 
 

อบจ.นม. 

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล. (หมู่ที่ ๑๐)  บ้านใหม่  (ซอยทุ่งขวางตะวัน) 
กว้าง 4 ม.  ยาว 1,050 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ อบต.กระโทก ก าหนด 

2,520,000 
 

- - 2,520,000 
 

อบจ.นม. 

รวมท้ังสิ้นจ ำนวน  2  โครงกำร 4,250,300 - - 4,250,300  

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 รวม 

1 โครงการจดัซื้อเครื่องออกก าลังกาย  ส าหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,๙,๑0 2,000,๐๐๐ 
 

- - 2,000,๐๐๐ 
 

อบจ.นม. 

รวมท้ังสิ้นจ ำนวน  1  โครงกำร 2,000,000.- - - 2,000,000.-  

แบบ ผ.02 
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7. ยุทธศำสตร์น้ ำแก้จน 
7.1  แนวทำงส่งเสริมเชื่อมโยงกำรชลประทำน  ก่อสร้ำงฝำย  ท ำนบ  กั้นน้ ำ  ขุดลอก  ขุดสระ พัฒนำแหล่งน้ ำ  คลองน้ ำ  และกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์ 

 
 

 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน 
รับผดิชอบ ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 รวม 

1 โครงการขุดลอกบึงประปา (หมู่ที่ ๒)  บ้านหนองคล้า   
มีขนาดปริมาตรไม่น้อยกว่า 27,300 ลบ.ม. 
 

1,10๐,๐๐๐ 
 

- - 1,10๐,๐๐๐ 
 

อบจ.นม. 

2 โครงการเสรมิคันกั้นน้ าล าพระเพลิง  (หมู่ที่ ๑๑)  บ้านปรางค์พะโค   
(จากฝาย-ล าตาบด)  ยาว 2,500 เมตร  ตามแบบ อบต.กระโทก ก าหนด 
 

- 1,500,000 
 

- 1,500,000 
 

อบจ.นม. 

3 โครงการขุดลอกคลองโพธิ์ (หมู่ที่ ๑๑) บ้านปรางค์พะโค แบ่งออกเปน็ ๓ ช่วง ดังนี้ 
- ขุดลอกคลองเหมืองตาบด กว้าง ๑๓ ม. ยาว ๙๕๐ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. 
- ขุดลอกคลองโพธิ์เหนือ  กว้าง ๒๕ ม. ยาว๑,๐๐๐ ม.  ลึก ๓.๕๐ ม. 
- ขุดลอกคลองโพธ์ิใต้  กว้าง ๒๕ ม. ยาว ๔๒๐ ม.  ลึก ๓.๕๐ ม. 
ตามแบบ อบต.กระโทก ก าหนด  
 

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

อบจ.นม. 

รวมท้ังสิ้นจ ำนวน  3  โครงกำร 1,100,000.- 1,500,000.- 2,500,000.- 5,100,000.-  
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560  -  2562) 

 

ยุทธศำสตร ์
ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 รวม ๓  ป ี

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑. ยุทธศำสตร์พฒันำกำรท่องเที่ยว         
๑.๑ แนวทางพัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญา ท้องถิ่น  วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา  
กีฬาเพื่อการท่องเท่ียวและนันทนาการ 

- - - - - - - - 

๑.๒ แนวทางสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวด้านศาสนา
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 

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

๑.๓ แนวทางค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ - - - - - - - - 
๑.๔ แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเท่ียวและป้ายบอกทาง - - - - - - - - 
๑.๕ แนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 2 110,000 1 80,000 1 80,000 4 270,000 
๑.๖ แนวทางการพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 
๑.๗ แนวทางสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว/ศูนย์ประสานการท่องเท่ียว - - - - - - - - 

รวม 4 230,000 3 200,000 3 200,000 10 630,000 
๒. ยุทธศำสตร์กำรบรหิำรรำชกำรตำมหลักกำรบรหิำรบ้ำนเมืองทีด่ี         
๒.๑ แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน  ตามหลักการบริหารการจัดการที่ดี 12 10,008,000 13 7,802,000 9 6,508,000 34 24,318,000 
๒.๒ แนวทางส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - - - - - 

๒.๓ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสม  สอดคล้อง 8 560,000 7 550,000 7 550,000 22 1,660,000 
๒.๔ แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 5 145,000 4 120,000 4 120,000 13 385,000 

รวม 25 10,713,000 24 8,472,000 20 7,178,000 69 26,363,000 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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ยุทธศำสตร ์
ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 รวม ๓  ป ี

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๓. ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน         
๓.๑ แนวทางส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณิชย์ - - - - - - - - 
๓.๒ แนวทางเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 1 30,000 5 230,000 - - 6 260,000 
๓.๓ แนวทางส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้า  ชุมชน 5 170,000 3 280,000 - - 8 450,000 
๓.๔ แนวทางสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้า  ชุมชน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000 
๓.๕ แนวทางเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น - - - - - - - - 
๓.๖  แนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ - - - - - - - - 
๓.๗ การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน - - - - - - - - 
๓.๘ แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ - - - - - - - - 
๓.๙ แนวทางพัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน - - - - - - - - 

รวม 7 210,000 9 520,000 1 10,000 17 740,000 
๔. ยุทธศำสตร์กำรอนุรกัษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกดิควำม
สมดุลอย่ำงยั่งยืน 

        

๔.๑ แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและ  ชุมชน - - 1 20,000 - - 1 20,000 
๔.๒ แนวทางการก าจัดมูลฝอยรวมงบประมาณและสิ่งปฏิกูลรวมงบประมาณ  และการจัดต้ัง
ศูนย์ก าจัดขยะระดับอ าเภอ 

- - - - - - - - 

๔.๓ แนวทางการก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น 4 390,000 1 70,000 1 70,000 6 530,000 
๔.๔ แนวทางการจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการเพิ่มพ้ืนท่ี  ป่าไม้  การใช้ประโยชน์ 
จากป่าไม้   ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

๔.๕ แนวทางการสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อมและ 
การประหยัดพลังงาน 

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

๔.๖ แนวทางการปลุกจิตส านึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และ 
ความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาส่ิงอื่นๆ  ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน 

- - - - - - - - 

๔.๗ แนวทางการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ท้ังระดับชาติและสากล - - - - - - - - 
รวม 6 430,000 4 130,000 3 110,000 13 670,000 
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ยุทธศำสตร ์
ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 รวม ๓  ป ี

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๕. ยุทธศำสตร์กำรกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน         
๕.๑ แนวทางการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ าและ 
การปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

12 6,288,500 5 1,350,000 13 4,921,000 30 12,559,500 

๕.๒ แนวทางการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 2 2,100,000 4 1,400,000 3 1,020,000 9 4,520,000 
๕.๓ แนวทางการสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น 

- - - - - - - - 

๕.๔ แนวทางการจัดการและดูแลสถานีขนส่งท้ังทางบก และ ทางน้ า - - - - - - - - 
๕.๕ แนวทางการขนส่งและการวิศวกรรมจราจร - - - - - - - - 
๕.๖ แนวทางการสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 7 1,729,800 9 960,000 3 4,125,000 19 6,814,800 
๕.๗ แนวทางการผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด - - - - - - - - 

รวม 21 10,118,300 18 3,710,000 19 10,066,000 58 23,894,300 
๖. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสังคมให้มีคณุภำพชีวติทีด่ีและอยูร่่วมกนัอย่ำงมีควำมสุข         
๖.๑  แนวทางการจัดการศึกษา 13 305,800 12 205,800 13 235,800 38 747,400 
๖.๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการ 
กับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

        

๖.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมท้ังทางกายภาพและใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

7 1,117,120 6 917,120 6 917,120 19 2,951,360 

๖.๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และ ยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น - - - - - - - - 
๖.๑.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร  โดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน - - - - - - - - 
๖.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - 

๖.๒  แนวทางการสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ HIVจดัให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

13 6,726,000 18 6,886,000 13 6,756,000 44 20,368,000 

๖.๓  แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติ และ 
การสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ 

2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 450,000 

๖.๔  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 12 543,000 12 1,013,000 11 563,000 35 2,119,000 
๖.๕  แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล  การป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน 

6 440,000 6 440,000 6 440,000 18 1,320,000 
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ยุทธศำสตร ์
ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 รวม ๓  ป ี

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๖.๖  แนวทางการป้องกัน  การแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 3 80,000 3 80,000 3 80,000 9 240,000 
๖.๗  แนวทางการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลุกจิตส านึกด้าน  คุณธรรม/จริยธรรม 
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

3 68,000 3 68,000 3 68,000 9 204,000 

๖.๘ แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 3 50,000 4 60,000 3 50,000 10 160,000 
รวม 62 9,479,920 66 9,819,920 60 9,259,920 188 28,559,760 

๗. ยุทธศำสตรน์้ ำแก้จน         
๗.๑ แนวทางส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ท านบ  กั้นน้ า  ขุดลอก  ขุดสระ  
พัฒนาแหล่งน้ า  คลองน้ า  และการกระจายการใช้ประโยชน์ 

4 2,499,000 7 5,900,000 4 4,800,000 15 13,199,000 

๗.๒ แนวทางก่อสร้างระบบแหล่งน้ าขนาดใหญ่ - - - - - - - - 
๗.4 แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ า 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

รวม 5 2,599,000 8 6,000,000 5 4,900,000 18 13,499,000 
๘. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอนิทรีย์         
๘.๑ แนวทางพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 4 74,000 5 174,000 4 74,000 13 322,000 
๘.๒ แนวทางการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร - - - - - - - - 
๘.๓ แนวทางการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร 2 44,500 2 44,500 2 44,500 6 133,500 
๘.๔ แนวทางการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์
แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 

- - - - - - - - 

รวม 6 118,500 7 218,500 6 118,500 19 455,500 
รวมทั้งหมด 136 33,898,720 139 29,070,420 117 31,842,420 392 94,811,560 
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ส่วนที่  4 
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

 
องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ที่  68/๒๕๕8  ลงวันที่  13 กุมภาพันธ์ 
๒๕๕8  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ ประกอบด้วย 

๑. นายอัด  หมู่เกษม       ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.กระโทก เป็น กรรมการ 
๒. นายสมพงษ์  แฝกกระโทก  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.กระโทก  กรรมการ 
๓. นายสุดธี  ค้อนกระโทก  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.กระโทก  กรรมการ 
๔. นายบุญช่วย  พึ่งกระโทก      ต าแหน่ง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
๕. นายวิโรจน์  วนิชชากร      ต าแหน่ง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
6. นางเพ็ญแข  ตลอดนอก      ต าแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง     กรรมการ 
๗. นางรุ่งเรือง  นิยมมา  ต าแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  กรรมการ 
๘. นายธรรณพ  นิลสลับ  ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา   กรรมการ 
๙. นางทิพย์สุดา  พวงพอก      ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัด  กรรมการ 
๑๐. นายเลิศ  แปะกระโทก  ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๑. นายสมหวัง  นามกระโทก  ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ               

ใหค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี ้
               (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหาร
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
               (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ที่ 107/๒๕๕8  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  
๒๕๕8  เรื่อง   แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ ประกอบด้วย 

(๑)  นายบุญช่วย  พึ่งกระโทก                    ประธานกรรมการ 
 (๒)  นายอัด  หมู่เกษม                  กรรมการ/เลขานุการ 
 

กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความส าเร็จของแผนพัฒนา

สามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
แผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการ

ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
 1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล   ( Monitoring)  
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(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบาง
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถ                 
วัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 
  1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี อาจก าหนด
แนวทางดังนี ้

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

  
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี         
ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตาม        
แผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 
 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและผลการติดตามและประเมิน
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
 
ระเบียบ  วิธใีนกำรติดตำมและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  ได้ก าหนดวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเป็นรายไตรมาส   ดังนี้ 

(๑)   ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)    
(๒)   ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
(๓)   ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน – มิถุนายน) 
(๔)   ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน)  
 
โดยจะด าเนินการสรปุการตดิตามและประเมนิผลแผนในภาพรวมและให้รายงานครั้งท่ี ๑  ภายในเดือนสิงหาคมและครั้งที่  ๒  

ภายในเดือนธันวาคม   โดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่ีเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   มีศักยภาพ         
ที่จะสามารถด าเนินการได้  ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพจะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้าจาก คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอแล้วเสนอรายงานต่อผู้บริหาร   เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก             
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน   อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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กำรก ำหนดเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผล 
 โดยการก าหนดเครื่องมือทีจ่ะใช้ในการติดตามและประเมินผล  เพื่อตรวจสอบว่าได้ด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ ตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่   และบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

๑. แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่ ๑ การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒. แบบติดตามแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่  ๒  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน แบบท่ี  ๓  คือ 
3.1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. ในภาพรวม 
3.3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

4. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29  มกราคม  2559  ให้ใช้               
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
ส าหรับแผนพัฒนาสามปี  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งส่วนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน  นับแต่วันท่ีประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
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แบบกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 

 
 
 
 

ค ำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท ำกำรประเมินและรำยงำนทุก ๆ ครั้ง
หลังจำกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์แล้ว 

 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก     อ าเภอโชคชัย     จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประเดน็กำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนนิกำร 
ไม่มี 

กำรด ำเนนิกำร 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.   มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   
4.   มีการจัดต้ังคณะสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.   มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 
      การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.    มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น   (SWOT)  เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา 
       ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ 
        ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

  

12.   มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.   มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.   มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.   มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.   มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.   มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.   มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.   มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  1  แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของทอ้งถิ่นโดยตนเอง 
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ค ำชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตำมตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมผลกกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภำยใต้แผนพัฒนำ 3 ปี  โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุก ๆ  3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุด                 
กำรด ำเนินงำนในเดือนตุลำคม – ธันวำคม หรือไตรมำส ที่ 1 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี     …………… 

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

 
ส่วนที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ  3  ปี  

 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

 

ยุทธศำสตร ์

ปีที่   1   
พ.ศ. 2550 

ปีที่  2    
พ.ศ. 2551 

ปีที่ 3    
พ.ศ. 2552 

รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
งบประมำ

ณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
งบประมำ

ณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
งบประมำ

ณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
งบประมำ

ณ 
         
         
         
         
         
         
                 รวม         

 

4.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศำสตร ์

ปีที่   1  พ.ศ.   
2550 

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

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
งบประมำ

ณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
งบประมำ

ณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
งบประมำ

ณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวน
งบประมำ

ณ 
         
         
         
         
         
         
                 รวม         

แบบที่  2  แบบติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของท้องถิ่น 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ……………………….. 
 

ยุทธศำสตร ์ จ ำนวนโครงกำร 
ที่เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่อยู่ในระหว่ำง

ด ำเนนิกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ยังไม่ได ้
ด ำเนนิกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่มีกำรเพิ่มเติม 

จ ำนวนโครงกำร
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อย
ละ 

จ ำนวน ร้อยละ 

             
             
             
             
             
             
             
             
             รวม             

 
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี ………………………… 

 
ยุทธศำสตร ์ งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
       
       
       
       
       
       
       
       

รวม       
 
 

ส่วนที่ 3   ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับกำรอุดหนุนเฉพำะกิจ 
 

7. โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี…………………….. 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ่าย 
      
      
      
      
      
      
      
                      รวม      



 

               แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  อบต.กระโทก        หน้า  ๗๒ 

ส่วนที่  4  ปัญหำ  อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน          
  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
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ค าชี้แจง  :   แบบ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา… 
2. วัน/เดือน/ปี  ท่ีรายงาน  …………………………………………………. 

 
 

ส่วนที่ 2  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี  …………………………………… 
2. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏในแผนและจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศำสตร ์

จ ำนวนโครงกำร 
จ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ 

ในแผน 
จ ำนวนโครงกำรที่ไดป้ฏบิตัิ 

   
   
   
   
   
   

รวม   

 

 

ส่วนที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำน 
3. ความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเดน็ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภำพรวม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ 3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
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4. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่    ……………………………………………………………………………………………… 
 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเดน็ คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภำพรวม  
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 
 

 
ตัวชี้วดัที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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ค าชี้แจง :  แบบ3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการ
เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  เพศ  (1)  ชาย   (2) หญิง     
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี  (2) 20-30 ปี   (3)  31-40 ปี 

   (4)  41-50 ปี  (5)  51-60 ปี   (6)  มากกว่า  60 ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

   (4)  ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อื่น ๆ 
4.  อาชีพหลัก   (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

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

 
ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

   
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ     
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
ภำพรวม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ 3/2   แบบประเมนิควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์……………………………………………………………………………………………….. 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย   (2) หญิง     
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี  (2) 20-30 ปี   (3)  31-40 ปี 

   (4)  41-50 ปี  (5)  51-60 ปี   (6) มากกว่า  60 ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

   (4)  ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตร ี  (6)  อื่น ๆ 
4.  อาชีพหลัก    (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

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

  
ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
5. หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน…………………………………………………………

โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะไห้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใดภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
   

ควำมพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภำพรวม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 3/3   แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใ นภำพรวม 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปไีปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปไีปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย ๖๐ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ 
    ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ ๓ 
    ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ 
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ปี) ๓ 
    ๕.๖ งบประมาณมคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๔ 
    ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ 
    ๕.๘ มีงบประมาณทีผ่่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง ๓ 
    ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ ๕ 
    ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลที่คาดวา่จะได้รับ ๕ 
    ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ ๔ 
    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับโครงการ ๕ 
    ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ ๕ 
    ๕.๑๔ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 

รวม ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. สรุปสถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะหด์้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะหส์ภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจดุอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจสง่ผล 
ต่อการด าเนินงานประเด็นท่ีต้องมกีารวิเคราะหไ์ด้แก ่S-Strength  
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) หลักการส าคัญกค็ือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ ์
๒ ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณภ์ายนอก เพื่อให้รู้จักตนเอง
และรูจ้ักสภาพแวดล้อมในการบรหิารและบริการกิจการสาธารณะ 

๑๐  

๒. การประเมินผล 
การน าแผนพัฒนาสามปี
ไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น  
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ    ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้
เท่าไหร ่จ าวนท่ีไมส่ามารถด าเนินการไดม้ีจานวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้
ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าท่ีทีไ่ด้ก าหนดไว ้

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ   กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนนิการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ ์การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม ่ซึ่งเป็นไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบตัิราชการที่บรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๑๐  

๔. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ(integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดตอ่กัน 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว ้ช่ือโครงการมีความชัดเจน  
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเขา้ใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

๖๐ 
๕ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถปุระสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน  
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

๕  

๕.๓ จ านวนวตัถุประสงค ์
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเรจ็ได ้(๓) ระบสุิ่งที่ตอ้งการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบัติได ้(๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้อง
กับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

๕  

๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายใหชั้ดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

๕  

๕.๕ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องต่อเนื่อง
กับระยะเวลาป ี(๓ ปี) 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ(Quality)  
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

๓  

๕.๖ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกบัเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ  
๕  ประการในการจัดทาโครงการได้แก่  
๑) ความประหยัด (Economy)   
๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)       
๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
๔) ความยุติธรรม (Equity) และ  
๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

๔  

๕.๗ มีการประมาณ 
การราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง  ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์

๕  

๕.๘ มีงบประมาณทีผ่่าน 
มา ๓ ปีย้อนหลังตาม 
ความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลักความเปน็จริง 
กรณีม ี๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณมีี ๑ ปี ก็ให้แสดง ๑ ปี โครงการดงักล่าว
เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว ้๓ ปี 
 

๓  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๙ โครงการแต่ละ 
โครงการครอบคลมุ 
ระยะเวลา ๓ ปี  
ทุกโครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มรีะยะเวลาและครอบคลมุ 
ทั้ง  ๓ ปี ทุกโครงการ 

๕  

๕.๑๐ มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)  
ที่สามารถวดัได ้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)  
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได ้

๕  

๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI)  
วัดได้ถูกต้องตามหลัก 
ของการจัดทาโครงการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวตัถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้บั
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

๔  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับสอดคล้อง 
กับโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าด าเนินการได ้
ตามโครงการ ผลเกดิขึ้นตามช่ือของโครงการที่ได้ตั้งไว ้

๕  

๕.๑๓ ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

๕  

๕.๑๔ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักสอบคล้อง
กับ แบบ ยท. ๐๓ และ
แบบ ยท. ๐๔ 
 

หน่วยงานรับผดิชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔ และ  
แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกนั ทุกยุทธศาสตร ์แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
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