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คํานํา 

 ดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2561 และตามหนังสือซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กําหนดใหองคการ

บริหารสวนตําบลตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อกําหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน ให

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร

ในการพัฒนาทองถ่ินในเขตจังหวัด และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัด

ประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางพัฒนาทองถ่ิน รับทราบ

ปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และ

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนํา

ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ  และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณา

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามกฎหมายดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยจึงได

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ข้ึน เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป และเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

 องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย จึงหวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 

2565) ขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยฉบับน้ี จะเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

โคกกลอย ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 

--------------------------------------- 

สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
 

1. ดานกายภาพ 
 1.1 ท่ีต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ต้ังอยูเลขที่ 99 หมูที่ 3 ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่
ทุง  จังหวัดพังงา ตําบลโคกกลอยเปนหน่ึงใน 7 ตําบลของอําเภอตะกั่วทุง ต้ังอยูหางจากที่วาการอําเภอ
ประมาณ 25 กิโลเมตร หางจากจังหวัด 42 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับตําบล ตาง ๆ ดังน้ี คือ 

  ทิศเหนือ           ติดตอกับตําบลนาเตย อําเภอทายเหมือง     จังหวัดพังงา    
  ทิศตะวันออก     ติดตอกับตําบลหลอยูง อําเภอตะกั่วทุง        จังหวัดพังงา    
  ทิศใต               ติดตอกับตําบลไมขาว อําเภอถลาง            จังหวัดภูเก็ต    
  ทิศตะวันตก       ติดตอทะเลอันดามนั 

 

แผนท่ีแสดงแนวเขต อบต. โคกกลอย
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องคการบรหิารสวนตําบลโคกกลอย มีพื้นทีท่ั้งหมดประมาณ 90.41 ตารางกิโลเมตร หรอื
ประมาณ 56,506.25 ไร มีหมูบานในเขต อบต. 13 หมูบาน ประกอบดวย 

  หมูที่ 1  บานหัวนอน 
  หมูที่ 3  บานปากชอง 
  หมูที่ 4  บานดอน 
  หมูที่ 5  บานหานบัว 
  หมูที่ 6  บานนาใต 
  หมูที่ 7  บานทานุน 
  หมูที่ 8  บานตนแซะ 
  หมูที่ 9  บานนากลาง 
  หมูที่ 10  บานวัดเขา 
  หมูที่ 11  บานทาปากแหวง 
  หมูที่ 12  บานฝรั่ง 
  หมูที่ 13  บานตะวันออก 
  หมูที่ 14  บานเขาปหลาย 
 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของตําบลโคกกลอย โดยทั่วไปเปนสภาพพื้นที่ภูเขาอยูทางทิศเหนือและ
ทางทิศตะวันออก มีเน้ือที่ประมาณรอยละ 15 ของเน้ือที่ทั้งตําบล ซึ่งตอนน้ีมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม เพราะ
ถูกบุกรุกจากประชาชนเพื่อเขาไปทําลายปาเพื่อปลูกยางพารา จากน้ันพื้นที่จะคอยลาดตํ่าลงไปทางทิศ
ตะวันตกและทศิใต โดยทิศตะวันตกจะจรดกับทะเลอันดามัน ซึ่งมีชายหาดที่สวยงามเหมาะกับการทองเที่ยว
และมีปาสงวน สวนสนมีเน้ือที่ประมาณ 50 ไร อยูติดกับชายทะเลอันดามัน อยูในพื้นที่หมูที่ 6 สวนทางทิศใต
จรดกับอาวพังงา เปนปาชายเลนแหงเดียวของตําบลต้ังอยูหมูที่ 11 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยต้ังอยูใกลทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย จึงไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมทางดานน้ีเปนระยะเวลานาน มีฝนตกเกือบตลอดทั้งป ลักษณะอากาศรอนช้ืน อุณหภูมิ
สูงสุด 38 องศา ตํ่าสุด 23 องศา มีฤดูกาล 2 ฤดูคือ ฤดูฝนจะเริ่มต้ังแตประมาณเดือนพฤษภาคม -
ตุลาคม และฤดูรอนจะเริ่มประมาณเดือนธันวาคม - พฤษภาคมของปถัดไป 

 1.4 ลักษณะของแหลงนํ้า 
แหลงนํ้าในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ไมมีแมนํ้าขนาดใหญ โดยทั่วไปเรียกลํา

นํ้าที่มีวาคลอง โดยคลองทุกสายจะไหลมารวมกันที่คลองนาใต และในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย
สวนใหญมีสระเก็บนํ้าและอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก  

1.5 ลักษณะของดิน 

 สภาพดินทั่วไปสวนใหญมีลักษณะเปนดินรวน และดินลูกรังปนทราย 
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2. ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 ตําบลโคกกลอย แบงเปนหมูบาน  13  หมูบาน  ดังน้ี 
   หมูที่  1  บานหัวนอน   

หมูที่  3  บานปากชอง 
   หมูที่  4  บานดอน   

หมูที่  5  บานหานบัว 
   หมูที่  6  บานนาใต   

หมูที่  7  บานทานุน 
   หมูที่  8  บานตนแซะ   

หมูที่  9  บานนากลาง 
   หมูที่  10 บานวัดเขา   

หมูที่  11 บานทาปากแหวง 
   หมูที่  12 บานฝรั่ง    

หมูที่  13 บานตะวันออก 
   หมูที่  14 บานเขาปหลาย 
 

 2.2 การเลือกต้ัง 
  ดานการเมืองและการบริหาร เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลในการบริการประชาชน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชไดเพียงพอทันสมัย และ
เหมาะสม ตลอดจนการสงเสริมการมีสวนรวม ของประชาชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

 โครงสรางการจัดการองคกรและการบริหาร 
  องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย เปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
ประกอบดวย  2  สวน  คือ 

  1.  สภาองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่ นิ ติบัญญัติและควบคุมฝายบริหาร 
ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในทองถ่ิน จํานวน 26 
คน อยูในตําแหนงคราวละ  4  ป  

สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย 

   - ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล  1  คน 
   - รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   1  คน 

- เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบล  1  คน 

 ซึ่งนายอําเภอแตงต้ังจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามมติของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล 
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บัญชีรายชื่อสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย  

 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง วันท่ีครบวาระ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

นายดํารงค  บุตรชวย 
นายสมเกียรติ  ณ มณี 
นางศุภลักษณ  ศุภนาม 
นางสุรรีัตน  มีปด 
นายเอนก  สิทธิบุตร 
นายอุปนันท  รุมนาค 
นายภานุพงศ  ไตรศรี 
นางสาวดารารัตน  หมกึแดง 
นางชนาพร  ทองทิพย 
นางสาวณัฐฐินันท  ทองฤทธ์ิ 
นายธเนศ  สีระยา 
นายสาโรจน  ณรงคทอง 
นายสมชาย  หมึกแดง 
นายสุชิต   ศรีรัฐ                   
นายโกมุท  ศรีนาค 
นายสัญญา  ประทุม 
นายปรีชา  วิเศษ 
นายอนุวัตร  แจงใจ 
นายจรลั  พลีตา 
นายเลิศพงษ  เผาจํารญู 
นางบุษรา  ภูมิรักษ 
นางหนูพร  จินดาพล 
นายวิรัต  อรินพาย 
นายวิศิษฐ  ชูราษฎร 
นายดลหลา  จันทรจิตร 
นายมะมุด  ศรีรัฐ 

   ประธานสภา  อบต. 
 รองประธานสภา  อบต. 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  1 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  1 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  3 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  3 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  4 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  4 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  5 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  5 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  6 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  7 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  7 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  8 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  9 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  9 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  10 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  10 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  11 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  11 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  12 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  12 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  13 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  13 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  14 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่  14 

6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
6  ตุลาคม  2559 
 

 

2. คณะผูบริหาร   ทําหนาที่บรหิารกิจการขององคการบรหิารสวนตําบลตามกฎหมาย ประกอบดวย 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบล   1 คน 
 - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  2 คน 
 - เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบล  1 คน 

 ซึ่งนายกองคการบรหิารสวนตําบลเปนผูแตงต้ัง 
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บัญชีรายชื่อคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง วันท่ีครบวาระ 

1 
2 
3 
4 

นายสมบัติ  จินดาพล 
นายสุทธิพงศ  โกยสกุล 
นายสมาน  คงบุตร 
นายจํารูญ  เผาจํารูญ 

นายก อบต.โคกกลอย 
รองนายก อบต.โคกกลอย 
รองนายก อบต.โคกกลอย 
เลขานุการนายก อบต.โคกกลอย 

17 มีนาคม 2559 
17 มีนาคม 2559 
17 มีนาคม 2559 
17 มีนาคม 2559 

 
3. ประชากร 
 3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร    

- จํานวนประชากรจากทะเบียนบาน แยกรายพื้นที่ ระดับตําบล (ขอมลูเดือนเมษายน 2562) 
 

หมู ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน 

1 46 27 73 84 
3 722 736 1,458 1,120 
4 463 470 933 358 
5 531 516 1,047 562 
6 395 382 777 412 
7 665 625 1,290 524 
8 380 378 758 344 
9 353 440 793 433 

10 363 358 721 372 
11 348 359 707 282 
12 224 258 482 239 
13 107 101 208 73 
14 358 377 735 294 
รวม 4,955 5,027 9,982 5,097 

 

 
ท่ีมา : สํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร เฉพาะผูมีสัญชาติไทย (ขอมูลเดือนเมษายน 2562) 

  
ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

0 – 6 ป 397 406 803 

7 – 14 ป 517 508 1,025 

15 – 25 ป 729 673 1,402 

26 – 40 ป 1,157 1,087 2,244 

41 – 50 ป 710 758 1,468 

51 – 60 ป 685 732 1,417 

61 – 70 ป 433 467 900 

71 – 80 ป  205 219 424 

81 – 90 ป 74 117 191 

91 ปข้ึนไป 11 27 38 

รวม 4,918 4,996 9,914 

ท่ีมา : สํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย  มีสถานศึกษาในพื้นที่  ดังน้ี   
 - ระดับเด็กเล็กกอนวัยเรียน  ไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานทานุน ต้ังอยูหมูที่ 7 บานทานุน 
 - ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลโคกกลอย (กศน.ตําบลโคกกลอย) 
ต้ังอยูหมูที่ 7  บานทานุน 
 - โรงเรียนบานทานุน เปดสอนระดับ อนุบาล 1 – อนุบาล 2, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน 
ต้ังอยูหมูที่ 7  บานทานุน 
 - โรงเรียนบานเขาปหลาย เปดสอนระดับ อนุบาล 1 – อนุบาล 2, ประถมศึกษา ต้ังอยูหมูที่ 14  
บานเขาปหลาย 
 - โรงเรียนบานดอน เปดสอนระดับ อนุบาล 1 – อนุบาล 2, ประถมศึกษา ต้ังอยูหมูที่ 4 บานดอน 
 - โรงเรียนบานทาปากแหวง เปดสอนระดับเตรียมอนุบาล, อนุบาล 1 – อนุบาล 3, ประถมศึกษา 
ต้ังอยูหมูที่ 11 บานทาปากแหวง 
 - โรงเรียนทุงโพธ์ิวิทยา เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน – มัธยมศึกษาตอนปลาย, ระดับ ปวช. 1 – 
ปวช. 3 ต้ังอยูหมูที่ 12 บานฝรั่ง 
 นอกจากน้ียังมีหองสมุดประชาชนตําบลโคกกลอย ต้ังอยูหมูที่ 9 บานนากลาง ซึ่งเปนสถานที่
สําหรับคนควาหาความรูของเด็กและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตําบลโคกกลอยและพื้นที่ใกลเคียง 

 4.2 สาธารณสุข 
   การบริการดานสาธารณสุขขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย มีศูนยบริการสาธารณสุข  
จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทานุน ต้ังอยูหมูที่ 7 บานทานุน ซึ่งมุงเนนการ

สงเสริมสุขภาพอนามัย การใหภูมิคุมกันโรค การปองกันโรค การระงับโรคติดตอ และการวางแผนครอบครัว  

และโรงพยาบาลตะกั่วทุง เปนโรงพยาบาลประจําตําบลโคกกลอย 
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4.3 อาชญากรรม 
 - สถานีตํารวจ             1 แหง 
 - ปอมตํารวจ    1 แหง 
 - ศูนย อปพร อบต. โคกกลอย  1 แหง 

 4.4 ยาเสพติด 
    องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย มีการดําเนินงานดานยาเสพติดโดยบูรณาการรวมกับที่

ทําการปกครองอําเภอตะกั่วทุง ในการมุงเนนแกไขปญหายาเสพติดภายในพื้นที่  และบูรณาการรวมกับ

โรงเรียนในเขตพื้นที่ โดยเนนกลุมเปาหมายเปนเด็กนักเรียนซึ่งถือวาเปนกลุมเสี่ยงดานปญหายาเสพติดใน

ปจจุบัน 

 4.5 การสังคมสงเคราะห 
  มีการจัดต้ังศูนยชวยเหลือสังคม (OSCC) เพื่อชวยเหลือ เด็ก สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ  

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย สําหรับถนนภายในตําบลโคกกลอย เปนถนนดินลูกรัง 

คอนกรีต ลาดยาง ตามลําดับ ลักษณะการเช่ือมโยงการจราจรระหวางถนนแตละสาย ในเขตแตละหมูบาน มี

ทั้งถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง สวนถนนซึ่งเช่ือมตอระหวางตําบลมีถนนลาดยางเปนหลัก ทั้งน้ีในอนาคตควร

มีการปรับปรุงระบบถนน โดยกําหนดแนวทางรองรับและเช่ือมตอการคมนาคม ใหเปนระบบและมีโครงขายที่

ดีย่ิงข้ึน 

- ถนน ค.ส.ล.   104  สาย 
- ถนนหินคลุก    30  สาย 
- ถนนลาดยางแคปซีล   14  สาย 

 

 5.2 การไฟฟา 
  ตําบลโคกกลอยมีไฟฟาใชทุกหมูบาน 

 5.3 การประปา 
 ปจจุบันการประปาภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย เปน

ประปาสวนภูมิภาค  

 5.4 โทรศัพท 
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย มีการสื่อสารที่สําคัญไดแก โทรศัพทบานและ

โทรศัพทเคลื่อนที่ และมีเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก AIS, DTAC, True 

 5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  มีที่ทําการไปรษณีย จํานวน  2  แหง ต้ังอยูหมูที่ 1 และหมูที่ 4  ตําบลโคกกลอย 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  พื้นที่เหมาะสมในการเกษตรกรรม ซึ่งมีฝนตกชุกตลอดปเหมาะสมที่จะปลูกปาลม ปลูก
ยางพารา ผลิตยางตาเขียว และปลูกไมผลชนิดตาง ๆ เชน มังคุด ทุเรียน เปนตน 

6.2 การประมง 
  พื้นที่ปาชายเลนยังมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมในการทําประมงชายฝงทะเล  
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6.3 การปศุสัตว 
  การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตตําบลโคกกลอย สวนใหญประกอบอาชีพทางการ
เกษตรทําสวนยางพารา เลี้ยงสัตว ประมง คาขาย และอื่น ๆ 

 6.4 การบริการ 
 หนวยธุรกิจในเขตอบต. 
  - สถานที่ใหบรกิารทีพ่ัก  (รสีอรท)           20 แหง 
  - โรงแรมขนาดเล็ก   1 แหง 
  - โรงแรมขนาดใหญ   3 แหง 
  - ปมนํ้ามันและกาซ   3 แหง 
  - โชวรูมรถยนต    4        แหง 

 6.5 การทองเท่ียว 
  มีสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม เชน นํ้าตกโตนวัดเขา, นํ้าตกโตนนาเหนือ, ชายทะเลเขาปหลาย
, ชายทะเลบานนาใต สะพานสารสิน เปนตน  

 6.6 อุตสาหกรรม 
  ตําบลโคกกลอยเปนตําบลที่มีรอยตอระหวางจังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดพังงา ซึ่งในเขต                                                                                                                                   
ตําบลโคกกลอยเหมาะสมที่จะทําการคาขายและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

 6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ จํานวนกลุมทุกประเภท 76 กลุม แยกประเภทกลุม  
  - กลุมออมทรัพย จํานวน 13 กลุม (หมู 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) 
  - กลุมผลิตยางแผนดิบ จํานวน 1 กลุม (หมู 3) 
  - กลุมเกษตรกรทําสวน จํานวน 1 กลุม (หมู 3) 
  - กลุมกองทุนหมูบาน จํานวน 13 กลุม (หมู 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) 
  - กลุมประมง จํานวน 4 กลุม (หมู 6,7,11,14) 
  - กลุมคาขาย จํานวน 1 กลุม (หมู 14) 
  - กลุมการศึกษา จํานวน 1 กลุม (หมู 7) 
  - กลุมพัฒนาสตรี จํานวน 1 กลุม (หมู 3) 
  - กลุมกองทุน SML จํานวน 13 กลุม (หมู 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) 
  - กลุมกองทุนแมของแผนดิน จํานวน 9 กลุม (หมู 1,3,5,8,9,10,11,13,14) 
  - กลุมผลิตยางตาเขียว จํานวน 3 กลุม (หมู 4,5,6) 
  - กลุมผลิตเครือ่งแกงสําเรจ็รปู จํานวน 1 กลุม (หมู 14) 
  - กลุมเยาวชนทูบีนัมเบอรวัน จํานวน 3 กลุม (หมู 1,9,12) 
  - กลุมผูผลิตไมดอกไมประดับ จํานวน 1 กลุม (หมู 10) 
  - กลุมอาชีพทําขนม จํานวน 3 กลุม (หมู 1,10,13) 
  - กลุมทําของชํารวย จํานวน 1 กลุม (หมู 1) 
  - กลุมภูตาล จํานวน 1 กลุม (หมู 6)  
  - กลุมขับรถแทก็ซี่นาใต จํานวน 1 กลุม (หมู 6) 
  - กลุม OTOP จํานวน 1 กลุม (หมูที่ 9) 
  - กลุมปลกูพืชผกัปลอดภัย จํานวน 3 กลุม (หมูที่ 6,9,13) 

 - กลุมวิสาหกจิชุมชน จํานวน 1 กลุม (หมูที่ 9) 
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6.8 แรงงาน 
  ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย มีแรงงานแฝงซึ่งเปนทั้งแรงงานตางดาว และ

แรงงานนอกพื้นที ่ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 

 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  

7.2  ประเพณีและงานประจําป 
 วัฒนธรรม ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ินที่ดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนประจําทุกป ดังน้ี 

   1.  งานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ  เดือนเมษายน 
   2.  งานประเพณีถือศีลกินเจ   เดือนตุลาคม, กันยายน 
   3.  งานประเพณีตักบาตรเทโว   เดือนตุลาคม 
   4.  งานประเพณีลอยแพลอยกระทง  เดือนพฤศจิกายน 

7.3  ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปญญาทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ไดแก กลุมงานภูตาล และสวน

ภาษาถ่ินเปนภาษาใต 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1  ทรัพยากรนํ้า 
 ในเขตตําบลโคกกลอย มีหนองนํ้าและสายนํ้าไหลผานหลายสายจึงไมคอยมีปญหาในเรื่องของ
การอุปโภคเรื่องนํ้าด่ืมนํ้าใช แหลงนํ้าที่สําคัญมีดังน้ี 

สระเก็บนํ้ามี 7 แหง ดังน้ี 
  1.  หานไฟลาม  หมูที่   3, 5  2.  หานลิงลม  หมูที่   4 

3.  หานคาย  หมูที่   6  4.  ลุมตาอินทร  หมูที่   6 
  5.  นบใหญ  นบโหนด หมูที่   9  6.  สระนํ้านาเหนือ หมูที่    10 

7.  นบปราบ  หมูที่   13  

และอางเก็บนํ้าขนาดเล็กมี 2 แหง ดังน้ี 
1. อางเก็บนํ้าหานปาสตอ   หมูที่  3 
2. อางเก็บนํ้าหานบัว      หมูที่  5 

 8.2  ทรัพยากรปาไม 
  ในเขต อบต.โคกกลอย ไมวาจะเปนปาชายเลนหรือปาสงวนแหงชาติ  ซึ่งสามารถที่จะทํา
รายไดใหกับเกษตรกรในพื้นที่มีพอสรุปไดดังน้ี 
  1.  ปาควนยายชุม   ประมาณ  2,700 ไร 
  2.  ปาชายเลน    ประมาณ   300 ไร 
  3.  ปาชุมชนควนหนาบาน – ควนชางตาย ประมาณ            900  ไร 
 8.3  ภูเขา 

พื้นที่ในเขตตําบลโคกกลอยสวนใหญเปนเทือกเขาสูงชัน สลบักับที่ราบ 
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สวนที่ 2 ยุทธศาสตรการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

วิสัยทัศนประเทศ 

  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

เปาหมายการพัฒนาประเทศ  

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

 การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก  

1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก 

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรางเสริมความสงบเรียบรอยและสันติสุขใหเกิดข้ึนกับ

ประเทศชาติบานเมือง  

๒. การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพื่อแกไขปญหาเดิม และปองกันไมให

ปญหาใหมเกิดข้ึน  

๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ เพื่อ

ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคง  

๔. การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองคกรภาครัฐและที่

มิใชภาครัฐ เพื่อสรางเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ กาวหนา ใหกับประเทศชาติ 

ภูมิภาค และโลกอยางย่ังยืน  
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๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพื่อใหกลไกสําคัญตาง ๆ  ทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด  

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสราง ความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย ๕ ประเด็น 

ไดแก 

๑. การเกษตรสรางมูลคา ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคา และ

ความหลากหลายของสินคาเกษตร  

๒. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่ขับเคลื่อน

ประเทศไทยไปสูประเทศที่พัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต  

๓. สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว โดยการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางที่สาํคัญของการ

ทองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดสวนของนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพสูง  

๔. โครงสรางพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพในดาน

โครงขายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  

๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม ที่มีทักษะ

และจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ ที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน  

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย ๗ 

ประเด็น ไดแก 

๑. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยมและ

วัฒนธรรมที่พึงประสงค  

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย  

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ ๒๑ มุงเนนผูเรียนใหมี

ทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา  

๔. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย  

๕. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม  

๖. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

๗. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ  

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม ประกอบดวย ๔ ประเด็น ไดแก 

๑. การลดความเหลื่อมลา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  

๒. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย  

(๑) พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 

(๒) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ 
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(๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อตอการสรางชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถ

ตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  

(๔) ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อวางระบบและ

กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด  

(๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานขอมูล ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

(๖) การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่ 

๓. การเสริมสรางพลังทางสังคม โดย  

(๑) สรางสังคมเขมแข็งที่แบงปน ไมทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและ

ดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ 

(๒) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  

(๓) สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ

ภาคประชาชน  

(๔) สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม  

(๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

(๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรค เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง โดย  

 (๑) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน

ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

(๒) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง  

(๓) สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางประชาธิปไตยชุมชน   

(๔) สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ประกอบดวย ๖ ประเด็น ไดแก 

๑. สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย  

(๑) เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน  

(๒) อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด 

(๓) อนุรักษและฟนฟูแมนํ้าลําคลองและแหลงนํ้าธรรมชาติทั่วประเทศ  

(๔) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

(๕) สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน 

๒. สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย  

(๑) เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  

(๒) ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ  
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(๓) ฟนฟูชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไขทั้งระบบ และ

มีนโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม  

(๔) พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๓. สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ โดย  

(๑) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

(๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาครัฐและภาคเอกชน  

(๔) พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองที่เติบโต

อยางตอเน่ือง โดย  

(๑) จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

รวมถึงพื้นที่อนุรักษตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ  

(๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ

ตามแผนผังภูมินิเวศอยางย่ังยืน  

(๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ใหเปนไป

ตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล  

(๔) สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางย่ังยืน  

(๕) พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุมอาสาสมัคร ดวยกลไกการมี

สวนรวมของทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

 (๖) เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอมและยกระดับความสามารถในการ

ปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา 

๕. พัฒนาความมั่นคงนํ้า พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย  

(๑) พัฒนาการจัดการนํ้าเชิงลุมนํ้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานนํ้าของประเทศ 

(๒) เพิ่มผลิตภาพของนํ้าทั้งระบบในการใชนํ้าอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจาก

การใชนํ้าใหทัดเทียมกับระดับสากล  

(๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม  

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน  

(๕) พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ 

คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร 

๖. ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ โดย  

(๑) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ

คนไทย  

(๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม  
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(๓ )  จั ด โคร งสร าง เ ชิ งสถาบันเพื่ อจั ดการประเ ด็นรวม ด านการบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 

(๔) พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย ๘ 

ประเด็น ไดแก 

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว 

โปรงใส โดย  

(๑) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค  

(๒) ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกตใช 

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทกุ

ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย  

(๑) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

(๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  

(๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ 

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ

พัฒนาประเทศ โดย  

(๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 

(๒) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  

(๓) สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถ่ินใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเปนหนวยงานที่มีสมรรถนะสูง ต้ังอยูบนหลักธรรมาภิบาล 

๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย  

(๑) องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ  

(๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 

๕. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น 

และเปนมืออาชีพ โดย  

(๑) ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มี ความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 

(๒) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม

เสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

๖. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย 

(๑) ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 
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(๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรมและ

ตรวจสอบได 

(๔) การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ 

๗. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน โดย  

(๑) ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 

(๒) มีกฎหมายเทาที่จําเปน 

(๓) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม มีการเสริมสรางประสทิธิภาพการใช

กฎหมาย 

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชน โดยเสมอภาค โดย  

(๑) บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

เคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่พึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม 

(๒) ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกข้ันตอนของการคนหา

ความจริง  

(๓) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญาและปกครองมีเปาหมายและ

ยุทธศาสตรรวมกัน  

(๔) สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการยุติธรรม 

(๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12      

    

  ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทิศทางและ
กรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีความเห็น เพิ่มเติมวาแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และมีการแปลงยุทธศาสตรชาติดังกลาวเปน
แผนงาน/โครงการในชวง 5 ป โดยระบ ุแผนปฏิบัติการ และกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จที่เปนรูปธรรม รวมทั้ง
ใหมีการประเมินผลของการดําเนินงานทกุรอบ 1 ป และ 5 ป 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี การพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอม เขาสูตลาดงาน ลดปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนา
ประเทศอยางเขมแข็ง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 แนวทาง 
 เพิ่มโอกาสใหกับกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มี รายไดตํ่าสุดใหเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ  
  - การเขาถึงการศึกษา  
  - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี 
  - จัดบริการดานสุขภาพ  
  - เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยผูสูงอายุ 
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  - กระจายการใหบริการภาครัฐ ทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให 
ครอบคลุมและทั่วถึงการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  - สรางและพัฒนาผูนําชุมชน  
  - ชุมชนมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ  
  - สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู บริการ และจัดการทรัพยากร 
 เปาหมาย 
  รายไดเฉลี่ยของประชากรที่จนที่สดุ 40 % เพิ่มข้ึนปละ 15 % + อัตราการเขาเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเทากับรอยละ 90 % เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูง 
  -  ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขา สูระบบมาตรฐาน     

  -  ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบันเพื่อยกระดับไปสู อุตสาหกรรม
ที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
  -  วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการ 
  -  ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสงเสริมการคาที่เปนธรรมและอํานวยความ 
สะดวกการคาการลงทุน   
  - เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให
สามารถสนับสนุนการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ ลดตนทุนในการใหบริการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  - พัฒนาหลักเกณฑการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)  
  - เพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมาย รอยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยสงเสริม 
การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว  
  - เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติ ทรัพยากรนํ้า และแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยก ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน 
  - ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนา โครงสรางพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการ เติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
  - พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก ในทุกภาคสวน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สูความมั่งค่ัง และยั่งยืน 
 แนวทาง 
  - ประเทศไทยมคีวามสัมพันธและความรวมมือ ดานความมั่นคงในกลุมประเทศนานาประเทศ 
  - ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
  - สังคมมีความสมานฉันท 
  - ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  - ประเทศไทยมคีวามพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทางทหาร 
  - อันดับความเสี่ยงจากการกอการรายตํ่ากวาอันดับที่ 20 ของโลก 
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- อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอรในตํ่ากวาอันดับที่ 10 ของโลก 
 เปาหมาย 
  - สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหนและธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย 
  - เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง 
  - พัฒนาเสริมสรางศักยภาพ การปองกันประเทศ 
  - สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง 
  - ปองกันและแกไขปญหาความ ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีสวนรวมของ ประชาชนในพืน้ที่บนพื้นฐานความแตกตางทางอัตลักษณ และ
ชาติพันธุ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
  - ปรับปรุงโครงสราง หนวยงาน บทบาท ภารกิจ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
  - ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน การคลังภาครัฐ 
  - ปองกันและปราบปราม ปฏิรูปกฎหมาย การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - ปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
 แนวทาง 
  - การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน คมนาคมขนสง พัฒนาขนสงทางราง ขนสงสาธารณะ 
โครงขายถนน ขนสงทาง อากาศ ขนสงทางนํ้า 
  - การพัฒนาระบบโลจิสติกส พัฒนามาตรฐานการบริหาร จัดการโลจิสติกส การอํานวยความ
สะดวกทางการคา 
  - การพัฒนาดานพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชพลังงานทดแทน สงเสริม 
ไทยเปนศูนยกลางพลังงาน 
  - การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สรางความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 แนวทาง 
  - สงเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุม
เทคโนโลยี ที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสรางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา     
  - พัฒนาใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยีสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการ
ออกแบบและ การจัดการธุรกิจ   
  - พัฒนาสภาวะแวดลอมของ วทน. ทั้งดานบุคลากร โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 
 เปาหมาย 
  - เพิ่มอันดับความสามารถการแขงขันโครงสราง พื้นฐาน วทน. ใหอยูในลําดับไมเกิน 30  
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  - เพิ่มสัดสวนคาใชจายการลงทุน เพื่อการวิจัยและพัฒนาสูรอยละ 1.5 ของ GDP  
  - สัดสวนการลงทุน R & D เอกชนตอรัฐเปน 70:30  
  - บุคลากรดาน R & D = 25 คน : 10,000 คน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
  - ภาคเหนือ เปนฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลุดพนจากความยากจน สูเปาหมายการพึ่งตนเอง  
  - ภาคกลาง เปนศูนยอุตสาหกรรมสีเขียว ช้ันนํา ศูนยกลางการผลิต อาหารและสินคาเกษตร
ปลอดภัยได มาตรฐานโลก และศูนยรวมการ ทองเที่ยวของเอเชีย  
  - ภาคใต เปนฐานเศรษฐกิจสีเขียว ไดมาตรฐานสากลและแหลงทองเที่ยวระดับโลก 
  - พัฒนาสภาพแวดลอมเมือง ศูนยกลางของจังหวัด ใหเปนเมืองนาอยู เอื้อตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคม  
  - พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณ ชายฝงทะเลตะวันออก เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก ของ
ประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุล  
  - พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ใหมบริเวณชายแดน เปนประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 
 เปาหมาย 
  -  ลดชองวางรายได และมีการกระจาย รายไดที่เปนธรรม  
  - เพิ่มจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยู  
  - พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีประสิทธิภาพสูง และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
  - เพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม ชายแดนรอยละ 20 

ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 แนวทาง 
  - สงเสริมใหไทยเปนฐาน ของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน  
  - การสงเสริมการลงทุน ไทยในตางประเทศ  
  - การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 เปาหมาย 
  - การเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
  - ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่ สําคัญทุกระดับ  
  - ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  
  - ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนที่สําคัญ 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 1.3.1 แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาภาคใต 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  

 “ภาคใตเปนเมืองทองเที่ยวพักผอนตากอากาศระดับโลก เปนศูนยกลางผลิตภัณฑยางพารา

และปาลมนํ้ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเช่ือมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก”  
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เปาหมายและตัวชี้วัด 

๑. มูลคาผลิตภัณฑภาคเพิ่มข้ึน 

๒. ผลิตภัณฑภาคเกษตรของภาคเพิ่มข้ึน 

๓. ผลิตภัณฑมวลรวมภาคตอหัวประชากรเพิ่มข้ึน 

๔. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการทองเท่ียวของภาคใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลก 

แนวทางการพัฒนา 

๑) ยกระดับมาตรฐานบริการ และสงเสริมธุรกิจตอเน่ืองในแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค 

๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการทองเที่ยวเรือสําราญ และการทองเที่ยว เชิงอาหาร 

๓) พัฒนาเมืองทองเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ใหเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนสง

มวลชน (Monorail) 

๔) พัฒนาแหลงทองเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเช่ือมโยงกับแหลงทองเที่ยวทางทะเล

ที่มีช่ือเสียง 

๕) พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวใหมีความหลากหลายเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกบั การทองเที่ยว

ที่สําคัญของภาค 

๖) สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนใหมีความเขมแข็งและสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมนํ้ามันแหงใหมของประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ–สะเดา ที่ครบวงจรและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานีและ

ชุมพร 

๓) พัฒนาและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็งสถาบันเกษตรกร 

แนวทางการพัฒนา 

1) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรที่เปนอัตลักษณที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค 

๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งกุงและสัตวนํ้าชายฝงและการทางอุตสาหกรรมประมง

ทะเลที่ไดมาตรฐานสากล 

๓) สงเสริมทางการเกษตรแบบผสมผสาน 

๔) สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟารมอยางเปน

ระบบ 

๕) วางระบบปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการทองเท่ียว การพัฒนา เขตอุตสาหกรรม และการ

เชื่อมโยงการคาโลก 

แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงเช่ือมโยงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวช้ันนําแหงใหมกับแหลง

ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง 

๒) พัฒนาและสนับสนุนทาเรือสําราญในจังหวัดภูเก็ต 

๓) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

หาดใหญ–สะเดา 

๔) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงภาคใตกับเสนทางการคาโลก 

๑.๓.๒ แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง) พ.ศ. 2561 - 2564 

วิสัยทัศน (Vision) 
“การทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก 

บนฐานความเขมแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอยางย่ังยืน” 
ตําแหนงจุดยืน  

“ทิวทัศน บรรยากาศทางทะเล และครัวโลก” 

พันธกิจ (Mission) 
๑. มุ ง เนนการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน และสงเสริมดานการตลาด

ประชาสัมพันธพื้นที่การทองเที่ยวใหกระจายไปสูชุมชนและทองถ่ินอยางทั่วถึง เพื่อยกระดับ รายไดจากการ
ทองเที่ยว 

๒. เสริมสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรใหเติบโตอยางเต็มศักยภาพ เพื่อสรางรายไดใหพื้นที่อยาง
ตอเน่ืองและย่ังยืน 

๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความ
เปนอัตลักษณของอันดามัน 

เปาประสงค (Objectives) 
๑. สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการทองเที่ยวและเพิ่ม

มูลคาภาคเกษตร 
๒. สรางความมั่นคงในอาชีพและรายได 
๓. สรางความเขมแข็งของชุมชน 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลอยางย่ังยืน 
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

จุดเนนทางยุทธศาสตร (Strategic Position) 
๑. การทองเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก 
๒. การเพิ่มมูลคาภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว ใหมีมาตรฐานความปลอดภัยและเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 
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๓. การบริหารจัดการที่ย่ังยืน โดยเนนภูมิสังคม ประวัติศาสตร ประเพณีวัฒนธรรม และความตองการ
ของทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : พัฒนาคุณภาพดานการทองถ่ินใหมีมาตรฐาน อยางยั่งยืน 
กลยุทธ ๑.๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนท่ีใหสามารถรองรับการขยายตัวดานการทองเท่ียวให

เพียงพอและเหมาะสม 
๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยง การคมนาคม ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ให

เพียงพอ และไดมาตรฐาน 
๒. พัฒนาแหลงทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหสอดรับกับภูมิสังคมอัตลักษณ   

อันดามัน ใหคงความสวยงาม สะอาด และความตองการของทองถ่ิน 
๓. พัฒนาและสงเสริมผูประกอบการดานอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณและอาหาร ฮาลาล

เพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๔. สงเสริมและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินอันดามัน เพื่อสราง

จุดขายทางการตลาดสูการทองเที่ยวนานาชาติ 
๕. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นที่ให

เพียงพอ ตอความตองการของประชาชนและนักทองเที่ยว 
กลยุทธ ๑.๒ การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐานเพ่ือสรางความเชื่อมั่นแกนักทองเท่ียว 
๑. เพื่อประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสรางความเช่ือมั่นและรองรับ

ภัยพิบัติและสาธารณภัย 
๒. สรางความเช่ือมั่นในดานความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินแกประชาชนและนักทองเที่ยว 

ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 
๓. พัฒนาระบบเฝาระวังสุขอนามัย การบริการสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ

รองรับ ตอการขยายเมืองและทิศทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
๔. พัฒนาและสงเสริมผูประกอบการดานอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณ และอาหาร ฮาลาล

ใหถูกตามหลักสุขอนามัยและโภชนาการเพื่อรองรับการเปนครัวของโลก 
๕. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสรางเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวนในรูปแบบ

ประชารัฐ และสงเสริมการยกระดับพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อรองรับภัยพิบัติ และภัยตอความมั่นคง
ในทุกรูปแบบ 

๖. สรางมาตรการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวใหไดมาตรฐานตามความสามารถรองรับ 
กลยุทธ ๑.๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอุดมสมบูรณอยางยั่งยืนโดย 

กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 
๑. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงความอุดมสมบูรณ เพื่อสรางความสมดุล

ของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพื้นที่เพาะพันธุอนุบาล และขยายพันธุสัตวทะเล 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย 
๓. การพัฒนาระบบผังเมืองและการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองตอความตองการของ

ทองถ่ินและการพัฒนาที่สมดุล 
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กลยุทธ ๑.๔ บริหารจัดการตลาดและประชาสัมพันธ 
๑. เช่ือมโยงเครือขายทางการทองเที่ยว การคาและบริการกับกลุมประเทศเพื่อนบาน 
๒. พัฒนาความสัมพันธกับตางประเทศในรูปแบบบานพี่เมืองนองหรือแลกเปลี่ยนดาน

วัฒนธรรมและเปนฐานเช่ือมโยงการทองเที่ยว 
๓. พัฒนาและยกระดับตลาดการทองเที่ยวในทุกสาขาใหมีศักยภาพตอการแขงขัน 
๔. สงเสริม พัฒนาระบบประชาสัมพันธภาครัฐและสรางภาพภาคีเครือขายเอกชนเพื่อสราง

กลไกการตลาด และเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชนไปสูตลาดการทองเที่ยว 
๕. การพัฒนาเสนทางเครือขายเช่ือมโยงระหวางประเทศทั้งดานการทองเที่ยวและภาค

การเกษตร ใหเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจชุมชนและฐานรากการผลิต 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การพัฒนาระบบและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว ท่ีมี 
ศักยภาพในพ้ืนท่ีเพ่ือใหชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

กลยุทธ ๒.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว) เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และลดตนทุนการผลิต และสรางฐานรายไดใหกับเกษตร 

๑. พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว และลดตนทุนจากปจจัยการ
ผลิต ตาง ๆ 

๒. สงเสริมการนําผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ และ
พัฒนากระบวนการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

๓. นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมไปประยุกตใชในภาคการเกษตร เพื่อ
สรางความเขมแข็งของสถาบันการเกษตรกรชีวิตประจําวันและสรางความมั่นคงในอาชีพและรายได ใหแก 
เกษตรกร 

กลยุทธ ๒.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูง 
๑. พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่เหมาะสมกับผลิตผลในพื้นที่ โดยการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ใหม มาประยุกตใชเพื่อสรางผลิตภัณฑใหม ๆ หรือนําวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการการผลิต/ แปรรูปมา ใชให
เกิดประโยชนสูงสุด 

๒. สงเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑตนแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว 

๓. พัฒนาสินคาประมง และสัตวมูลคาสูงเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
กลยุทธ ๒.๓ การสงเสริมศักยภาพดานการตลาด 

๑. พัฒนาองคความรูในการวิเคราะห ประเมินสถานการณดานการตลาดทางการเกษตร 
๒. พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือขาย เพื่อเช่ือมโยงเครือขายสถาบนัเกษตรกรในกลุม

จังหวัด 
๓. สงเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรใหมีขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจและ

ชวยเหลือสมาชิกในดานการผลิตและการตลาด 
๔. สงเสริมและผลักดันใหมีศูนยกลางการคาเกษตรของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน เพื่อ

เช่ือมโยงและกระจายสินคาไปสูภูมิภาคทั้งในและตางประเทศ 
กลยุทธ ๒.๔ การสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร และผูประกอบการเพ่ือสรางความเขมแข็ง 

๑. การสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ วิสาหกิจชุมชน หรือรูปแบบ
บริษัทประชารัฐ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับกลุมทุน 
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๒. สรางเกษตรกรรุนใหมที่มีความรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และเปนแบบอยางที่ดีเกษตรกรรายอื่นเพื่อใหเกิดการพัฒนาการเกษตรที่ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพตนทุนมนุษยเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กลยุทธท่ี ๓.๑ ดานการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับตอการ
เปลี่ยนแปลง 

๑. พัฒนาและสงเสริมการรวมกลุมของประชาชนในระดับชุมชน และหมูบานเพื่อรวมกัน
สนับสนุน อนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดก
ทางวัฒนธรรม 

๒. พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันประเทศ พิทักษรักษาเกียรติภูมิ
ผลประโยชนของชาติ และสาธารณสมบัติของแผนดินและใหความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

๓. สงเสริม สนับสนุนใหชุมชนและประชาชนไดรวมกันในการอนุรักษ ฟนฟูและสงเสริม     
ภูมิปญญา ทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 

กลยุทธ ๓.๒ การพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
๑. สรางโอกาสในการเขาถึงความรูทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ วิชาชีพ ใหกับบุคลากร

ภายนอก สถานศึกษาและผูที่ขาดโอกาส ใหมีศักยภาพในการรองรับธุรกิจการทองเที่ยว 
๒. พัฒนาบุคลากรของชุมชนใหสามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจการทองเที่ยวให

สอดคลองกับความตองการของชุมชนในทองถ่ิน 
๓. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกภาคสวนใหมีความรูความสามารถดานภาษาเทคโนโลยี การ

บริหารจัดการ และนวัตกรรมสมยัใหม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแขงขัน 
๔. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการทองเที่ยวขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน ใหมี ขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการทองเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ๓.๓ การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 
๑. พัฒนาและยกระดับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ใหมีความเขมแข็งเพื่อการพัฒนาที่

ย่ังยืน 
๒. สรางเสริมจิตสํานึกประชาชนและพลเมืองในพื้นที่ในการเปนเจาบานเจาเมืองที่ดี 
๓. พัฒนาและยกระดับชุมชนในการบริหารจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.3.๓ แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

วิสัยทัศน 
“ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมย่ังยืน 

สังคมแหงการเรียนรู สูคุณภาพชีวิตที่ดี” 

จุดเนนการพัฒนา 
  “พังงา เปน WORLD CLASS DESITATION” สามารถแขงขันไดในระดับสากล 
พันธกิจ 

1. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 
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2. สรางมูลคาเพิ่มสินคา เกษตรกรรม เกษตรอตุสาหกรรม 
3. สรางความมั่นคงทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางย่ังยืน 
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสูความเข็มแข็งอยางย่ังยืน 
6. สรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

เปาประสงครวม  
1. จํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 

   2. มูลคาสินคาภาคเกษตรที่เกิดข้ึนและปลอดภัยไดมาตรฐาน 
   3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางย่ังยืน 
   4. ประชาชนจังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีสังคมนาอยู 
   5. ประชาสงัคม มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิ 

เปาหมายการพัฒนา  
“จังหวัดพังงา เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมย่ังยืน สังคมแหงการเรียนรู สู

ความเปนเมืองนาอยู เมืองแหงความสุข” 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด 
1. จํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 
2. มูลคาสินคาภาคเกษตรที่เกิดข้ึนและปลอดภัยไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพังงา ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ 
ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สรางเสริมคุณภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สรางเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การคา การบริหาร

จัดการ ดานการเกษตรอยางเปนระบบและย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สรางเสริมระบบการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ให

มีประสิทธิภาพและสมดุล 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ให

มั่นคงและนาอยู 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางเสริมคุณภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

เปาประสงค 
จังหวัดพงังาเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ตัวชี้วัด 
  1. รอยละของจํานวนนักทองเที่ยวทีเ่พิ่มข้ึน 
  2. รอยละที่เพิม่ข้ึนของรายไดจากการการทองเที่ยว รอยละ 7/ ป 
  3. รอยละของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวทีม่าเยือนจังหวัดพังงา 

แนวทางการพัฒนา 
  1. สงเสริมและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและบริหารจัดการแหลง

ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 
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2. พัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยว ใหสามารถแขงขันและรองรับประชาคมอาเซียน และ

นักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย 

3. พัฒนาสินคาและบริการการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณของจังหวัดพังงาใหมีคุณภาพ 

5. เสริมสรางคุณภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศบนความหลากหลาย ปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การคา การบริหารจัดการ ดานการเกษตร

อยางเปนระบบและยั่งยืน 

เปาประสงค 
1. มูลคาสินคาภาคเกษตรที่เพิ่มข้ึนและปลอดภัยไดมาตรฐาน 

2. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีอาชีพมั่นคงและรายไดจากภาคเกษตรเพิ่มข้ึน 

3. ทรัพยากรทางการเกษตรมีการนําไปใชเพื่อพัฒนาการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพคุมคา 

ตัวชี้วัด 
1. รอยละของอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรที่เพิม่ข้ึน (2.5 %) 
2. จํานวนฟารม/โรงงานที่ไดรบัการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (รอยละ) 
3. จํานวนครัวเรือนเกษตรกรทีม่ีรายไดเพิ่มข้ึน (ครัวเรือน) 
4. จํานวนพื้นที่เกษตรกรรมย่ังยืน (ไร) 
5. จํานวนดินที่ไดรับการบริหารจัดการและฟนฟู (ไร) 
6. จํานวนสถาบันเกษตรกรที่มีความเขมแข็ง (แหง) 

แนวทางการพัฒนา 

 1. ผลิตสินคาเกษตรใหมีความปลอดภัยและไดมาตรฐานเพื่อการสงออก 

2. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานโดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 

3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและอนุรักษฟนฟูธรรมชาติการเกษตรอยางเหมาะสม 

4. สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พัฒนากลไกการกระจายสินคาเกษตรสูตลาดอยางเหมาะสมการบรรจุภัณฑการเพิ่มมูลคา

สินคาเกษตรโดยการเช่ือมโยงตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

6. สงเสริมพัฒนาองคความรูในการจัดการผลิตที่มีประสิทธิภาพและไดคุณภาพพัฒนากลุม/ 

สถาบันเกษตรกรสหกรณใหเขมแข็งรองรับการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน 

7. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีประสิทธิภาพและ

สมดุล 

เปาประสงค 

1. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสูความสมดุลและย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 
 1. จํานวนพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการอนุรักษและฟนฟูปองกัน

เพิ่มข้ึน รอยละ 8/ป (จากฐานปที่ผานมา) 
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 2. ปริมาณที่เพิ่มข้ึนของทรัพยากรปาไมที่เสือ่มโทรม หรือถูกทําลายไดรับการฟนฟู 150 ไร/
ป หรือ 40,000 กลา/ป (จากฐานปที่ผานมา) 

 3. จํานวนเครือขาย/กลุม/ชุมชนที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เพิ่มข้ึน รอยละ 10/ป (จากฐานปที่ผานมา) ป 2558 จํานวน 877 คน 

 4. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ 5 

แนวทางการพัฒนา 

 1. สงเสริมและขยายผลกระบวนการเรยีนรูและสรางจติสํานึกมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

2. กําหนดเขตการใชพื้นที่ประโยชนที่ดิน และแหลงนํ้าใหเหมาะสม 

3. สงเสริมฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือสรางสังคมใหมั่นคงนาอยู 

เปาประสงค 

 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคง ย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 
 1. รอยละของดัชนีความมั่นคงของมนุษย 
 2. รอยละของครัวเรือนยากจนรายไดเฉลี่ย ตอคน/ปตํ่ากวา 30,000 บาท (ลดลง 10 % 

ตอป) 
 3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แนวทางการพัฒนา 

 1. เสริมสรางความมั่นคงในอาชีพ 

2. สงเสริมการใหประชาชนเขาถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ 

3. สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

4. สงเสริมสังคมแหงการศึกษาและเรียนรูตลอดชีพ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- สาธารณภัย 

- อุทกภัย 

- อุบัติภัย และอื่น ๆ 

6. สงเสริมจิตสํานึกและกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาดานความมั่นคง และ

กิจกรรมทางสังคม 

7. สงเสริมและพัฒนาหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองได 

1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพังงา (พ.ศ. 2561 - 2564) 

วิสัยทัศน 
“เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศช้ันนํา แหลงเกษตรกรรมย่ังยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
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พันธกิจ 
1. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนในจังหวัด 
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน มีภูมิทัศนและสภาพแวดลอมที่สวยงาม 
3. พัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรมที่ปลอดภัย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5.  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอยางมีคุณภาพ 
6.  สงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและความเปนเลิศ 
7.  สงเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามใหคงไวซึ่งเอกลักษณของทองถ่ิน 
8.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรทางดานการเกษตร 
9.  พัฒนาคุณภาพของประชาชนในจังหวัดพังงา 

เปาประสงครวม 
1. เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว 
2. ผลผลิตทางการเกษตรไดมาตรฐาน เกษตรกรมีรายได 
3. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดพังงา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร 
 กลยุทธ 
    1. พัฒนาเครอืขายการทองเที่ยวในชุมชนใหมีการรวมตัวทีเ่ขมแข็งโดยทุกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมหีนวยงานและหนาที่ความรบัผิดชอบที่ชัดเจน 

  2. สงเสรมิการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนอยาตอเน่ือง 
    3. พัฒนาเสนทางคมนาคมสูแหลงทองเที่ยวใหสะดวก  ปลอดภัย 
    4. สนับสนุนการลงทุนภาคธุรกิจการทองเที่ยว 
    5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
    6. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรรองรับการทองเที่ยว 
    7. สรางจิตสํานึกใหประชาชนรักและหวงแหนสาธารณสมบติัของชุมชน 
    8. สงเสรมิการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการทําประชาสัมพันธการทําการตลาดและ
การบริการการทองเที่ยว 
    9. เพิ่มการทําตลาดนักทองเที่ยวชาวไทยใหมาทําตลาดเพิม่ข้ึน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
  กลยุทธ 
    1. สงเสรมิและพัฒนาสินคาเกษตร 

  2. สนับสนุนอุตสาหกรรมทางการเกษตรและตลาดกลาง 
   3. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการดานการเกษตรแกเกษตรกรและองคกรดาน
การเกษตร 
   4. สงเสรมิการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 
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5. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
   6. พัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
 กลยุทธ 

1. สนับสนุนใหเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาไดรับการศึกษาอยางตอเน่ือง 
   2. พัฒนาคุณภาพของศูนยเด็กเล็กและโรงเรียน 
   3. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 

4. สงเสรมิใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต 
   5. สงเสรมิระบบการเรียนการสอนดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   6. พัฒนาระบบการคมนาคมขนสง 
   7. พัฒนาระบบการสื่อสารใหทันสมัย 

8. พัฒนาแหลงนํ้า 
   9. สงเสรมิและพัฒนาการดูแลระบบความปลอดภัยในชีวิต ในทรัพยสิน 
   10. สงเสริมประชาธิปไตยชุมชน 
   11. สงเสริมสนับสนุนใหความรูการเมืองภาคพลเมอืงในชุมชนอยางตอเน่ือง 
   12. สงเสริมระบบการจัดการขยะมลูฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   13. สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพประชาชนและการปองกันโรคซึ่งมีความเสี่ยง
ตอสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

2.1 วิสัยทัศน 

“พัฒนาคุณภาพการดํารงชีวิต  สงเสริมเศรษฐกจิอยางย่ังยืน 

ฟนคืนสังคมแหงการเกือ้กลู  บริบรูณดวยทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่สมดุล” 

2.2 ยุทธศาสตร 

  1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   แนวทางการพัฒนา  

   1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอระบายนํ้า พนังกั้นนํ้า  ทาเทียบเรอื 

   1.2 พัฒนาและจัดหาแหลงนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภค – บริโภค 

   1.3 พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะและการสื่อสารสาธารณะ 

2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

   แนวทางการพัฒนา  

   2.1 สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกประชาชน 

   2.2 สงเสริมการทองเที่ยว 
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3. ยุทธศาสตรดานกีฬาและนันทนการ 

   แนวทางการพัฒนา 

   3.1 สงเสริมการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬา 

   3.2 สงเสริมการจัดสรางสถานที่ออกกําลังกาย 

4. ยุทธศาสตรดานสังคม 

   แนวทางการพัฒนา 

   4.1 การรักษาความปลอดภัย 

   4.2 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนตลอดจนสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

  5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   แนวทางการพัฒนา 

   5.1 สรางจิตสํานึกในการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

   5.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

   แนวทางการพัฒนา 

   6.1 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  7. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

   แนวทางการพัฒนา 

   7.1 สงเสริมการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

   7.2 สงเสริมและอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหาร  การเมืองและการปกครอง 

   แนวทางการพัฒนา 

   8.1 การจัดทําขอมูลพื้นฐาน/แผนพัฒนาทองถ่ินตลอดจนสนับสนุนใหมีการ

ประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการตาง ๆ 

   8.2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ - เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 

   8.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2.3  เปาประสงค 

  1. เพื่อใหตําบลโคกกลอยเปนเมืองนาอยู มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง 

  2. มีการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน

  3. ประชาชนในตําบลทุกกลุมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมนาอยู  

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยวภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล    

                     5. สงเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา อนุรักษ ขนบธรรมเนียม ภูมิปญญา วัฒนธรรม

ทองถ่ิน         

                     6. ชุมชนมีความเขมแข็ง รวมคิด รวมทํา และแกไขปญหาภายในชุมชนของตนเองไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 

7. แหลงทองเที่ยวภายในตําบลโคกกลอยไดรับการพัฒนาและฟนฟู 

8. สนับสนุนสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติภายในตําบลโคกกลอยไดรบัการอนุรักษ ฟนฟู 

10. ประชาชนมีความอยูดีกินดี พึ่งพาตนเองไดภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

11. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว สามารถตองสนอง

ความตองการของประชาชนไดตรงตามวัตถุประสงค 

2.4  ตัวชี้วัด 

1. จํานวนถนนที่เพิ่มข้ึนและไดรับการบํารุงรักษา 

2. จํานวนไฟฟาสาธารณะ ระบบประปา ไดรับการกอสราง/บํารุงรักษาและเพิ่มข้ึน 

3. จํานวนประชาชนที่มีรายไดเพิ่มข้ึนจากการประกอบอาชีพเสริม 

4. จํานวนที่เพิ่มข้ึนของประชาชนที่ไดรับการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาอาชีพดานเกษตร 

ประมงและปศุสัตว 

5. จํานวนที่เพิ่มข้ึนของกิจกรรมที่ประชาชนไดมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งให

ชุมชน 

6. จํานวนที่เพิ่มข้ึนของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส คนพิการและผูปวยเอดส ที่

ไดรับการสงเคราะห 

7. รอยละที่เพิ่มข้ึนของจํานวนประชาชนที่ไดรับคําแนะนําสงเสริมใหความรูเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิต 

8. รอยละที่เพิ่มข้ึนของจํานวนประชาชนที่ไดรับความปลอดภัยในการดําเนินการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยและการแกไขปญหายาเสพติด  

9. รอยละที่เพิ่มข้ึนของจํานวนนักเรียนที่ไดรับการสงเสริม จัดการคุณภาพการศึกษา 

10. รอยละที่เพิ่มข้ึนของจํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี ประเพณี  

ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

11. จํานวนที่เพิ่มข้ึนของกิจกรรมการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

12. ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 

13. จํานวนที่เพิ่มข้ึนของแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา ฟนฟู 

14. จํานวนที่เพิ่มข้ึนของบุคลากรดานการทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา 

15. จํานวนที่เพิ่มข้ึนของประชาชนที่ไดรับการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

16. จํานวนที่เพิ่มข้ึนของประชาชนที่แสดงออกในการมีสวนรวมในระบบการเมืองการ

ปกครอง 

17. จํานวนที่เพิ่มข้ึนของประชาชนและผูมาติดตอราชการที่พึงพอใจตอประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการองคกร 

18. รอยละที่เพิ่มข้ึนของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา   

19. รอยละที่เพิ่มข้ึนของประชาชน/กลุมเปาหมายไดมีรวมในกิจกรรมสงเสริมการกีฬา

ภายในตําบล 
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2.5 คาเปาหมาย 

     1. เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา ประปา ในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลโคกกลอย ใหมีความสะดวกและไดมาตรฐาน และเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่น ๆ ให

ประสบความสําเร็จ  

   2. เพื่อสนับสนุนสงเสริมพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตําบล 

    3. เพื่อสงเสริมคุณภาพของคนภายในชุมชนทั้งทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ

อนามัย ดานสวัสดิการและสังคม  ดานสาธารณสุข ดานกีฬา ใหมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได 

    4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกัน ไมใหมีปญหาภายใน

ชุมชนซึ่งเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 

    5. เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางาน

ของภาครัฐและใหบรรจุแนวทางการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการ

บริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

2.6  กลยุทธ 

  1. จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ 

  2. ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอยางเพียงพอ 

  3. ใหมีการบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้า 

   4. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

  5. สงเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ภูมิปญญาและวัฒนธรรมอันดีของตําบล 

  6. ปองกันบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

  7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   8. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวภายในตําบล 

   9. สนับสนุน สงเสริมการกีฬา 

  10. สงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

   11. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตําบล  

   12. พัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุมสูความเขมแข็งอยางย่ังยืน  

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

              องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ  

“เมืองแหงความอบอุน เมืองแหงความสมดุล เมืองแหงการลงทุน” 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20ป 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร

กลุมจังหวดั

ภาคใต 

ยุทธศาสตร

จังหวดัพังงา 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1 

ยุทธศาสตร 

ที่ 2 

ยุทธศาสตร 

ที่ 3 

ยุทธศาสตร 

ที่ 4 

ยุทธศาสตร 

ที่ 5 

ยุทธศาสตร 

ที่ 6 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1 

ยุทธศาสตร 

ที่ 3 

ยุทธศาสตร

ที่ 4 

ยุทธศาสตร 

ที่ 2 

ยุทธศาสตร 

ที่ 6 

ยุทธศาสตร 

ที่ 5 

ยุทธศาสตร 

ที่ 8 

ยุทธศาสตร 

ที่ 7 

ยุทธศาสตร 

ที่ 10 
ยุทธศาสตร 

ที่ 9 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1 

ยุทธศาสตร 

ที่ 2 

ยุทธศาสตร 

ที่ 3 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1 

ยุทธศาสตร 

ที่ 2 
ยุทธศาสตร 

ที่ 3 

ยุทธศาสตร 

ที่ 4 

ยุทธศาสตร 

ภาคใต 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1 

ยุทธศาสตร 

ที่ 2 

ยุทธศาสตร 

ที่ 3 

ยุทธศาสตร 

ที่ 4 
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ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวดั

พังงา 

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ 

อบต.โคกกลอย 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1 

ยุทธศาสตร 

ที่ 2 

ยุทธศาสตร 

ที่ 3 

ยุทธศาสตร 

ที่ 3 
ยุทธศาสตร 

ที่ 2 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1 

ยุทธศาสตร 

ที่ 7 
ยุทธศาสตร 

ที่ 8 

ยุทธศาสตร 

ที่ 6 

ยุทธศาสตร 

ที่ 5 

ยุทธศาสตร 

ที่ 4 

ยุทธศาสตร

จังหวดัพังงา 

ยุทธศาสตร 

ที่ 1 

ยุทธศาสตร 

ที่ 2 

ยุทธศาสตร 

ที่ 3 

ยุทธศาสตร 

ที่ 4 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน เปนการประเมิน

โดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนา

ดานๆ ของทองถ่ิน รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถ่ิน 

ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา “ปจจุบันทองถ่ินมี

สถานภาพการพฒันาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ทั้งน้ี

โดยใชเทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weak – 

W) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เปนเครื่องมือ 

จุดแข็ง จุดออน 

1. ระบบการบริหาร 

     -  มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับ

ภารกิจ 

     -  มีการแบงงาน/มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 

     -  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     -  การมีสวนรวมของประชาชน 

2. ระบบขอมูล 

    -  มี ร ะบบสื่ อสารและระบบสารสนเทศที่

เหมาะสม 

3. อัตรากําลัง  (พนักงาน/ลูกจาง) 

     -  บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติ

อยูในระดับดี 

     - ไดรับการอบรมอยางตอเน่ือง 

     - มีการกําหนดแผนอัตรากําลังเหมาะสมกับ

โครงสราง  และอํานาจหนาที่ 

4. การเงิน/งบประมาณ 

      - ใ ช จ า ย เ งิ น ง บประมาณเปน ไปอย า งมี

ประสิทธิภาพ  และบรรลุเปาหมาย 

       - พัฒนารายไดโดยปรับปรุงแหลงรายไดวิธีการ

หารายได  และระบบจัดเก็บภาษี 

5. ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

     - มีกลุมตาง ๆ รองรับทั่วทุกหมูบาน เชน กลุม

ออมทรัพย กลุมเกษตร 

     - มีสวนราชการตาง ๆ ในเขตพื้นที่พอสมควร   

 

1. ระบบการบริหาร 

      -   กฎหมายระเบียบขอบังคับตางมีการปรับปรุง

แกไขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําใหเจาหนาที่สับสน ใน

การปฏิบัติ 

      -  มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบมากไมสามารถบริหาร

การพัฒนาใหทั่วถึงและครอบคลุม 

2. ระบบขอมูล 

      -   ระบบขอมูลไมครบถวนและเปนปจจุบัน 

      -   ไมมีความรูความชํานาญในการจัดเก็บขอมูลอยาง

เพียงพอ 

3. อัตรากําลัง  (พนักงาน/ลูกจาง) 

      -  ไมมีบุคลากรเพียงพอ 

      -  มีการมอบหมายงานใหบุคคลคนเดียวรับผิดชอบ

งานหลายดาน 

- เจาหนาที่ และบุคลากร โอนยายบอย 

4. การเงิน/งบประมาณ 

     - งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา ตามความ

ตองการของประชาชน 

5. ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

       - เครื่องมือเครื่องใชสํานักงานไมเพียงพอตอการ 

ปฏิบัติงาน 

       - ขาดอุปกรณอํานวยความสะดวกตามความ

เหมาะสม        

       - ไมมีอาคารที่ทําการมาตรฐาน 

 



๓๕ 
 

   

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      -  มีที่สาธารณประโยชนหลายแปลง 

      -  มีแหลงนํ้าเหมาะสม เชน  หานไฟลาม, หาน

ปาตอ 

      -  มีปาไมที่สมบูรณ 

      -  มีแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติเปนนํ้าตก

โตนวัดเขา , นํ้าตกบานนาเหนือ, ชายทะเลเขา        

ปหลาย, ชายทะเลนาใตฯลฯ    

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       -  ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกันอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       - ขาดการปรับปรุงแหลงนํ้าใหใช ประโยชนได

เต็มที่ 

       - ขาดการสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนา

แหลงทองเที่ยวใหโดดเดน 

โอกาสพัฒนาในอนาคต 

     -  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนสงเสริมดานการเกษตร  สอดคลองกับยุทธศาสตร

ของตําบล 

    -  การสรางความเขมแข็งใหกบัระบบเศรษฐกจิฐานรากตามนโยบายรัฐบาล 

    -  การแกไขปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล 

    -  เศรษฐกิจพอเพียง 

                     -  พันธกิจ 

 ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 

    -  กฎหมายระเบียบ   ขอบังคับ  มีการแกไขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

                     -  กฎหมายระเบียบ   ขอบังคับ  ขาดความยืดหยุนไมเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 

    -  การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจายลาชาไมแนนอน 

  -  มีงานและหนาที่เพิ่มข้ึน  จากภารกจิถายโอน  แตไมมีบุคลากรรองรบั 
 

 3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 

 ผลการวิเคราะหสภาพทางกายภาพขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย และบริเวณพื้นที่

ตอเน่ือง สามารถสรุปสภาพปญหาภายในพื้นที่ตําบลโคกกลอย ไดดังน้ี  

            1.) ปญหาทางดานกายภาพ ปญหาของสภาพพื้นที่เน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลโคก

กลอย มีสภาพพื้นที่เปนเทือกเขาสลับพื้นที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีนํ้าเออลนทวมพื้นที่การเกษตรและที่อยูอาศัย 

เปนบางพื้นที่ เน่ืองจากปริมาณนํ้าฝนมีมากฝนตกสะสมบนภูเขาซึ่งอาจเกิดดินโคลถลมไดงาย 

            2.) ปญหาดานการคมนาคมและขนสง เน่ืองดวยขอจํากัดดานงบประมาณ ซึ่งไมสามารถ

ดําเนินการแกไขปญหาดานการคมนาคมขนสงของพื้นที่ตําบลโคกลอยไดทั้งหมด ถนนสวนใหญภายในตําบล

โคกกลอยเปนถนนคอนกรีต ลูกรัง ซึ่งในสวนของถนนลูกรังยังมีเปนจํานวนหลายเสนทางเมื่อเกิดสภาวะฝนตก

หนักติดตอกันก็จะกอใหเกิดผิวถนนชํารุด ขรุขระ เปนหลุมเปนบอ การเดินทางคมนาคมและขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรเปนไปดวยความยากลําบาก ลาชาและเปนอันตราย 

  3.) ปญหาขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตรและนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค เน่ืองจากพื้นที่มีการ

ประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการเกษตรกรรม เปนสวนใหญทําใหมีความตองการใชนํ้าคอนขางมาก และยังไม

มีระบบจัดเก็บนํ้า เพื่อใชในฤดูแลงที่มีประสิทธิภาพและเพยีงพอตอปริมาณความตองการ นอกจากน้ันปญหา



๓๖ 
 

   

ที่ต้ังของแหลงนํ้าธรรมชาติบางแหงซึ่งสามารถนํามาพัฒนาเปนแหลงนํ้าสําหรับอุปโภค บริโภคและเพื่อ

การเกษตรภายในตําบลต้ังอยูในเขตพื้นที่ปาสงวน  ตองดําเนินการขออนุญาตใชพื้นที่เพื่อดําเนินการกอสรางสิง่

สาธารณะประโยชนตาง ๆ เปนกระบวนการที่มีวามสลับซับซอนตองใชระยะเวลาในการติดตอประสานงาน
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สวนที่ 3 การนําแผนพฒันาทองถ่ินไปสูการปฏิบตั ิ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

เศรษฐกิจ 
 
บริการชุมชนและสงัคม 

1. อุตสาหกรรม
และการโยธา 
2. เคหะและชุมชน 

กองชาง 
 

กองชาง 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

และการทองเท่ียว 
บริการชุมชนและสงัคม 
 
เศรษฐกิจ 

1. สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
2. เคหะและชุมชน 
3. บริหารงานท่ัวไป 

สํานักงานปลัด 
 

กองชาง 
สํานักงานปลัด 

กอง

สาธารณสุข 

 

3. ยุทธศาสตรดานกีฬาและ 
นันทนการ 

บริการชุมชนและสงัคม 
 

1. เคหะและชุมชน 
2. การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
 

กองการศึกษา สํานักปลัด 
กองชาง 

4. ยุทธศาสตรดานสังคม บริการชุมชนและสงัคม 
 
 

บริหารท่ัวไป 
 
การดําเนินงานอ่ืน 

1. สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
2. การศึกษา 
3. การรักษาความ
สงบภายใน 
4. งบกลาง 

สํานักงานปลัด 
 

กองการศึกษา 
สํานักงานปลัด 

 
สํานักงานปลดั 

สํานักปลัด 
 

5. ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและสงัคม
เศรษฐกิจ 

 

1. เคหะชุมชน 
2. บริหารงานท่ัวไป 
 

กองสาธารณสขุ 
สํานักงานปลัด 

สํานักปลัด 
 

6. ยุทธศาสตรดาน
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

บริการชุมชนและสงัคม 
 
การดําเนินงานอ่ืน 

1. สาธารณสขุ 
2. สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
3. งบกลาง 

กองสาธารณสขุ 
กองสาธารณสขุ 

 
สํานักงานปลดั 

สํานักปลัด 
 

7. ยุทธศาสตรดานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสงัคม 
 

 

1. การศึกษา 
2. การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
 

สํานักปลัด 
 

8. ยุทธศาสตรดานการ
บริหาร การเมืองและการ
ปกครอง 

บริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 

1. บริหารงานท่ัวไป 
2. สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 
 
 

สํานักงานปลัด 
กองชาง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสขุ 

กองคลัง 
สํานักปลัด 

สํานักปลัด 
 

รวม 6 4 9 5 4 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ .01

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
1) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 60 20,142,200 76 49,172,200 76 51,022,200 76 51,022,200 74 50,722,200 362 222,081,000 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 236 424,474,000 284 504,395,925 293 526,588,725 293 526,588,725 285 515,770,725 1,391    2,497,818,100   

รวม 296 444,616,200     360 553,568,125     369 577,610,925     369 577,610,925     359 566,492,925     1,753   2,719,899,100        

2) ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 9,752,000        12 7,252,000        12 7,252,000        12 7,252,000        12 7,252,000        62 38,760,000 

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 19 84,400,000 24 377,000,000 22 336,500,000 22 336,500,000 22 336,500,000 109 1,470,900,000   

2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของ 9 8,100,000        8 6,100,000        8 6,100,000        8 6,100,000        8 900,000          41 27,300,000 

ชุมชน

รวม 42 102,252,000     44 390,352,000     42 349,852,000     42 349,852,000     42 344,652,000     212 1,536,960,000        

3) ยุทธศาสตรดานกีฬาและ

นันทนาการ

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน -        -                 1 1,000,000        2 13,000,000 2 13,000,000 2 13,000,000 7 40,000,000 

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 19 15,120,000 27 24,770,000 30 25,060,000 30 25,060,000 30 25,060,000 136 115,070,000 

และนันทนาการ

รวม 19 15,120,000       28 25,770,000       32 38,060,000       32 38,060,000       32 38,060,000       143 155,070,000     

4) ยุทธศาสตรดานสังคม

4.1 แผนงานการศึกษา 1 100,000          1 100,000          1 100,000          1 100,000          1 100,000          5 500,000          

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 2,660,000        12 2,660,000        12 2,660,000        12 2,660,000        12 2,660,000        60 13,300,000 

4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของ 16 5,990,000        17 6,020,000        17 6,030,000        16 6,010,000        16 6,010,000        82 30,060,000 

ชุมชน

4.4 แผนงานงบกลาง 2 14,050,000 2 15,050,000 2 16,050,000 2 17,050,000 2 17,050,000 10 79,250,000 

รวม 31 22,800,000       32 23,830,000       32 24,840,000       31 25,820,000       31 25,820,000       157 123,110,000     38

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

 องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ .01
รวม 5 ป

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
5) ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100,000          1 100,000          1 100,000          1 100,000          1 100,000          5 500,000          

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 9 15,595,000     9 15,625,000     10 15,705,000     10 15,735,000     10 15,735,000     48 78,395,000        

รวม 10 15,695,000       10 15,725,000       11 15,805,000       11 15,835,000       11 15,835,000       53 78,895,000          

6) ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและ

คุณภาพชีวิต

6.1 แผนงานสาธารณสุข 1 5,000,000        1 5,000,000        1 5,000,000        1 5,000,000        1 5,000,000        5 25,000,000 

6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของ 4 497,500          4 497,500          4 497,500          4 497,500          4 497,500          20 2,487,500        

ชุมชน

6.3 แผนงานงบกลาง 1 203,000          1 203,000          1 203,000          1 203,000          1 203,000          5 1,015,000        

รวม 5 700,500            5 700,500            5 700,500            5 700,500            5 700,500            25 3,502,500         

7) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

7.1 แผนงานการศึกษา 18 9,300,000        18 9,300,000        18 9,300,000        18 9,300,000        18 9,300,000        90 46,500,000 

7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 9 1,860,000        9 1,860,000        10 1,960,000        11 2,460,000        11 2,460,000        50 10,600,000 

และนันทนาการ

รวม 27 11,160,000       27 11,160,000       28 11,260,000       29 11,760,000       29 11,760,000       140 57,100,000       

8) ยุทธศาสตรดานการบริหาร

การเมืองและการปกครอง

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 2,650,000        5 2,150,000        8 2,710,000        8 2,710,000        8 2,710,000        35 12,930,000 

8.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของ 2 200,000          2 200,000          2 200,000          2 200,000          2 200,000          10 1,000,000        

ชุมชน

รวม 8 2,850,000         7 2,350,000         10 2,910,000         10 2,910,000         10 2,910,000         45 13,930,000       

รวมทั้งสิ้น 438 615,193,700           513 1,023,455,625        529 1,021,038,425        529 1,022,548,425        519 1,006,230,425        2,528   4,688,466,600        

39

ป 2563 ป 2564 ป 2565

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวาง เพื่อใหประชาชนมีแสงสวาง ระยะสายทางรวม 2,800 เมตร (ราย 6,500,000   6,500,000   6,500,000   6,500,000   130 ชุด ประชาชนมีความ กองชาง

เสาสูง 9 ม.สายบานโคกกลอย- ไดรับความปลอดภัยในการ ละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ ปลอดภัยในการ

บานนาใต หมูที่ 1 - หมูที่ 6 เดินทาง แปลน) จุดเริ่มพิกัด 8.277911N เดินทาง

98.305474 E จุดสิ้นสุดพิกัด

 8.273529 N  98.276981 E

2 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได 150 ม. รูปแบบและราคา 150,000 - - - - 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะซอยศาลาหมูบาน รับความปลอดภัยใน การไฟฟาสวนภูมิภาคเปน ความปลอดภัย

หมู 1 การเดินทาง ผูออกแบบและประมาณราคา ในยามค่ําคืน

3 โครงการติดตั้งโคมไฟ เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ หมู 1 รับความปลอดภัยใน สวนภูมิภาคเปนผูออกแบบ ความปลอดภัย

การเดินทาง และประมาณราคา ในยามค่ําคืน

4 โครงการกอสรางไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดรับ เสาไฟสองสวางกิ่งเกี่ยว สูง 10.00 ม. 4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000   1 แหง ประชาชนไดรับ กองชาง

สองสวางสาธารณะ  รอบอาง ความสะดวกในระบบ และ 9.00 เมตร โคมหลอด LED ; ความสะดวก

เก็บน้ําหานปาสตอ  หมูที่  3 สาธารณูปโภคพื้นฐาน พรอมขยายเขตติดตั้งหมอแปลงมาตร ในการระบบ

และความปลอดภัย ฐานไฟฟาสวนภูมิภาค (รายละเอียด สาธารณูปโภค

ตามแบบแปลนและปริมาณงาน)จุด พื้นฐานและมี

พิกัด8.257832N  98.305776E ความปลอดภัย

40

หนวยงาน

รับผิดชอบ

1.1 แผนงาน :  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

1. ยุทธศาสตรที่  1  :  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  :  สรางเสริมคุณภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศครงวงจร
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา  ที่  3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

5 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  เพื่อใหประชาชนไดรับ ตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา 300,000     300,000     300,000     300,000     1 แหง ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ  ความสะดวกในระบบ ตะกั่วทุงสํารวจ ออกแบบ และประ ความสะดวก

ถนนขางโชวรูมอีซูซุ  หมูที่ 3 สาธารณูปโภคพื้นฐาน มาณราคา  จุดเริ่มพิกัด 8.258319N ในการระบบ

และความปลอดภัย 98.300478E สาธารณูปโภค

จุดสิ้นสุดพิกัด 8.258042N พื้นฐานและมี

98.304225E ความปลอดภัย

6 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา ระยะทาง 165 ม.(รูปแบบและราย 12,000       12,000       12,000       12,000       1 แหง ประชาชนมีความ กองชาง

สาธารณะซอยเฉลิมพระเกียรติ 4 ใชในครัวเรือน มีแสงสวาง การการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูออก ปลอดภัยในการ

หมูที่ 3 ไดรับความปลอดภัยในการ แบบและประมาณราคา) จุดเริ่มพิกัด เดินทาง

เดินทาง 8.270417 N 98.307851 E

จุดสิ้นสุดพิกัด 8.271857 N 

98.308026E

7 โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวาง เพื่อใหประชาชนมีแสงสวาง ระยะสายทางรวม 1,500 เมตร.  1,995,000   1,995,000   1,995,000   1,995,000   1 แหง ประชาชนมีความ กองชาง

เสาสูง 9 ม. สายกิ่งอําเภอ ไดรับความปลอดภัยในการ (รายละเอียดตามปริมาณงาน ปลอดภัยในการ

หมูที่ 3 - หมูที่ 5 เดินทาง และแบบแปลน)จุดเริ่มพิกัด เดินทาง

8.263300 N 98.300932 E

จุดสิ้นสุดพิกัด 8.271985 N

98.292884 E

8 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสอง เพื่อใหประชาชนไดมี โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย      800,000      800,000      800,000      800,000      800,000 1 โครงการ ประชาชนมี กองชาง

สวางโซลาเซลสรอบอางเก็บน้ํา แสงสวาง และมีความ (โซลาเซลส) แสงสวาง และมี

หานปาสตอ หมูที่ 3 ปลอดภัยในการเดินทาง พิกัด 8.257828N 98.304083E ความปลอดภัย

9 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมี รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 100,000 100,000 -             -             -             1 โครงการ ประชาชนมี กองชาง

พรอมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ แสงสวาง และมีความ ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา แสงสวาง และมี

ซอยไทรงาม หมูที่ 3 ปลอดภัยในการเดินทาง พิกัดเริ่ม 8.272882N ความปลอดภัย

98.298777E พิกัดสิ้นสุด 

8.274049N 98.299347E

41

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวา

จะไดรับ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

10 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมี รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ        50,000        50,000        50,000        50,000 1 โครงการ ประชาชนมี กองชาง

พรอมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ แสงสวาง และมีความ ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา แสงสวาง และมี

ซอยขางโรงพยาบาลสัตว ปลอดภัย พิกัดเริ่ม 8.262395N ความปลอดภัย

หมูที่ 3 98.300771E พิกัดสิ้นสุด

 8.262579N 98.299305E

11 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมี รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนมี กองชาง

พรอมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ แสงสวาง และมีความ ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา แสงสวาง และมี

ซอยเฉลิมพระเกียรติ-หลัง ปลอดภัยในการเดินทาง พิกัดเริ่ม 8.266251N ความปลอดภัย

ฮอนดา  หมูที่ 3 98.306073E พิกัดสิ้นสุด 

8.267049N 98.302799E

12 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมี รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนมี กองชาง

พรอมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ แสงสวาง และมีความ ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา แสงสวาง และมี

ซอยหลังบานนายสหัส ปลอดภัยในการเดินทาง พิกัดเริ่ม 8.272274N ความปลอดภัย

หมูที่ 3 98.302436E พิกัดสิ้นสุด 

8.271404N 98.302247E

13 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมี รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ        50,000        50,000        50,000        50,000 1 โครงการ ประชาชนมี กองชาง

พรอมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ แสงสวาง และมีความ ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา แสงสวาง และมี

ซอยจัดสรร (ตรงขาม 98) ปลอดภัยในการเดินทาง พิกัดเริ่ม 8.270398N ความปลอดภัย

หมูที่ 3 98.307859E พิกัดสิ้นสุด 

8.271850N 98.308033E

14 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมี รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ      270,000 270,000 270,000 270,000 -             1 โครงการ ประชาชนมี กองชาง

พรอมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ แสงสวาง และมีความ ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา แสงสวาง และมี

ซอยเฉลิมพระเกียรติ 2 - ปลอดภัยในการเดินทาง พิกัดเริ่ม 8.26574N ความปลอดภัย

หานปาสตอ หมูที่ 3 98.309138E พิกัดสิ้นสุด 

8.258870N 98.309035E

42

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

15 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยปากชอง 8 (ทูไนท มีระบบไฟฟาแสง ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

คาราโอเกะ) หมู 3 สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

16 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอย 89 หมู 3 รับความปลอดภัยใน ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

การเดินทาง ในยามค่ําคืน

17 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ ซอยหานลิงลม รับความปลอดภัยใน ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย
หมู 4 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

18 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยหลังวัดดอน บานดอน รับความปลอดภัยใน ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

หมู 4 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

19 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมี รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ ประชาชนมี กองชาง

พรอมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ แสงสวาง และมีความ ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา แสงสวาง และมี

ซอยหานบัว 4/1  หมูที่ 5 ปลอดภัยในการเดินทาง พิกัดเริ่ม 8.271753N ความปลอดภัย

98.291263E พิกัดสิ้นสุด 
8.273021N 98.291337E

20 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมี รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ      150,000      150,000      150,000      150,000 1 โครงการ ประชาชนมี กองชาง

สาธารณะศาลากลางบานไป- แสงสวาง และมีความ ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา แสงสวาง และมี

บานนายชาติ  หมูที่ 5 ปลอดภัยในการเดินทาง พิกัดเริ่ม 8.281240N ความปลอดภัย

98.286119E พิกัดสิ้นสุด 
8.281760N  98.283104E

21 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ ซอยบานนายรอก รับความปลอดภัยใน ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

หมู 5 การเดินทาง ในยามค่ําคืน
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22 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ ซอยตรงขาม รับความปลอดภัยใน ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

โรงแรมรัญญาตาวีเกา หมู 5 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

23 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ ซอยเขื่อนหมั้น - รับความปลอดภัยใน ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

ซอยหมอแพรม หมู 5 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

24 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ สายบานลุงหวัด - รับความปลอดภัยใน ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

บานนายโดย หมู 5 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

25 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 100,000 - - - - 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ ซอยบานลุงหวัด รับความปลอดภัยใน ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

ชายทะเล - โคง หมู 5 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

26 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 100,000 - - - - 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ สาย พง 3006 รับความปลอดภัยใน ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

ชวงสามแยกนาบอกุงไทย การเดินทาง ในยามค่ําคืน

ยูเนี่ยน หมู 14 - หมู 5

27 โครงการติดตั้งโคมไฟฟาแสง เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สวางสะพานนาใต รับความปลอดภัยใน ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

หมู 5 หมู 6 การเดินทาง จํานวน 20 ตน ในยามค่ําคืน

28 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

รอบสระหานบัว หมู 5 รับความปลอดภัยใน ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

การเดินทาง ในยามค่ําคืน

29 โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวาง เพื่อใหประชาชนมีแสงสวาง (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ 900,000 900,000 900,000 900,000 1 แหง ประชาชนมีความ กองชาง

โคมไฟกิ่งเดี่ยวและเสาสูง ไดรับความปลอดภัย และ แปลน) จุดพิกัด 8.27352 N ปลอดภัยในการ

15 ม. บริเวณสะพานนาใต สงเสริมการทองเที่ยวชาย 98.276749 E เดินทาง

หมูที่ 5 - หมูที่ 6 ทะเล
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30 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา ระยะทาง 2,000  เมตร(รูปแบบและ 400,000 400,000 400,000 400,000 1 แหง ประชาชนมีความ กองชาง

สาธารณะ สาย กม.6 ใชในครัวเรือน และการ รายการการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผู ปลอดภัยในการ

(ม.3,ม.5,ม.14) หมูที่ 6 เกษตร มีแสงสวางไดรับ ออกแบบและประมาณราคา) จุดเริ่ม เดินทาง

ความปลอดภัยในการ พิกัด8.249562 N 98.295804 E

เดินทาง จุดสิ้นสุดพิกัด 8.256314 N  

98.292228 E

31 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา ระยะทาง 550  เมตร (รูปแบบและ 110,000 110,000 110,000 110,000 1 แหง ประชาชนมีความ กองชาง

สาธารณะ ซอยนาใต 1/7 ใชในครัวเรือน และการ รายการการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผู ปลอดภัยในการ

หมูที่ 6 เกษตร มีแสงสวางไดรับ ออกแบบและประมาณราคา) เดินทาง

ความปลอดภัยในการ จุดเริ่มพิกัด 8.283873 

เดินทาง N 98.287257 E จุดสิ้นสุดพิกัด 

8.283358 N  98.282083 E

32 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา ระยะทาง 115  เมตร (รูปแบบและ 23,000 23,000 23,000 23,000 1 แหง ประชาชนมีความ กองชาง

สาธารณะ ซอยนาใต 1/3 ใชในครัวเรือน และการ รายการการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผู ปลอดภัยในการ

(บานนายดํารงค บุตรชวย) เกษตร มีแสงสวางไดรับ ออกแบบและประมาณราคา) เดินทาง

หมูที่ 6 ความปลอดภัยในการ จุดเริ่มพิกัด 8.280996 N 

เดินทาง 98.288769 E จุดสิ้นสุดพิกัด 

8.281434 N  98.288185 E

33 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมี รูปแบบและราคา การไฟฟาสวนภูมิ      150,000      150,000      150,000      150,000 1 โครงการ ประชาชนมี กองชาง

พรอมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ แสงสวาง และมีความ ภาคเปนผูออกแบบและประมาณราคา แสงสวาง และมี

ซอยประปาลุมตาอินทร ปลอดภัยในการเดินทาง พิกัดเริ่ม 8.281240N ความปลอดภัย

หมูที่ 6 98.286119E พิกัดสิ้นสุด

 8.281760N 98.283104E

34 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ ซอยรุงโรจน หมู 6 รับความปลอดภัยใน สวนภูมิภาคเปนผูออกแบบ ความปลอดภัย

การเดินทาง และประมาณราคา ในยามค่ําคืน
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35 โครงการติดตั้งเสาไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

แสงสวาง ชวงสามแยกนาใต - รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

สะพานนาเตย หมู 6 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

36 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 - - - - 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ สายบานนาใต - รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

บานควน หมู 6 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

37 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

บานผูใหญ หมู 6 รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

การเดินทาง ในยามค่ําคืน

38 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

บานสายดับ ซอยบาน มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

หวาเสี้ย หมู 6 สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

39 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยตระกูล ฉ (ตอจาก มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

โครงการเดิม) ถึงบานหลัง สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

สุดทาย หมู 6

40 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมสายดิน บริเวณโรงแรม รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

อินิอาลา - เขตเชื่อมตอนาเตย การเดินทาง ในยามค่ําคืน

หมู 6

41 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ สายถนนเกา รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

ถนน 402 ทานุน - สารสิน การเดินทาง ในยามค่ําคืน

หมู 7

42 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ ซอยกุโบร รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

วัดปาทานุน หมู 7 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

46

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวา

จะไดรับ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

43 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ สายนาเกลือ รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

(มีเสาแลว) หมู 7 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

44 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สายนาเกลือ หมู 7 มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

45 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สายบาหลาย - บายพาส มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

หมู 8 สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

46 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ ซอยมณี 2 หมู 8 รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

การเดินทาง ในยามค่ําคืน

47 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา ระยะทาง 700  เมตร (รูปแบบและ 140,000     140,000     140,000     140,000     1 แหง ประชาชนมีความ กองชาง

สาธารณะ สายสะพานโคง - ใชในครัวเรือน และการ รายการการไฟฟาสวนภูมิภาคเปน ปลอดภัยในการ

นบโหนด หมูที่ 9 เกษตร มีแสงสวางไดรับ ผูออกแบบและประมาณราคา) เดินทาง

ความปลอดภัยในการ จุดเริ่มพิกัด 8.268649 N 

เดินทาง 98.322459 E จุดสิ้นสุดพิกัด 

8.265944 N  98.317544 E

48 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมี รูปแบบและราคา การไฟฟาสวน 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ ประชาชนมี กองชาง

พรอมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ แสงสวาง และมีความ ภูมิภาคเปนผูออกแบบและประมาณ แสงสวาง และมี

ซอยราษฏรโยธี 8  หมูที่ 9 ปลอดภัยในการเดินทาง ราคา   พิกัดเริ่ม 8.271053N ความปลอดภัย

98.309468E พิกัดสิ้นสุด 

8.270201N 98.311873E

49 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

จากสามแยกบานนายนุย มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

ไปถึงบานรังนก หมู 9 สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน
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50 โครงการขยายเขตไฟฟาบาน เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

คุณนันทิชา หมู 9 มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

51 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

หมู 9 - หมู 12 มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

52 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสอง เพื่อใหประชาชนไดมี โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ ประชาชนมี กองชาง

สวางโซลาเซลสสนามกีฬา แสงสวาง และมีความ (โซลาเซลส) พิกัด 8.292278N แสงสวาง และมี

วัดเขา หมูที่ 10 ปลอดภัย 98.326086E ความปลอดภัย

53 โครงการขยายเขตไฟฟาขึ้น เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

น้ําตกวัดเขา หมู 10 มีระบบไฟฟาแสง สวนภูมิภาคเปนผูออกแบบ ความปลอดภัย

สวางในครัวเรือน และประมาณราคา ในยามค่ําคืน

54 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะรอบสนามกีฬา รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

หมู 10 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

55 โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสอง เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 4,036,900 4,036,900 4,036,900 4,036,900 4,036,900 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สวางแบบสูง 9 เมตร จํานวน มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

92 ตน สายนาเหนือ-สนาม สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

กีฬา - วัดเขา หมู 10 หมู 3

56 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สามแยกวัดเขา - น้ําตก รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

พรอมไฟสองสวาง หมู 10 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

57 โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวาง เพื่อใหประชาชนมีแสงสวาง ระยะสายทางรวม 2,600 เมตร 5,200,000   5,200,000   5,200,000   5,200,000   104 ชุด ประชาชนมีความ กองชาง

เสาสูง 9 ม. สายบานทาปาก ไดรับความปลอดภัยในการ (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ ปลอดภัยในการ

แหวง หมูที่ 11 เดินทาง แปลน ) จุดเริ่มพิกัด 8.222279N เดินทาง

98.308772 E จุดสิ้นสุดพิกัด

 8.202432 N  98.308248 E
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58 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมโคมไฟสองสวาง บาน มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

หมอลอค หมู 11 สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

59 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สายหนาหมูบาน หมู 11 มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

60 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

ทาเรือทาใหญ หมู 11 มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

61 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ สายคลองหิน - รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

ทาใหญ หมู 11 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

62 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะสายเขาหมูบาน - รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

ทาปากแหวง หมู 11 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

63 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะสายคลองหิน - รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

เขานอย หมู 11 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

64 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

จากสวนปาแดง - สามแยก รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

ในนา หมู 11 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

65 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอม เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

โคมไฟสองสวางตลอดสาย รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

บานทาปากแหวง (ถนนสาย การเดินทาง ในยามค่ําคืน

หลักเขาหมูบาน) หมู 11
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66 โครงการติดตั้งโคมไฟฟาแสง เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 4,360,300 4,360,300 4,360,300 4,360,300 4,360,300 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สวางแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

ถนนสายขางอนามัยทานุน - การเดินทาง โคมไฟฟาแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว ในยามค่ําคืน

ในหยง ทาปากแหวง จํานวน 100 ตน

ม.11 - ม.7

67 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยหานขอย หมู 12 มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

68 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยบานฝรั่ง หมู 12 มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

69 โครงการติดตั้งโคมไฟสอง เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สวางรอบหมูบานฝรั่ง หมู 12 มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

70 โครงการขยายเขตไฟฟาสาย เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

เขาพัง หมู 12 มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

71 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะสายบานตนแซะ - รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

พรุผักหนาม หมู 12 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

72 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาแสง เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สวางแยกทางหลวงหมายเลข รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

4 เลี่ยงบานตนแซะ หมู12 - การเดินทาง ในยามค่ําคืน

หมู 8

73 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ สายถนน SML รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

ซอยราษฎรโยธี หมู 12 - 9 การเดินทาง ในยามค่ําคืน 50

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวา

จะไดรับ
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74 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดรับความ รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สนามกีฬาทุงโพธิ์ หมู 12 ปลอดภัยในการเดินทาง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

75 โครงการเพิ่มไฟสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดมีระบบ รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

วัดเขา - สนามกีฬา หมู 13 ไฟฟาแสงสวางในครัวเรือน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

76 โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวาง เพื่อใหประชาชนมีแสงสวาง ระยะสายทางรวม 9,000 เมตร 9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000   180 ชุด ประชาชนมีความ กองชาง

เสาสูง 9 ม. สาย พง. 3006 ไดรับความปลอดภัยในการ (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ ปลอดภัยในการ

(ตอจากเดิมแตละชวง) เดินทาง แปลน) จุดเริ่มพิกัด 8.235799 N เดินทาง

หมูที่ 14 - หมูที่ 5 98.296858 E จุดสิ้นสุดพิกัด 

8.298053 N  98.271964 E

77 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธาร เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

ณะ สายทานา -กม.6 ชวงหนา รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

มัสยิด-ทางหลวง 402 หมู14 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

78 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ สายบานนาย รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

สายัญห ซอย 1/4 หมู 14 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

79 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะ สายบานผูชวย รับความปลอดภัยใน เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

ซอย 1/2 หมู 14 การเดินทาง ในยามค่ําคืน

80 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนได รูปแบบและราคาการไฟฟาสวนภูมิภาค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สาธารณะสายบานบังแดง มีระบบไฟฟาแสง เปนผูออกแบบและประมาณราคา ความปลอดภัย

หมู 14 สวางในครัวเรือน ในยามค่ําคืน

81 โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวาง เพื่อใหประชาชนได (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ) 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

LED ทุกหมูบาน รับความปลอดภัยใน ความปลอดภัย

การเดินทาง ในยามค่ําคืน

รวม  81  โครงการ 20,142,200     49,172,200     51,022,200     51,022,200     50,722,200     
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1 โครงการขยายไหลทาง เพื่อใหประชาชนไดรับ ผิวทางกวาง 1.00 ม. หนา 0.15 ม. 170,000     170,000     170,000     170,000     1 สาย ประชาชนมีเสน กองชาง

ซอยสะพานพราว หมูที่ 1 ความสะดวกในการสัญจร ยาว 95 ม. (รายละเอียดตามปริมาณ ทางคมนาคมที่

งานและแบบแปลน) จุดเริ่มพิกัด สะดวกมากขึ้น

8.272296  N 98.309493 E

จุดสิ้นสุดพิกัด 8.271737

N 98.30993 E

2 โครงการกอสรางสะพานพราว เพื่อใหประชาชนไดรับ สะพานกวาง 7.00 ม. ยาว 12  ม. 2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000   1 แหง ประชาชนไดรับ กองชาง

คสล. แทนของเดิมที่ชํารุด ความสะดวกและปลอดภัย (รายละเอียดตามปริมาณงาน และ ความสะดวกและ

หมูที่ 1 ในการสัญจรมากขึ้น แบบแปลน) จุดเริ่มพิกัด ความปลอดภัย

8.272115 E 98.309439 N

3 โครงการขยายเขตประปาภูมิ - เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช มาตรฐานรูปแบบราคาการประปาสวน 300,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ภาค จากบานโภคบุตร - หมู 1 ตลอดป ภูมิภาคเปนผูออกแบบและประเมิน ตลอดป

4 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช มาตรฐานรูปแบบราคาการประปาสวน 1,500,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

เชื่อมตอประปาภูมิภาค ตลอดป ภูมิภาคเปนผูออกแบบและประเมิน ตลอดป

ทอ HDPE ซอยศาลา ราคา

หมูบาน หมู 1

52

ที่
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  :  สรางเสริมคุณภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศครงวงจร

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา  ที่  3  : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม
1. ยุทธศาสตรที่  1  :  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ

1.2 แผนงาน :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
วัตถุประสงคโครงการ
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5 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําและ กวาง 0.75 ม. ยาว 95 ม. 349,125     349,125     349,125     349,125     1 แหง ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยสะพานพราว หมูที่ 1 ปองกันน้ําทวมขัง และชวย (รายละเอียดตามปริมาณงาน และ ภายในชุมชน

ระบายน้ําครัวเรือน แบบแปลน) จุดเริ่มพิกัด 8.272

296N 98.309493 E จุดสิ้นสุด

พิกัด 8.271737N 98.30993 E

6 โครงการตอเติมศาลาเอนก เพื่อประชาชนไดทํากิจกรรม พิกัด 8.272162 N 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ ประชาชนไดทํา กองชาง

ประสงคหมูบาน หมู 1 รวมกันในหมูบาน 98.309608 E กิจกรรมรวมกัน

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) ในหมูบาน

7 โครงการขุดลอกคลองสะพาน เพื่อปองกันน้ําทวมขังใน ยาว 1,100 ม. (รายละเอียด 1,210,000  1,210,000  1,210,000  1,210,000  1,210,000  1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

พราว - นบใหญ นบโหนด หมูบาน ตามแบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด ในหมูบาน

หมู 1 - หมู 9 8.272127N 98.309335E

จุดสิ้นสุด 8.267376N 

98.316444E

8 โครงการซอมแซมคอสะพาน เพื่อปองกันน้ําเซาะ (รายละเอียดตามแบบแปลน) 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ ปองกันน้ําเซาะ กองชาง

ศาลาหมูบาน หมู 1 จุดเริ่ม 8.272011 N 

98.309417 E

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อประชาชนไดทํากิจกรรม (รายละเอียดตามแบบแปลน) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนไดทํา กองชาง

ศาลาหมูบาน หมู 1 รวมกันในหมูบาน จุดเริ่ม 8.272126 N กิจกรรมรวมกัน

98.309376 E ในหมูบาน

10 โครงการกอสรางผนังปองกัน เพื่อปองกันน้ําเซาะ (รายละเอียดตามแบบแปลน) 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 1 โครงการ ปองกันน้ําเซาะ กองชาง

ตลิ่ง คลองสะพานพราว - สูง 3.00 เมตร จุดเริ่ม 8.272183N และชวย

นบใหญ นบโหนด หมู 1 - ยาว 2,200 เมตร 98.309343 E จุดสิ้นสุด ระบายน้ํา

หมู 9 8.267376 N 98.316444 E
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11 โครงการขุดลอกคลองสาย เพื่อปองกันน้ําทวมขัง (รายละเอียดตามแบบแปลน) 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

หลัง สภ.โคกกลอย หมู 1 ในหมูบาน พิกัด 8.278052N98.303682E ในหมูบาน

สิ้นสุด 8.276466N98.301222E

12 โครงการกอสรางกําแพงกั้นดิน เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง กําแพงดินยาว 3,500 ม. 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 โครงการ ปองกันน้ํากัดเซาะ กองชาง

จากหลังโรงเรียนทุงโพธิ์ - จุดพิกัดเริ่ม 8.268809N ตลิ่ง

หัวสะพาน หมู 1 98.333375E จุดสิ้นสุดพิกัด

8.271495N 98.310064E

(รายละเอียดตามแบบแปลน)

13 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดรับ ผิวทางรวมไหลทางกวางเฉลี่ย6.00 -  3,520,000   3,520,000   3,520,000   3,520,000   1 สาย ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ความสะดวกในการสัญจร 8.00  เมตร  ยาว  800  เมตร ความสะดวก

สายแยกทางหลวง  402 - (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริ ในการสัญจร

หานไฟลาม หมูที่  3 มาณงาน) จุดเริ่มพิกัด8.256453N

98.299899E จุดสิ้นสุดพิกัด

8.258834N  98.293842E

14 โครงการติดตั้งเครื่องหมาย เพื่ออํานวยความสะดวก ติดตั้งไฟกระพริบ กระจกโคง เครื่อง 300,000 300,000 300,000 300,000 50 จุด ประชาชนมี กองชาง

จราจรหรืออุปกรณอํานวย ความปลอดภัยแกผูใช หมายจราจรตางๆภายในเขต อบต. ความสะดวก

ความสะดวกความปลอดภัย เสนทาง โคกกลอย(รายละเอียดตามแบบแปลน และปลอดภัย

ภายในเขต อบต.โคกกลอย และปริมาณงาน) ในการใชเสนทาง

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดรับความ ผิวทางกวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 462,000 462,000 462,000 462,000 1 สาย ประชาชนมีเสน กองชาง

เสริมเหล็ก ซอยเฉลิม สะดวกในการสัญจร ยาว 165 ม. (รายละเอียดตามแบบ ทางคมนาคมที่

พระเกียรติ หมูที่ 3 แปลนและปริมาณงาน) สะดวกมากขึ้น

จุดเริ่มพิกัด 8.270417 N 

98.307851 E จุดสิ้นสุดพิกัด

8.271857 N 98.308026 E
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16 โครงการกอสรางโรงสูบน้ํา เพื่อใชรองรับน้ําดับเพลิง รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.      350,000      350,000      350,000      350,000 1 โครงการ มีสถานที่สูบน้ําใช กองชาง

พรอมลาน คสล. หมูที่ 3 พิกัด 8.259716N  กรณีเกิดเหตุ

98.304403E สาธารณภัย

17 โครงการกอสรางเสา-คาน เพื่อปองกันถนนชํารุด รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 240,000 240,000 240,000 240,000 1 โครงการ ประชาชนมีความ กองชาง

เหล็กกั้นรถบรรทุก-ถนนรอบ เนื่องจากรถบรรทุกน้ําหนัก พิกัด 8.259275N  ปลอดภัยในการ

หานปาสตอ หมูที่ 3 98.305781E ใชถนนสัญจร

18 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขังและ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 3,220,000  3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

หรือวางทอ คสล. พรอมงาน ชวยระบายน้ํา ยาว 900 ม. พิกัดเริ่ม 8.269

ขยายไหลทาง คสล. สายเฉลิม 426N 98.309457E

พระเกียรติ - เทศบาล  พิกัดสิ้นสุด 8.265807N

(หมูที่ 3-1) หมูที่ 3 98.309151E

19 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขังและ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 3,870,000 3,870,000 3,870,000 3,870,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

หรือวางทอ คสล. พรอมงาน ชวยระบายน้ํา พิกัดเริ่ม 8.269366N

ขยายไหลทาง คสล.ซอยเฉลิม 98.309448E

พระเกียรติ - ภูระฟารีสอรท สิ้นสุด 8.265801N

หมูที่ 3, 9 98.309143E

20 โครงการกอสรางหองน้ํา - สุขา เพื่อบริการประชาชนที่ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 800,000 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ ประชาชนมี กองชาง

สาธารณะหานปาสตอ หมูที่ 3 ออกกําลังกาย พิกัดเริ่ม 8.259673N หองน้ําใช

98.304413E

21 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง รายละเอียดตามแบบแปลน กวาง 2,100,000  2,100,000  2,100,000  2,100,000  1 โครงการ ระบายน้ํา กองชาง

พรอมขยายไหลทาง   0.75 ม. ยาว 400 ม. เริ่ม

ซอยปากชอง 13  หมูที่ 3 8.270313N 98.302595E  

สิ้นสุด 8.270861 98.301169E
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22 โครงการบุกเบิกถนนผิวทาง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 6 ม. ยาว 450 ม. 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 สาย ประชาชนได กองชาง

หินคลุก สายเกาะนกไป - ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว (รายละเอียดตามแบบแปลน) สัญจรไปมาได

เชื่อมตอจนถึงสายกิ่งอําเภอ จุดเริ่มคาพิกัด 8.267702 N สะดวกรวดเร็ว

หมู 3 98.299465E จุดสิ้นสุดคาพิกัด 

8.267467 N 98.295850 E

23 โครงการกอสรางผนังปองกัน เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ สูง 3 เมตร ยาว 100 เมตร คอนกรีต 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 โครงการ อาคารจอดรถ กองชาง

ตลิ่งพรอมเทคอนกรีตลาน ตลิ่งอาคารจอดรถผูมา หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตาม ผูมาติดตอราชการ

จอดรถคลองขาง อบต. ติดตอราชการ แบบแปลน)จุดเริ่มพิกัด 8.267986

โคกกลอย หมู 3 N 98.301688 E  จุดสิ้นสุดพิกัด

8.268199 N 98.301105E

24 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 800 ม. 2,560,000  2,560,000  2,560,000  2,560,000  2,560,000  1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง
คสล. บริเวณบานนายเล็ก - ในหมูบาน (รายละเอียดตามแบบแปลน) ในหมูบานและ
หานปาสตอ หมู 3 จุดเริ่มคาพิกัด 8.260067 N ชวยการระบายน้ํา

98.300782 E จุดสิ้นสุดคาพิกัด
8.259701N 98.304194E

25 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชนได กวาง 4 ม. ยาว 260 ม. หนา 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 1 สาย ประชาชนได กองชาง

ซอยศรีนาค หมู 3 สัญจรไปมาไดสะดวก 0.15 ม.(รายละเอียดตามแบบแปลน) สัญจรไปมาได

จุดเริ่มคาพิกัด 8.263692 N  สะดวก

98.298963E จุดสิ้นสุดคาพิกัด  

8.265151N 98.299295E

26 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได กวาง 4 ม. ยาว 1,150 ม. 3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 1 สาย ประชาชนได กองชาง

สายขางรานอาหารอีสาน สัญจรไปมาไดสะดวก หนา 0.15 ม.(รายละเอียดตามแบบ สัญจรไปมาได

ริมทาง - หานบัว หมู 3 - แปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 8.260734N สะดวกรวดเร็ว

หมู 5 98.300555E จุดสิ้นสุดคาพิกัด 

8.263483N 98.294083E
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27 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได กวาง 4 ม.ยาว 180 ม.หนา0.15 ม. 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 1 สาย ประชาชนได กองชาง

ซอยบานจิตตนรินทร หมู 3 สัญจรไปมาไดสะดวก (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) สัญจรไปมาได

รวดเร็ว จุดเริ่มคาพิกัด 8.260734N สะดวก

98.300652E จุดสิ้นสุดคาพิกัด 

8.261458N 98.299034E

28 โครงการบุกเบิกผิวถนน เพื่อใหประชาชนได กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000 1 สาย ประชาชนได กองชาง

หินคลุกรอบหานปาสตอ - สัญจรไปมาไดสะดวก (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) สัญจรไปมาได

ทางหลวง 402 (บายพาส) รวดเร็ว จุดเริ่มคาพิกัด 8.259313N สะดวก

หมู 3 98.305880E จุดสิ้นสุดคาพิกัด 

8.250939N 98.307991E

29 โครงการปรับปรุงตอเติม เพื่ออํานวยความสะดวก (รายละเอียดตามแบบแปลน) 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1 แหง เปนสถานที่ กองชาง

อาคารสํานักงาน อบต. แกประชาชนผูมาติดตอ จุดพิกัด 8.268224N ปฏิบัติงาน

โคกกลอยพรอมครุภัณฑ หมู 3 98.301366

30 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อสะดวกในการเดินทาง กวาง 4 ม.ยาว 220 ม.(รายละเอียด 616,000 616,000 616,000 616,000 616,000 1 สาย สะดวกในการ กองชาง

ซอยตาโรจน หมู 3 อื่นตามแบบแปลน) จุดเริ่ม8.2591 เดินทาง

61N 98.307096E จุดสิ้นสุด

8.261007N 98.307542E

31 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก เพื่อสะดวกในการเดินทาง กวาง 6 ม. ยาว 445 ม.(รายละเอียด 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 1 สาย สะดวกในการ กองชาง

ขางโรงเรียนขจรเกียรติ ตามแบบแปลน)จุดเริ่ม8.263387N เดินทาง

โคกกลอย ถึงหานปาสตอ 98.300357E   จุดสิ้นสุด 

หมู 3 8.258009N 98.304112E

32 โครงการกอสรางถนน เพื่อสะดวกในการเดินทาง กวาง 6 ม. ยาว 1,475 ม. (รายละ 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 1 สาย สะดวกในการ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย เอียดตามแบบแปลน) จุดเริ่ม8.263 เดินทาง

กิ่งอําเภอ - หานบัว หมู 3 - 357N 98.300357E จุดสิ้นสุด

หมู 5 8.271989N 98.292865E

57

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

33 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อประชาชนผูมาติดตอ (รายละเอียดตามแบบแปลน) 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ ประชาชนผูมา กองชาง

โรงจอดรถและสํานักงาน ราชการไดรับความสะดวก จุดพิกัด8.268317N ติดตอราชการได

บรรเทาสาธารณภัย หมู 3 98.300940E รับความสะดวก

34 โครงการตรวจสอบแนวเขต เพื่อกั้นแนวเขตสาธารณ - ภายในเขต หมู 3 ตําบลโคกกลอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ไดกั้นแนวเขต กองชาง

คลอง ลําเหมืองลําราง ประโยชน สาธารณประโยชน

สาธารณประโยชน หมู 3

35 โครงการกอสรางถนนแอสฟลท เพื่อใหประชาชนไดรับความ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 3,300,000 3,300,000 3,300,000 1 โครงการ ประชาชนมีความ กองชาง

ติกคอนกรีต รอบสระน้ําหาน สะดวกในการสัญจรและ ในการสัญจร และการสันทนาการ สะดวกในการสัญ

ไฟลาม หมูที่ 3 การสันทนาการ จรมากขึ้น

36 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. ยาว 80 ม. (รายละเอียด 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 1 สาย ประชาชนได กองชาง

ซอยหลังบานนายสหัส ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ตามแบบแปลน) จุดเริ่ม สัญจรไปมาได

อัยรักษ หมู 3 8.272222N 98.302442E สะดวก

สิ้นสุด 8.271644N 98.302307E

37 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ถนนกวาง 5 ม. ยาว 750 ม. 2,630,000 2,630,000 2,630,000 2,630,000 2,630,000 1 สาย ประชาชนได กองชาง

สายหานไฟลาม หมู 3 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว (รายละเอียดตามแบบแปลน) จุดเริ่ม สัญจรไปมาได

8.256439N 98.299968E สะดวก

สิ้นสุด 8.258694N 98.294637E

38 โครงการกอสรางลานจอดรถ เพื่อใหสามารถจอดรถขยะ รายละเอียดตามแบบแปลน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

เอนกประสงค ประปา หาน และรถดับเพลิงรวมทั้ง พิกัด 8.258767N สัญจรไปมาได

ไฟลาม หมู 3 รถอื่นๆ ของอบต.โคกกลอย 98.294670E สะดวก

39 โครงการกอสรางอาคารเก็บ เพื่อเก็บอุปกรณของ รายละเอียดตามแบบแปลน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ ไดเก็บอุปกรณของ กองชาง

พัสดุภัณฑ และอุปกรณ อบต. สํานักงาน พิกัด 8.268283N 98.301410E สํานักงานไวเปน

โคกกลอย หมู 3 ระเบียบ
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40 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 5 ม. ยาว 420 ม. 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1 สาย ประชาชนได กองชาง

สายขางอีซูซุ - หานปาสตอ ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว (รายละเอียดตามแบบแปลน) สัญจรไปมาได

หมู 3 สะดวก

41 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. ยาว 760 ม. (รายละเอียด 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1 สาย ประชาชนได กองชาง

สายขางโรงเรียนขจรเกียรติ ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ตามแบบแปลน) จุดเริ่ม 8.257773N สัญจรไปมาได

โคกกลอย - หานปาสตอ 98.300413E จุดสิ้นสุด สะดวก

หมู 3 8.257300N 98.304245E

42 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช มาตรฐานรูปแบบราคาการประปา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ซอยเจาเงาะ - เทศบาล หมู 3 ตลอดป 1 โครงการ สวนภูมิภาคเปนผูออกแบบและ ตลอดป

ประเมินราคา

43 โครงการขุดลอกคลอง หมู 3 เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ยาว 1,500 ม. จุดเริ่ม8.260189N 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แหง ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

ในหมูบาน 98.304711E จุดสิ้นสุด ในหมูบาน

8.267878N 98.301754E

(รายละเอียดตามแบบแปลน)

44 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช รูปแบบและราคาการประปาสวน      500,000      500,000      500,000      500,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

เชื่อมตอประปาสวนภูมิภาค อุปโภค-บริโภค ภูมิภาคเปนผูออกแบบและประเมิน อุปโภค-บริโภค

สายหานปาสตอ - ถนนเฉลิม ราคาพิกัดเริ่ม 8.259722N

พระเกียรติ หมู 3 98.304218E พิกัดสิ้นสุด 

8.265774N   98.309129E

45 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช มาตรฐานรูปแบบราคาการประปาสวน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

จากซอยเฉลิมพระเกียรติ 1 ตลอดป ภูมิภาคเปนผูออกแบบและประเมิน ตลอดป

ถึงครัวเจาเงาะ หมู 3 ราคา(รายละเอียดตามแบบแปลน)

46 โครงการสรางถังน้ําประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

(หอถัง) ที่ทําการกลุมเกษตรกร ตลอดป ตลอดป

ทําสวนยางโคกกลอย หมู 3
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47 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําและปอง ทอ คสล. ศก. 0.80 ม. พรอมบอพัก 1,680,000   1,680,000   1,680,000   1 แหง ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

บอพักฝาปด พรอมงานขยาย น้ําทวมขังและประชาชน ฝาปดยาว 400 ม.(รายละเอียดอื่นตาม ในชุมชน

ไหลทาง สายเฉลิมพระเกียรติ - ไดรับความสะดวกในการ แบบแปลน)จุดเริ่มพิกัด 8.269382N

เทศบาล (สามแยกศาลเจาจง สัญจร 98.309420E จุดสิ้นสุดพิกัด

ตานหงวนโสย) หมูที่ 3 8.272065N 98.309388E

48 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําและ วางทอระบายน้ําคสล.ศก. 0.80  ม. 1,330,000   1,330,000   1,330,000   1,330,000   1 แหง ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล.พรอมบอพัก และฝาปด  ปองกันน้ําทวมขังในชุมชน พรอมบอพักและฝาปด  ยาว  350  ม. ในชุมชน

หมูที่  4  (รายละเอียดตามแบบแปลนและ

ปริมาณงาน)จุดเริ่มพิกัด 8.286658N

98.298731E จุดสิ้นสุดพิกัด

8.284144N 98.298042E

49 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําและ กวาง 0.75 ม.   ยาว 465 ม.   1,790,250   1,790,250   1,790,250   1,790,250   1 แหง สามารถลดปญหา กองชาง

ซอยหานลิงลม บานควน ปองกันน้ําทวมขังและชวย (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ น้ําทวมขังใน

หมูที่ 4 ระบายน้ําครัวเรือน แปลน)จุดเริ่มพิกัด 8.301575 ชุมชน

N 98.291089 E จุดสิ้นสุดพิกัด 

8.297417 N 98.291466 E

50 โครงการขยายไหลทาง พรอม เพื่อใหประชาชนไดรับ ผิวทางกวาง 1.50 ม.หนา 0.15 ม. 861,000 861,000 861,000 861,000 1 แหง ประชาชนไดรับ กองชาง

กอสรางคูระบายน้ํา 2 ขาง ความสะดวกในการสัญจร ยาว 230 ม.(รายละเอียดตามปริมาณ ความสะดวกใน

(ชวงสามแยกบานดอนในฝง งาน และแบบแปลน) จุดเริ่มพิกัด การสัญจรมากขึ้น

ตะวันออก - บานผูใหญ 8.272296 N 98.309493 E

วิโรจน) หมูที่ 4 จุดสิ้นสุดพิกัด 8.271737 N
98.30993 E

51 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อชวยระบายน้ําทวมขัง รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

คสล. ฝาเปด  หมูที่ 4 กวาง 1 ม.  ยาว 120 ม. พิกัดเริ่ม และระบายน้ํา

8.286659N 98.298758E  

สิ้นสุด 8.285670N 98.298829E
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52 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดรับความ ผิวทางกวาง 4.00 ม.หนา 0.15 ม. 280,000     280,000     280,000     280,000     1 สาย ประชาชนไดรับ กองชาง

เสริมเหล็ก สายบานนายสวาง สะดวกในการสัญจร ยาว 100 ม. (รายละเอียดตามปริมาณ ความสะดวกใน

บานควน หมูที่ 4 งานและแบบแปลน)จุดเริ่มพิกัด8.305 การสัญจรมากขึ้น

286N 98.285306E จุดสิ้นสุดพิกัด

8.305976 N 98.285643 E

53 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 6 ม. ยาว 1,400 ม. 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1 สาย ประชาชนได กองชาง

บานดอน - นาใต หมู 4 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว (รายละเอียดตามแบบแปลน) สัญจรไปมาได

จุดเริ่มคาพิกัด 47P 423172E สะดวก

915537N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

421939E, 915161N

54 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 0.75 ม.ยาว 720 ม.(รายละ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. พรอมขยายไหลทาง ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว เอียดตามแบบแปลน)จุดเริ่มคาพิกัด47P และประชาชนใช

บริเวณขางกําแพงวัดดอน - 422962E, 915937N จุดสิ้นสุดคา สัญจรไดสะดวก

โรงเรียนบานดอน หมู 4 พิกัด 47P422197E, 915998N

55 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อเกษตรกรไดมีน้ําใช จุดเริ่มคาพิกัด 47P 423059E,916 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ เกษตรกรไดมีน้ํา กองชาง

ฝายน้ําลนหลังบานผูใหญหมู4 098N  (รายละเอียดตามแบบแปลน) ใชตลอดป

56 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อเกษตรกรไดมีน้ําใช 1 งาน จุดเริ่มคาพิกัด 47P 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ เกษตรกรไดมีน้ํา กองชาง

ฝายเก็บน้ํา ขางที่ดินสารวัตร 423036E, 915767N ใชตลอดป

โรจน หมู 4 (รายละเอียดตามแบบแปลน)

57 โครงการตอเติมศาลาอเนก เพื่อประชาชนไดทํา (รายละเอียดตามแบบแปลน) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนไดทํา กองชาง

ประสงค หมู 4 กิจกรรมรวมกันในหมูบาน จุดเริ่มคาพิกัด 47P กิจกรรมรวมกัน

422826E, 915998N ในหมูบาน

58 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 6 ม. ยาว 220 ม.ทอลอดเหลี่ยม 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 1 สาย ประชาชนใน กองชาง

พรอมทอลอดเหลี่ยมสายบาน ไปมาไดสะดวก (รายละเอียดตามแบบแปลน) หมูบานมีถนนใช

ดอนอุทิศ 2 หมู 4 จุดเริ่มคาพิกัด 47P 423024E, อยางสะดวก

915942N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

423250E, 915995N
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59 โครงการขยายถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 1 ม. ยาว 2,480 ม. 1,736,000 1,736,000 1,736,000 1,736,000 1,736,000 1 สาย ประชาชนได กองชาง

สายวัดบานดอน - บานนาใต ไปมาไดสะดวก (รายละเอียดตามแบบแปลน) สัญจรไปมาอยาง

(ซอยรุงโรจน) หมู 4 จุดเริ่มคาพิกัด 47P 422919E, สะดวก

916075N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

421760E, 915965N

60 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนได กวาง 0.75 ม. ยาว 1,140 ม. 4,959,000 4,959,000 4,959,000 4,959,000 4,959,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

คสล. พรอมขยายไหลทาง สัญจรไปมาไดสะดวก (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) หมูบานมีถนนใช

คสล. สายวัดดอน - ทางหลวง และปองกันน้ําทวม จุดเริ่มคาพิกัด 47P 422930E, อยางสะดวกขึ้น

หมายเลข 4 916267N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P และน้ําไมทวมขัง

(ตอจากโครงการเดิม) หมู 4 423123E, 916742N

61 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมภายใน กวาง 0.75 ม. ยาว 500 ม. 2,000,000 1 โครงการ น้ําไมทวมขัง กองชาง

คสล. สายบานควน หมู 4 หมูบาน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

จุดเริ่มคาพิกัด 47P 421289E,

917933N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

421315E, 918120N

62 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อใหประชาชนได กวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 1,800,000 1 สาย ประชาชนใน กองชาง

สายบานดอน หมู 4 สัญจรไปมาไดสะดวก หนา 0.03 ม. (รายละเอียดอื่นตาม หมูบานมีถนนใช

(ปูทับดวยแอสฟลทติก รวดเร็ว แบบแปลน)จุดเริ่มคาพิกัด 47P สะดวกขึ้น

คอนกรีต) 423119E,916743N 47P

422602E, 916099N

63 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนได กวาง 5 ม. ยาว 700 ม. 3,100,000 1 สาย ประชาชนใน กองชาง

สายบานควน - นาลึก หมู 4 สัญจรไปมาไดสะดวก (รายละเอียดตามแบบแปลน) หมูบานมีถนนใช

รวดเร็ว จุดเริ่มคาพิกัด 47P 421289E, สะดวกขึ้น

918118N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 

421564E, 916099N
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64 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อใหประชาชนได กวาง 8 ม. ยาว 1,100 ม. หนา0.03 3,100,000 1 สาย ประชาชนใน กองชาง

สายบานควน หมู 4 สัญจรไปมาไดสะดวก ม. (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) หมูบานมีถนนใช

(ปูทับดวยแอสฟลทติก รวดเร็ว จุดเริ่มคาพิกัด 47P 422318E, สะดวกขึ้น

คอนกรีต) 917780N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

422318E, 917780N

65 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อเกษตรกรไดมีน้ําใช 1 โครงการ จุดเริ่มคาพิกัด 47P 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ เกษตรกรไดมีน้ํา กองชาง

ฝายเก็บน้ําหลังเมรุ หมู 4 422689E, 915352N ใชตลอดป

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

66 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมภายใน 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 1,925,000 1,925,000 1,925,000 1,925,000 1,925,000 1 โครงการ ไดปองกันน้ําทวม กองชาง

คสล. สายบานดอนใน หมู 4 หมูบาน กวาง 0.75 ม. แบบแปลน) จุดเริ่ม 8.289271N ในหมูบาน

ยาว 550 ม. 98.299803E จุดสิ้นสุด

8.287033N, 98.297212E

67 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจร 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

ซอยตาชอบ หมู 4 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P สัญจรไปมาได

กวาง 4 ม. ยาว 179 ม. 8.271557N, 98.285112E สะดวกรวดเร็ว

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.273278N

98.284343E

68 โครงการกอสรางถนนเลียบ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ยาว 1,200 ม.(รายละเอียดตาม 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

คลองพรอมสะพาน คสล. ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว แบบแปลน) จุดเริ่ม8.281929N หมูบานมีถนนใช

สายเมรุทุงโพธิ์ หมู 4 98.302325E จุดสิ้นสุด สะดวกขึ้น

8.278534N 98.291149E

69 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.75 ม. ยาว 2,000 ม. 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1 โครงการ ไดปองกันน้ําทวม กองชาง

คสล. สายโคกขามถึง ภายในหมูบาน จุดเริ่ม 8.285569N98.300337E ในหมูบาน

โรงเรียนบานดอน ทั้ง 2 ขาง จุดสิ้นสุด8.286057N 98.293

หมู 4 372E (รายละเอียดตามแบบแปลน)
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70 โครงการซอมสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมภายใน กวาง 1 ม.ยาว 1,000 ม.(รายละเอียด 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1 โครงการ ไดปองกันน้ําทวม กองชาง

คสล. (รางน้ํา) สายบานควน หมูบาน ตามแบบแปลน)  จุดเริ่มคาพิกัด ในหมูบาน
หมู 4 98.287711E จุดสิ้นสุด

8.303587N 98.285325E

71 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมภายใน กวาง 0.75 ม. ยาว 150 ม. จุดเริ่ม 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 1 โครงการ ไดปองกันน้ําทวม กองชาง

บริเวณหนาวัดดอน หมู 4 หมูบาน 8.286795N 98.299998E ในหมูบาน

จุดสิ้นสุด8.285592N 98.30

0315E (รายละเอียดตามแบบแปลน)

72 โครงการเปลี่ยนฝาคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง 1 โครงการ จุดเริ่มคาพิกัด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

(แบบตะแกรงเหล็ก) บริเวณ และแกไขการระบายน้ํา 8.287421N 98.300121E และแกการระบาย
ชวงหนาบานผูใหญ จนถึง น้ํา
หนาวัดดอน หมู 4

73 โครงการขุดลอกคลอง หมู 4 เพื่อปองกันน้ําทวมภายใน ลอกคลองยาว 1,700 ม. จุดเริ่ม 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 1 โครงการ ไดปองกันน้ําทวม กองชาง

หมูบาน 8.289537N 98.304373E จุด ในหมูบาน

สิ้นสุด8.270837N 98.297873E 

(รายละเอียดตามแบบแปลน)

74 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 4.00 ม. ยาว 180 ม. 504,000 504,000 504,000 504,000 1 สาย ประชาชนไดรับ กองชาง

กรีตเสริมเหล็ก (บานปาเอม) ความสะดวกในการสัญจร (รายละเอียดตามแบบแปลนและ ความสะดวก

หมูที่ 5 ปริมาณงาน) จุดเริ่มพิกัด 8.26108 ในการสัญจร
N 98.279933 E จุดสิ้นสุดพิกัด 

8.269177 N 98.281572 E

75 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อชวยระบายน้ําและลด กวาง 0.75 ม. ยาว 130 ม.  477,750 477,750 477,750 477,750 1 แหง สามารถชวย กองชาง

ซอยหานบัว 4 (ฝงทางขวา) ปญหาน้ําทวมขัง (รายละเอียดตามปริมาณงาน และ ระบายน้ําและลด

หมูที่ 5 แบบแปลน)จุดเริ่มพิกัด 8.289263N ปญหาน้ําทวมขัง

98.299874 E จุดสิ้นสุดพิกัด ในชุมชนได

8.287033 N 98.297286 E
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76 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดรับความ ผิวทางกวาง 4.00 ม.หนา 0.15 ม. 602,000 602,000 602,000 602,000 1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

เสริมเหล็ก สายบานนายเดโช สะดวกในการสัญจร ยาว 215 ม. (รายละเอียดตามปริมาณ สะดวกในการ

หมูที่ 5 งาน และแบบแปลน) จุดเริ่มพิกัด สัญจร

8.270856 N 98.285264 E

จุดสิ้นสุดพิกัด 8.270686 N 

98.283357 E

77 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําและปอง กวาง 0.75 ม. ยาว 120 ม.  790,125 790,125 790,125 790,125 1 แหง สามารถชวย กองชาง

สายบานนายเดโช หมูที่ 5 กันน้ําทวมขังและชวยระ (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ ระบายน้ําและลด

บายน้ําครัวเรือน แปลน)จุดเริ่มพิกัด 8.270856N ปญหาน้ําทวมขัง

98.285264 E จุดสิ้นสุดพิกัด ในชุมชนได

8.270686 N  98.283357 E

78 โครงการบุกเบิกถนนผิว เพื่อใหประชาชนไดรับความ ผิวทางกวาง 5.00 ม. ยาว 115 ม.  143,750 143,750 143,750 143,750 1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

ทางหินคลุก ซอยนายหาน สะดวกในการสัญจร (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ สะดวกในการ

เหี้ยมสนิท  หมูที่ 5 แปลน)จุดเริ่มพิกัด 8.268634 N สัญจร

98.293431 E จุดสิ้นสุดพิกัด 

8.268476 N  98.29243 E

79 โครงการบุกเบิกถนนผิว เพื่อใหประชาชนไดรับความ ผิวทางกวาง 5.00 ม. ยาว 680 ม.  850,000 850,000 850,000 850,000 1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

ทางหินคลุก ขางคลองฝาย สะดวกในการสัญจร (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ สะดวกในการ

น้ําลน (สวนนายเฮง - แปลน) จุดเริ่มพิกัด 8.276823 N สัญจร

หานบัวหมูที่ 5 98.287803 E จุดสิ้นสุดพิกัด

8.273623 N 98.291986 E

80 โครงการกอสรางฝายเก็บ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช รายละเอียดตามแบบแปลนกอสราง 800,000 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

กักน้ําคลองใหญ-คลอง ดานการเกษตร อบต.โคกกลอย พิกัด 8.276539N  เพื่อการเกษตร

เทศบาล-นาใต หมูที่ 5 98.294242E ชวงหนาแลง

65

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



แบบ ผ.02
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

81 โครงการตอเติมศาลา เพื่อประชาชนไดใชรวมกัน 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ ประชาชนไดทํา กองชาง

เอนกประสงค หมู 5 ในหมูบาน แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P กิจกรรมรวมกันใน

422202E, 914309N หมูบาน

82 โครงการซอมแซมฝายน้ําลน เพื่อปองกันน้ําทวมขังใน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)จุดเริ่ม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทะเล กองชาง

คลอง หมู 5 ตอ คลองนาใต หมูบานและมีน้ํากินน้ําใช คาพิกัด 47P423162E,914833N หนุนและกักเก็บน้ํา

83 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ยาว 232 ม. กวาง 0.75 ม. 928,000 928,000 928,000 928,000 928,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. ซอยโรงนม หมู 5 ในหมูบาน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) ในพื้นที่

จุดเริ่มคาพิกัด 47P 422788E,

914522N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

422839E, 914626N

84 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ทอ คสล. 0.40 ม. พรอมฝาปด 928,000 928,000 928,000 928,000 928,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. พรอมบอพัก ซอยปาบี้ ในหมูบาน ยาว 600 ม. (รายละเอียดตาม ในพื้นที่

หมู 5 แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P

420718E, 914013N จุดสิ้นสุด

คาพิกัด 47P421026E, 914023N

85 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 6 ม. ยาว 1,780 ม. 2,870,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

สายหลัง กม.6 - โรงแรม ไปมาไดสะดวก (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) หมูบานมีถนนใช

อลินตา หมู 5 จุดเริ่มคาพิกัด 47P 422425E, อยางสะดวก

911985N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

422022E, 914561N

86 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 150 ม. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. ซอยบานผูใหญธีรยุทธ ในหมูบาน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) ในหมูบาน

เมืองภักดี หมู 5 จุดเริ่มคาพิกัด 47P  422007E, 

914409N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

422022E, 914561N
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87 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 670 ม. 2,680,000 2,680,000 2,680,000 2,680,000 2,680,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. สายหานบัวชวงสะพาน ในหมูบาน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) ในหมูบาน

หานบัว หาดทรายขาว หมู 5 จุดเริ่มคาพิกัด 47P 421976E, 

914073N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

421305E, 914288N

88 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 6 ม. ยาว 1,340 ม. 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

สายหานบัว - ทางหลวง ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว หนา 0.03 ม. (รายละเอียดอื่น หมูบานมีถนนใช

โคกกลอยนาใต หมู 5 ตามแบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด อยางสะดวก

(ปูทับดวยพาราแอสฟลทติก 421978E, 914400N จุดสิ้นสุด

คอนกรีต) คาพิกัด 47P421242E, 914930N

89 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

สายบานนายศึก หมู 5 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) หมูบานมีถนนใช

จุดเริ่มคาพิกัด 47P 421978E, อยางสะดวก

914400N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

421242E, 914930N

90 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. ยาว 850 ม.หนา 0.15 ม. 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1 โครงการ ใหประชาชนได กองชาง

ซอยลุงหวัดชายเล - โคง ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) สัญจรไปมาได

หาดทรายขาว หมู 5 จุดเริ่มคาพิกัด420693E,914157N สะดวก

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

421290E, 914307N

91 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อกอสรางคูระบายน้ํา (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1 โครงการ แกปญหาน้ําทวม กองชาง

คสล. สี่แยกหานบัว -ราน แกการระบายน้ํา จุดเริ่มคาพิกัด 8.271179N ขังในชุมชน

บังอาจ หมู 5 กวาง 0.75 ม. 98.291612E จุดสิ้นสุดคาพิกัด

ยาว 400 ม. 8.271013N 98.297677E
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92 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อกอสรางคูระบายน้ํา (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1 โครงการ แกปญหาน้ําทวม กองชาง

คสล. ตอจากบาน ส.อบต. แกการระบายน้ํา จุดเริ่มคาพิกัด 8.269797N ขังในชุมชน

ชนาพร ทองทิพย(ซอยศรีนคร กวาง 0.75 ม. 98.291214E จุดสิ้นสุดคาพิกัด

ตอจากโครงการเดิม) หมู 5 ยาว 400 ม. 8.269485N 98.290403E

93 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1 โครงการ ใหประชาชนได กองชาง

ซอยศาลาหมูบาน - สระน้ํา สัญจรไปมาไดสะดวก จุดเริ่มคาพิกัด 8.271994N สัญจรไปมาได

หานบัว หมู 5 รวดเร็ว กวาง 6 ม. 98.292862E จุดสิ้นสุดคาพิกัด สะดวก

ยาว 290 ม. 8.270069N 98.264319E

94 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อกอสรางคูระบายน้ํา (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 1 โครงการ แกปญหาน้ําทวม กองชาง

คสล. ซอยหานบัว ฝงตรงขาม แกการระบายน้ํา จุดเริ่มคาพิกัด  8.271774N ขังในชุมชน

บานผูใหญ หมู 5 กวาง 0.75 ม. 98.291649E จุดสิ้นสุดคาพิกัด

ยาว 140 ม. 8.272931N 98.291675E

95 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อกอสรางคูระบายน้ํา (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) 1,925,000 1,925,000 1,925,000 1,925,000 1,925,000 1 โครงการ แกปญหาน้ําทวม กองชาง

คสล. หนาโรงแรมอลินตา แกการระบายน้ําวางทอ จุดเริ่มคาพิกัด 8.257277N ขังในชุมชน

หมู 5 คสล. 0.60 ม. พรอมบอพัก 98.281169N จุดสิ้นสุดคาพิกัด

ฝาปด ยาว 500 ม. 8.250902N 98.282138E

96 โครงการกอสรางบอบําบัด เพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม 1 โครงการ จุดพิกัด8.251536N 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ แกไขมลภาวะจาก กองชาง

พรอมวางทอน้ําทิ้ง หมู 5 และการทองเที่ยว 98.281179 E น้ําเสียของชุมชน

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

97 โครงการกอสรางทอลอด เพื่อกอสรางคูระบายน้ํา 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 1 โครงการ แกปญหาน้ําทวม กองชาง

เหลี่ยมคลองบานปาบี้ หมู 5 แกการระบายน้ํา แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด ขังในชุมชน

8.269477N 98.282157E

98 โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมี 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 โครงการ ประชาชนไดมี กองชาง

อาคารสํานักงานหมูบาน หองน้ําใชอยางสะอาด แบบแปลน) จุดคาพิกัด หองน้ําใชอยาง

หมู 5 8.269270N 98.293834E ถูกสุขลักษณะ
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99 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ เพื่อใหพื้นที่ดังกลาว 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ พื้นที่ดังกลาวประ กองชาง

อดีตโรงเรียนบานอาวจิก ประชาชนสามารถใช แบบแปลน) จุดคาพิกัด ชาชนใชทํากิจกรรม

หมู 5 ทํากิจกรรมตาง ๆ ได 8.264743N 98.283021E ตางๆไดแกไข

แกไขปญหาพื้นที่เปลี่ยว ปญหาพื้นที่เปลี่ยว

100 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใชสัญจรไปมา 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนใชสัญจร กองชาง

พรอมคูระบายน้ํา สายบาน และปองกันน้ําทวม แบบแปลน) จุดคาพิกัด81625.50N ไปมาอยางสะดวก

นางโดย หมู 5 98.1747.05E จุดสิ้นสุดพิกัด และปองกันน้ํา

8.1628.31N 98.1750.62E ทวม

101 โครงการบุกเบิกถนน เพื่อใหประชาชนได กวาง 5 ม. ยาว 700 ม.จุดเริ่ม8.270 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 1 โครงการ ประชาชนใชสัญจร กองชาง

สายหนาบานตาโช - อาวจิก สัญจรไปมาไดสะดวก 849N 98.285268Eจุดสิ้นสุด ไปมาอยางสะดวก

หมู 5 รวดเร็ว 8.270837N 98.279627E

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

102 โครงการกอสรางอาคารเก็บ เพื่อประชาชนไดใชเก็บ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่ม 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 1 โครงการ ประชาชนไดเก็บ กองชาง

เครื่องประมงพื้นบาน พรอม อุปกรณประมงสรางความ 8.273380N 98.276858E จุดสิ้น อุปกรณสราง

ทางเทาหนาหาดนาใต หมู 5 สวยงาม สุด 8.237462N 98.281838E ความสวยงาม

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

103 โครงการขุดลอกคลอง หมู 5 เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ขุดลอกคลองยาว 2,500 ม.จุดเริ่ม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

ในหมูบาน 8.276879N 98.303992E จุดสิ้น ในหมูบาน

สุด 8.277727N 98.291872E

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

104 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ ถนนกวาง 2 ม. ยาว 1,600 ม. 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

สายกิ่งอําเภอ - สระน้ําบาน ความสะดวกในการ จุดพิกัดเริ่ม 8.271939N สัญจรไปมาได

หานบัว เดินทาง 98.292906E จุดสิ้นสุด สะดวก

8.263386N 98.300952E

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)
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105 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ ถนนกวาง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

สาย กม.6 เลี้ยวขวา (ตอจาก ความสะดวกในการ จุดพิกัดเริ่ม 8.249561N สัญจรไปมาได

โครงการเดิม) หมู 5 เดินทาง 98.295815E จุดสิ้นสุด สะดวก

8.254724N 98.281687E

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

106 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช รูปแบบและราคาการประปาสวนภูมิ 250,000 250,000 250,000 250,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

เชื่อมตอประปาสวนภูมิภาค อุปโภค-บริโภค ภาคเปนผูออกแบบและประเมินราคา อุปโภค-บริโภค

ซอยหานบัว 9  หมูที่ 5 พิกัดเริ่ม 8.264590N

(ขางศูนยบริการนักทองเที่ยว) 98.280129E พิกัดสิ้นสุด

8.264708N  98.282109E

107 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช รูปแบบและราคาการประปาสวนภูม-ิ 250,000 250,000 250,000 250,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

เชื่อมตอประปาสวนภูมิภาค อุปโภค-บริโภค ภาคเปนผูออกแบบและประเมินราคา อุปโภค-บริโภค

ซอยหานบัว 4 หมู 5 พิกัดเริ่ม 8.271808N

98.291668E พิกัดสิ้นสุด 

8.273247N  98.291849E

108 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช มาตรฐานรูปแบบราคาการประปาสวน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

สายบานหานบัว - ตลอดป ภูมิภาคเปนผูออกแบบและประเมิน ตลอดป

หาดทรายขาว หมู 5 ราคา (รายละเอียดตามแบบแปลน)

109 โครงการกอสรางวางทอ เพื่อการระบายน้ําและปอง วางทอลอดเหลี่ยม ขนาด 1.20*1.20 3,200,000 3,200,000 3,200,000 1 แหง สามารถชวย กองชาง

ระบายน้ํา สวนนายอาจ กันน้ําทวมขังและชวยระบาย ม. ยาว 300 ม.(รายละเอียดตามปริ ระบายน้ําและ

(ถนนหาดทรายขาว- น้ําครัวเรือน มาณงานและแบบแปลน) จุดเริ่มพิกัด ลดปญหาน้ํา

คลองหานบัว) หมูที่ 5 8.271049N 98.287741E ทวมขัง

จุดสิ้นสุดพิกัด 8.273892N

98.288551E
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110 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดรับความ ผิวทางกวาง 4.00 ม. ยาว 170 ม.  476,000 476,000 476,000 476,000 1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

กรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน สะดวกในการสัญจร (รายละเอียดตามปริมาณงาน สะดวกในการ

นายกรีฑา วังเมือง หมูที่ 6 และแบบแปลน) จุดเริ่มพิกัด 8.2852 สัญจร

15 N 98.287173 Eจุดสิ้นสุดพิกัด 

8.286387 N 98.286581 E

111 โครงการบุกเบิกถนนผิวทาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ผิวทางกวาง 5.00 ม. ยาว 1,230 ม.  1,537,500   1,537,500   1,537,500   1,537,500   1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

หินคลุก ซอยรุงโรจน - สะดวกในการสัญจร (รายละเอียดตามปริมาณงาน และ สะดวกในการ

บานควน หมูที่ 6 - หมูที่ 4 แบบแปลน) จุดเริ่มพิกัด 8.287656 สัญจร

N 98.289103 Eจุดสิ้นสุดพิกัด 

8.297715 N 98.291554 E

112 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดรับความ ผิวทางกวาง 4.00 ม.หนา 0.15 ม. 434,000 434,000 434,000 434,000 1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

กรีตเสริมเหล็ก สายบาน สะดวกในการสัญจร ยาว 155 ม. (รายละเอียดตามปริมาณ สะดวกในการ

บังเส็น หมูที่ 6 งาน และแบบแปลน) จุดเริ่มพิกัด สัญจร

8.279802 N 98.284893 E 

จุดสิ้นสุดพิกัด 8.278939 N 

98.28432 E

113 โครงการกอสรางผนังกันน้ํา เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ รายละเอียดตามแบบแปลน กอสราง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 โครงการ ปองกันน้ํากัดเซาะ กองชาง

เซาะตลิ่ง หลังรานเจซิ้ม บริเวณตลิ่ง อบต.โคกกลอย พิกัด 8.278146N  ตลิ่ง

หมูที่ 6 98.291196E

114 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ผิวทางกวาง 5.00 ม.หนา 0.05 ม. 1,007,500   1,007,500   1,007,500   1,007,500   1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต รอบ สะดวกในการสัญจร (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ สะดวกในการ

สระในหาน หมูที่ 6 แปลน) จุดเริ่มพิกัด 8.219194 N สัญจร

98.290686 E จุดสิ้นสุดพิกัด

 8.282025 N 98.290686 E
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115 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง รายละเอียดตามแบบแปลนกอสราง 800,000 800,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

คสล.สายบานควน - นาใต และชวยระบายน้ํา อบต.โคกกลอยพิกัดเริ่ม8.283998N   และระบายน้ํา

(ชวงบานผูชวยวัน) หมูที่ 6 98.285439E  พิกัดสิ้นสุด

8.283343 98.282056E

116 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก เพื่อสรางความสะดวก กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. (รายละ 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

สายบานควน - ซอยประปา ในการคมนาคม เอียดอื่นตามแบบแปลน) จุดเริ่มคา หมูบานมีถนนใช

ลุมตาอินทร หมู 6 พิกัด 47P 421119E, 915491N อยางสะดวก

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

420906E, 915542N

117 โครงการบุกเบิกถนนสาย เพื่อใหประชาชนได กวาง 6 ม. ยาว 880 ม. (รายละเอียด 1,848,000 1,848,000 1,848,000 1,848,000 1,848,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

บานควน ซอยรุงโรจน หมู 6 สัญจรไปมาไดสะดวก อื่นตามแบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด47P หมูบานมีถนนใช

รวดเร็ว 421778E, 916021N จุดสิ้นสุดคา อยางสะดวก

พิกัด  47P 421047E, 916091N

118 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนได ผิวทางกวาง 6 ม.ไหลทางกวาง 1.5 ม. 2,800,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต (ตอจาก สัญจรไปมาไดสะดวก หนา 5 ซม. ยาว 580 ม.(รายละเอียด หมูบานมีถนนใช

โครงการเดิม) สามแยกทาง รวดเร็ว อื่นตามแบบแปลน)จุดเริ่มคาพิกัด 47P อยางสะดวก

หลวงหมายเลข 4 ชายหาด 420915E, 915693Nจุดสิ้นสุดคา

ทะเลนาใต (ทางหลวง พง. พิกัด 47P 420594E, 915351N

3006) หมู 6

119 โครงการกอสรางและปรับปรุง เพื่อลดมลพิษใน 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 โครงการ ลดมลพิษในอากาศ กองชาง

เมรุทุงโพธิ์ใหไดมาตรฐาน อากาศ แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P

ไรมลภาวะ หมู 6 422505E, 915237N

120 โครงการซอมแซม/ปรับปรุง เพื่อใหประชาชนมีน้ํา 1 งาน (รายละเอียดอื่นตาม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ฝายเก็บน้ําขางกรีฑาพันธุยาง ใชในการอุปโภค แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P ปองกันน้ําทะเล

1 ฝาย หมู 6 บริโภค และเพื่อการเกษตร 4218523E, 915139N หนุน
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121 โครงการกอสรางผนังกัน เพื่อปองกันน้ําทวมและ ฐานหินกวาง 1.20 ม. สูง 4 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 โครงการ น้ําไหลสะดวก กองชาง

น้ําเซาะคลองนาใต หมู 6 น้ําเซาะแนวตลิ่ง ยาว 1,000 ม. (รายละเอียดอื่นตาม ลดการพังของตลิ่ง

แบบแปลน)จุดเริ่มคาพิกัด 421282E,

915237N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P
420832E, 915522N

122 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ํา ยาว 1,410 ม. กวาง 0.75 ม. 1,640,000 1,640,000 1,640,000 1,640,000 1,640,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมใน กองชาง

คสล. พรอมขยายไหลทาง ทวมขังภายในหมูบาน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) ชุมชนในเขต

ชวงสามแยกนาใตอบสมุนไพร จุดเริ่มคาพิกัด 47 P421546E, หมูบาน

ซอยรุงโรจน หมู 6 915443N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

421761E, 915962N

123 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อการคมนาคม 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตามแบบ 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ ประชาชนไดสัญ กองชาง

ซอยนาใต 1 (ในหาน) ประชาชนไดสัญจร แปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 8.280775 N, จรไปมาสะดวก

หมู 6 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว 98.290726E จุดสิ้นสุดคาพิกัด รวดเร็ว ปลอดภัย

กวาง4 ม.ยาว 250ม. 8.282057N 98.290675E

124 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตามแบบ 390,000 390,000 390,000 390,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

ซอยรวมใจ 5 (บานโตะเสี่ย) สัญจรไปมาไดสะดวก แปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 8.281117N สัญจรไปมาได

หมู 6 รวดเร็ว กวาง 3 ม. 98.285601E จุดสิ้นสุดคาพิกัด สะดวก

ยาว 185 ม. 8.281807N 98.285615E

125 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตามแบบ 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

ซอยรวมใจ 6 หมู 6 สัญจรไปมาไดสะดวก แปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 8.281130N สัญจรไปมาได

รวดเร็ว กวาง 4 ม. 98.286449E จุดสิ้นสุดคาพิกัด สะดวก

ยาว 120 ม. 8.280116N 

126 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

ซอยอารีย หมู 6 สัญจรไปมาไดสะดวก จุดเริ่มคาพิกัด8.275820N สัญจรไปมาได

รวดเร็ว กวาง 4 ม. 98.282489Eจุดสิ้นสุดคาพิกัด สะดวก
ยาว 100 ม. 8.275076N  98.282645E
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127 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

ซอยบังเดช (ขางบานผูใหญ สัญจรไปมาไดสะดวก แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด สัญจรไปมาได

จําลอง) หมู 6 รวดเร็ว กวาง 4 ม. 8.285947N 98.289920E สะดวก

ยาว 215 ม. จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.287750N

98.289345E

128 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

ซอยบานปาจิ้น หมู 6 สัญจรไปมาไดสะดวก แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด สัญจรไปมาได

รวดเร็ว กวาง 4 ม. 8.277612N 98.291003E สะดวก

ยาว 200 ม. จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.277921N

98.289732E

129 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 477,000 477,000 477,000 477,000 477,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

ซอยอารียรัตน หมู 6 สัญจรไปมาไดสะดวก แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด สัญจรไปมาได

รวดเร็ว กวาง 4 ม. 8.275632N 98.282029E สะดวก

ยาว 170 ม. จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.275141N

98.282138E

130 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

ซอยกุโบร หมู 6 สัญจรไปมาไดสะดวก แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด สัญจรไปมาได

รวดเร็ว กวาง 4 ม. 8.277431N 98.278519E สะดวก

ยาว 325 ม. จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.277850N

98.275758E

131 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

(ตอจากโครงการเดิม) พรอม สัญจรไปมาไดสะดวก แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด สัญจรไปมาได

ทอลอดเหลี่ยมสายบานนาใต รวดเร็ว กวาง 5 ม. 8.283370N 98.282069E สะดวก

บานควน (เชื่อมถนนเดิม) ยาว 430 ม. จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8586531N

หมู 6 98.283030E
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132 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนได กวาง 5 ม. ยาว 100 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

สายบานนางราตรี วังเมือง สัญจรไปมาไดสะดวก (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) สัญจรไปมาได

หมู 6 รวดเร็ว จุดเริ่มคาพิกัด 8.280719N สะดวก

98.290148E จุดสิ้นสุดคาพิกัด

8.280719N 98.290148E

133 โครงการตอเติมศาลาเอนก เพื่อใหประชาชนได 1 โครงการ จุดพิกัด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ประชาชนไดใช กองชาง

ประสงค หมู 6 ใชทํากิจกรรมรวมกัน 8.281119N 98.288505E ทํากิจกรรมรวมกัน

134 โครงการบุกเบิกถนนสาย เพื่อใหประชาชนได กวาง 5 ม. ยาว 600 ม. 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

บานนาใต - สะพานนาใต สัญจรไปมาไดสะดวก จุดเริ่ม 8.283317N สัญจรไปมาได

หมู 6 รวดเร็ว 98.282089E จุดสิ้นสุด สะดวก

8.280212N 98.279018E

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

135 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ระยะทาง 1,000 ม. จุดเริ่ม 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. บานนาใต ถนนบาน และแกไขการระบาย 8.281145N 98.287529E แกไขการระบาย

นาใต - บานดอน หมู 6 น้ํา จุดสิ้นสุด 8.285759N น้ํา

98.292063E

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

136 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได กวาง 2 ม. ยาว 400 ม. จุดเริ่ม 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย สัญจรไปมาไดสะดวก 8.283353N 98.282090E สัญจรไปมาได

นาใต - บานควน หมู 6 รวดเร็ว จุดสิ้นสุด 8.286398N สะดวก

98.283092E

137 โครงการกอสรางกําแพงกัน เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กําแพงยาว 3,200 ม. จุดเริ่ม 3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 1 โครงการ ปองกันน้ํากัดเซาะ กองชาง

น้ําเซาะ คลองนาใต หมู 6 8.278642N 98.280993E

จุดสิ้นสุด 8.298315N

98.271974E
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138 โครงการขุดลอกคลอง หมู 6 เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ยาว 3,200 ม. จุดเริ่ม 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

8.278642N 98.280993E

จุดสิ้นสุด 8.298315N

98.271974E

139 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ ถนนกวาง 5 ม. ยาว 100 ม. 450,000 450,000 450,000 450,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

ซอยรานเจซิ้ม หมู 6 นาใต ความสะดวกในการ จุดเริ่มพิกัด 8.277710N สัญจรไปมาได

เดินทาง 98.291450E จุดสิ้นสุด สะดวก

8.278492N 98.291031E

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

140 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ 8,500,000   8,500,000   8,500,000   8,500,000   1 แหง ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

หมูบานนาใต หมูที่ 6 ตลอดป แปลน) จุดพิกัด 8.28078 N ตลอดทั้งป

98.288745 E

141 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช มาตรฐานรูปแบบราคาการประปาสวน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ภูมิภาครอบหมูบาน หมู 6 ตลอดป ภูมิภาคเปนผูออกแบบและประเมิน ตลอดป

ราคา (รายละเอียดตามแบบแปลน)

142 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําและปอง กวาง 0.75 ม. ยาว 120 ม.  (รายละ 441,000 441,000 441,000 441,000 1 แหง สามารถชวย กองชาง

ซอยรวมใจ 2 หมูที่ 7 กันน้ําทวมขัง และชวย เอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลน) ระบายน้ําและลด

ระบายน้ําครัวเรือน จุดเริ่มพิกัด 8.219194 N ปญหาน้ําทวมขัง

98.297935 E จุดสิ้นสุดพิกัด ในชุมชนได

8.218862 N  98.298811 E

143 โครงการปรับปรุง ตอเติม ศาลา เพื่อใหประชาชนไดมีที่พัก (รายละเอียดตามปริมาณงาน และ 650,000 650,000 650,000 650,000 1 แหง ประชาชนมีสถาน กองชาง

ซอยทะเลนาเกลือ หมูที่ 7 หลบฝน / การทํากิจกรรม แบบแปลน) จุดพิกัด 8.221158 N ใชทํากิจกรรม

ของหมูบาน 98.283224 E
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144 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง รายละเอียดตามแบบแปลนกอสราง 500,000 500,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

คสล. ซอยปาสัก หมูที่ 7 ปองกันการกัดเซาะไหลทาง อบต.โคกกลอย พิกัด 221029N  น้ํากัดเซาะและ

และชวยระบายน้ํา 98.291073E ชวยระบายน้ํา

145 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจร รายละเอียดตามแบบแปลน      850,000      850,000      850,000      850,000      850,000 1 โครงการ ประชาชนมีถนนที่ กองชาง

ซอยปาสัก หมูที่ 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว กอสราง อบต.โคกกลอย สัญจรไดสะดวก

กวาง 4 ม. ยาว 360 ม.

พิกัดเริ่ม 222745N 

98.291048E สิ้นสุด 8.220

167N  98.290533E

146 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อความสะดวกและ รายละเอียดตามแบบแปลน 2,275,000 2,275,000 2,275,000 2,275,000 1 โครงการ ประชาชนมีความ กองชาง

ซอยบานโกเลง (นาเกลือ) - ปลอดภัยของผูใชถนน กวาง 5 ม. ยาว 700 ม. สะดวก ปลอดภัย 

ซอยเศรษฐี  หมูที่ 7 พิกัดเริ่ม 8.222655N   ในการสัญจร

98.293960E พิกัดสิ้นสุด

8.227270N  98.291908E

147 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได กวาง 6 ม. ยาว 1,750 ม. 5,525,000 5,525,000 5,525,000 5,525,000 5,525,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

ปูทับดวยแอสฟลทติก สัญจรไปมาไดสะดวก (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) หมูบานมีถนนใช

สายนาเกลือ หมู 7 รวดเร็ว จุดเริ่มคาพิกัด 47P อยางสะดวก

(ตอจากโครงการเดิม) 422473E, 908661N

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

422344E, 908580N

148 โครงการกอสรางศาลาที่พัก เพื่อใหประชาชนที่ 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนที่สัญจร กองชาง

ผูโดยสารบริเวณสะพาน สัญจรไปมาพักอาศัย แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P ไปมาพักอาศัย

ทาวเทพกระษัตรีฯ หมู 7 กันแดด 422885E, 907249N กันแดดกันฝน

(กอนลงทางเบี่ยงทานุน)
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149 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อการสัญจรทางน้ํา จํานวน 1 สะพาน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 โครงการ ประชาชนใช กองชาง

ทาเทียบเรือบานทานุน หมู 7 และสงเสริมการทองเที่ยว (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) สัญจรทางน้ํา การ

ประมงสงเสริม

การทองเที่ยว

150 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 500 ม. (รายละ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. ซอยบังโซะ (ซอยรวมใจ) ในหมูบาน เอียดอื่นตามแบบแปลน) จุดเริ่มคา ในหมูบาน

หมู 7 พิกัด 47P 422675E, 908661N

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

422344E, 908519N

151 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 1 ม. ยาว 430 ม. (รายละเอียด 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. ปากซอยรวมใจ - ในหมูบาน อื่นตามแบบแปลน)จุดเริ่มคาพิกัด 47P ในหมูบาน

โรงเรียนบานทานุน หมู 7 422636E, 908484N จุดสิ้นสุด

คาพิกัด 47P422751P, 908896N

152 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนได 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 726,000 726,000 726,000 726,000 726,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

ซอยปาสัก หมู 7 สัญจรไปมาไดสะดวก แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด หมูบานใชอยาง

รวดเร็ว กวาง 5 ม. 8.221758N, 98.298254E สะดวก

ยาว 581 ม. จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.221073N

98.309166E

153 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

ซอยบานโกเจาเหลง หมู 7 สัญจรไปมาไดสะดวก แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด หมูบานใชอยาง

รวดเร็ว กวาง 5 ม. 8.222737N 98.291038E สะดวก

ยาว 350 ม. จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.220602N

98.290729E
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154 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง คูระบายน้ํายาว 1,800 ม.จุดเริ่ม 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. ซอยนาเกลือ หมู 7 ในหมูบาน 8.220459N98.298018E จุด ในหมูบาน

สิ้นสุด 8.221147N 98.283135E

155 โครงการบุกเบิกถนนขาง เพื่อใหประชาชนได กวาง 5 ม. ยาว 600 ม. (รายละเอียด 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

โรงเรียนบานทานุน - สัญจรไปมาไดสะดวก ตามแบบแปลน) เริ่ม8.221726N หมูบานใชอยาง

ทล.4207 หมู 7 98.298694E จุดสิ้นสุด 8.222 สะดวก

500N 98.302336E

156 โครงการขุดลอกคลอง หมู 7 เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ขุดลอกคลองยาว 3,000 ม. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

ในหมูบาน จุดเริ่ม 8.230830N ในหมูบาน

98.315249E จุดสิ้นสุด

8.216384N 98.308004E

157 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ ผิวทางกวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 420,000 420,000 420,000 1 โครงการ เพื่อใหประชาชน กองชาง

สายบึงบัว (หนาวัดปาทานุน) สะดวกในการสัญจร ยาว 150 ม. (รายละเอียดตามปริมาณ ไดรับความสะดวก

หมูที่ 7 งานและแบบแปลน) จุดเริมพิกัด ในการสัญจร

8.226788N 98.299707E

จุดสิ้นสุดพิกัด 8.227019N

98.298386E

158 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใช รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 2,340,000  2,340,000 2,340,000 2,340,000 2,340,000 1 โครงการ ถนนใชงานไดปกติ กองชาง

พรอมรื้อถอนถนนเดิมชํารุด ไดสะดวกปลอดภัย กวาง 6 ม. ยาว 600ม. ประชาชนมีความ

ซอยเศรษฐี  หมูที่ 8 พิกัดเริ่ม 8.234652N  สะดวก ปลอดภัย 

98.297037E สิ้นสุด 8.23 ในการสัญจร

5924N 98.292710E

159 โครงการกอสรางเสา-คาน เพื่อปองกันไมใหถนนชํารุด รายละเอียดตามแบบแปลนกอสราง 100,000     100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนมีความ กองชาง

เหล็กกั้นรถบรรทุก เนื่องจากรถบรรทุกน้ําหนัก อบต.โคกกลอย พิกัด 8.235882N  สะดวก ปลอดภัย 

ซอยเศรษฐี หมูที่ 8 98.292717E ในการสัญจร
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160 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขังและ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 450,000 450,000 450,000 450,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล.(ตอจากเดิม)สายบาน ชวยระบายน้ํา กวาง 0.75 ม. ยาว 120ม. พิกัดเริ่ม และชวย

ในไร (ทางหลวงชนบท 8.243379N 98.306540E พิกัด ระบายน้ํา

พง 1016) หมูที่ 8 สิ้นสุด 8.243997N 98.308946E

161 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนมีถนนใช รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 1 โครงการ ประชาชนมีถนน กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ซอย อยางสะดวกและปลอดภัย กวาง 6 ม. ยาว 890 ม. พิกัดเริ่ม ใชอยางสะดวก

หลังปาลมอินน - ซอยบาน 8.234741N 98.293580E ปลอดภัย

โกเลง หมูที่ 8 พิกัดสิ้นสุด 8.227270N

98.291908E

162 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนได ผิวทางหินคลุก กวาง 6 ม.ยาว 275 ม. 350,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

สายนาเกลือ - เขาปหลาย สัญจรไปมาไดสะดวก (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) หมูบานมีถนนใช

หมู 8 (ตอจากโครงการเดิม) รวดเร็ว จุดเริ่มคาพิกัด 47P422065E, อยางสะดวก

909114N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

422226E, 908979N

163 โครงการกอสรางผนังกันน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมและ สูง 3 ม. ยาว 100 ม. (รายละเอียด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

เซาะ ขางบานนายเจริญ น้ํากัดเซาะตลิ่ง อื่นตามแบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด และน้ํากัดเซาะ

แสงอินทร หมู 8 47P 422481E, 910931N ตลิ่ง

(ตอจากโครงการเดิม) จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

422426E, 910895N

164 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได 1 โครงการ จุดเริ่มคาพิกัด 784,000 784,000 784,000 784,000 784,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

ซอยรวมอุทิศ -บานนายเจริญ สัญจรไปมาไดสะดวก 8.241719N, 98.297301E สัญจรไปมาได

หมู 8 รวดเร็ว กวาง 4 ม. จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.241508N สะดวกรวดเร็ว

ยาว 280 ม. 98.295673E
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165 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได 1 โครงการ จุดเริ่มคาพิกัด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชนไดสัญจร กองชาง

ซอยรวมอุทิศ (ตอจาก สัญจรไปมาไดสะดวก 8.242441N, 98.296135E ไปมาไดสะดวก

โครงการเดิม) หมู 8 รวดเร็ว กวาง 4 ม. จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.242396N รวดเร็ว

ยาว 70 ม. 98.295558E

166 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนได 1 โครงการ จุดเริ่มคาพิกัด 1,437,000 1,437,000 1,437,000 1,437,000 1,437,000 1 โครงการ ประชาชนไดสัญจร กองชาง

ซอยรวมอุทิศ - เขาปหลาย สัญจรไปมาไดสะดวก 8.241825N, 98.296505 ไปมาไดสะดวก

หมู 8 รวดเร็ว กวาง 5 ม. จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.235977N รวดเร็ว

ยาว 1,150 ม. 98.292680E

167 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนได ถนนยาว 500 ม.(รายละเอียดตามแบบ 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1 โครงการ ประชาชนไดสัญจร กองชาง

คสล. ทางหลวงชนบท 302 สัญจรไปมาไดสะดวก แปลน) จุดเริ่ม8.244779N ไปมาไดสะดวก

หมู 8 (ตอจากของเดิม) รวดเร็ว 98.307127E จุดสิ้นสุด รวดเร็ว

8.244207N 98.311270E

168 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนได ถนนกวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1 โครงการ ประชาชนไดสัญจร กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ซอย สัญจรไปมาไดสะดวก จุดเริ่ม 8.222687N ไปมาไดสะดวก

ปาสัก - บานโกเหลง หมู 8 รวดเร็ว 98.293946E จุดสิ้นสุด รวดเร็ว

8.227194N 98.291928E

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

169 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช มาตรฐานรูปแบบราคาการประปาสวน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

เชื่อมตอประปาภูมิภาค ตลอดป 1 โครงการ ภูมิภาคเปนผูออกแบบและประเมิน ตลอดป

โดยวางทอ HDPE สาย ราคา

บานในไร หมู 8

170 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช มาตรฐานรูปแบบราคาการประปาสวน 300,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ภูมิภาค โดยวางทอ ตลอดป 1 โครงการ ภูมิภาคเปนผูออกแบบและประเมิน ตลอดป

HDPE สาย หมู 8 ราคา
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171 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช มาตรฐานรูปแบบราคาการประปาสวน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานในไร หมู 8 ตลอดป ภูมิภาคเปนผูออกแบบและประเมิน ตลอดป

172 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ ผิวทางกวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 3,248,000 3,248,000 3,248,000 1 โครงการ ประชาชนมีความ กองชาง

สายบานหานขอย -บานในไร สะดวกในการสัญจร ยาว 1.160 ม. (รายละเอียดตามปริ สะดวกในการ

หมูที่ 12 - หมูที่ 8 มาณงานและแบบแปลน) จุดเริ่มพิกัด สัญจร

8.252907N 98.315423E

จุดสิ้นสุดพิกัด 8.244308N

98.31161E

173 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําและปอง กวาง 0.75 ม. ยาว 170 ม.  (ราย 624,750 624,750 624,750 624,750 1 แหง สามารถชวย กองชาง

ซอยราษฏรโยธี 6 หมูที่ 9 กันน้ําทวมขังและชวย ละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ ระบายน้ําและลด

ระบายน้ําครัวเรือน แปลน) จุดเริ่มพิกัด 8.271923 N ปญหาน้ําทวมขัง

98.271923 Eจุดสิ้นสุดพิกัด ในชุมชนได

8.271106 N  98.310607 E

174 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําและปอง กวาง 0.75 ม. ยาว 400 ม.  (ราย 1,470,000   1,470,000   1,470,000   1,470,000   1 แหง สามารถชวย กองชาง

บานนากลาง ชวงบานผูใหญ กันน้ําทวมขังและชวย ละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ ระบายน้ําและลด

สมบัติ - ศาลาหมูบาน ระบายน้ําครัวเรือน แปลน) จุดเริ่มพิกัด 8.270240 N ปญหาน้ําทวมขัง

หมูที่ 9 98.317740 E จุดสิ้นสุดพิกัด ในชุมชนได

8.270077 N  98.314392 E

175 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําและปอง กวาง 0.75 ม. ยาว 225 ม.  826,875 826,875 826,875 826,875 1 แหง สามารถชวย กองชาง

บานนากลาง ชวงหนาบาน กันน้ําทวมขังและชวย (รายละเอียดตามปริมาณงาน และ ระบายน้ําและลด

นายไข - บานนายยงค ระบายน้ําครัวเรือน แบบแปลน)จุดเริ่มพิกัด 8.271355N ปญหาน้ําทวมขัง

(ตอจากเดิม) หมูที่ 9 98.314729 E จุดสิ้นสุดพิกัด ในชุมชนได

8.270393 N  98.313428 E
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176 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใช รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 260,000 260,000 260,000 260,000 1 โครงการ ประชาชนมีถนน กองชาง

ซอยราษฎรโยธี 9 (บานนาง อยางสะดวกและปลอดภัย กวาง 4 ม. ยาว 100ม. พิกัดเริ่ม ใชอยางสะดวก

เจียม) หมูที่ 9 8.269843N  98.312280E ปลอดภัย

พิกัดสิ้นสุด 8.269126N

98.31105E

177 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

ซอยราษฎรโยธี 1 และระบายน้ํา กวาง 0.75 ม. ยาว 490ม.

(บานผูใหญ-ศาลาหมูบาน) พิกัดเริ่ม 8.270605N  

 หมูที่ 9 98.317843E  สิ้นสุด 8.27

0015N 98.314375E

178 โครงการกอสรางถนนคสล. เพื่อใหประชาชนมีถนน รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 1,640,000  800,000     800,000     800,000     1 โครงการ มีถนนใชอยาง กองชาง

สายสะพานโคง - นบโหนด ใชอยางสะดวก กวาง 4 ม. ยาว 630 ม. สะดวก

หมูที่ 9 (ตอจากโครงการเดิม) พิกัดเริ่ม 8.268662N  

98.322386E พิกัดสิ้นสุด 

8.266128N 98.317583E

179 โครงการกอสรางถนนทางวิ่ง เพื่อใหประชาชนมีถนน รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 2,470,000 2,470,000 2,470,000 2,470,000 1 โครงการ ประชาชนมีถนนใช กองชาง

รอบนบใหญ - นบโหนด ใชอยางสะดวก กวาง 4 ม. ยาว 950 ม. สะดวก

หมูที่ 9 พิกัดเริ่ม 8.266160N  

98.314983E สิ้นสุด 8.266

763N  98.318047E

180 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 400 ม. 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. พรอมขยายไหลทางตรง และประชาชนไดสัญจร (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) และมีถนนใช

สามแยกศาลาอเนกประสงค ไดสะดวก จุดเริ่มคาพิกัด 47P กวางขึ้น

หมู 9 424496E, 914241N
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181 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 430 ม. (รายละ 1,505,000 1,505,000 1,505,000 1,505,000 1,505,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. ซอยบานจัดสรรหนา ในหมูบาน เอียดอื่นตามแบบแปลน) จุดเริ่มคา ในหมูบาน

บานจี้แมว หมู 9 พิกัด 47P 422636E, 908484N

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P 422751E,

908896N

182 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช มาตรฐานรูปแบบราคาการ 600,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ภูมิภาค โดยวางทอ HDPE ตลอดป 1 โครงการ ประปาสวนภูมิภาคเปนผู ตลอดป

สายซอยบานโกจาย หมู 9 ออกแบบและประเมินราคา

183 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 270 ม. 945,000 945,000 945,000 945,000 945,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. สายหลังบานดาบขจร- ในหมูบาน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) ในหมูบาน

คูระบายน้ําเดิม หมู 9 จุดเริ่มคาพิกัด 47P 424253E,

914270N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

424388P, 914145N

184 โครงการกอสรางผนังกันน้ํา เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ 1 โครงการ จุดเริ่มคาพิกัด 47P 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ปองกันการกัดเซาะ กองชาง

เซาะ บานรังนก หมู 9 ตลิ่ง 424835E, 913702N ตลิ่ง

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

185 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 250 ม.(รายละ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. พรอมขยายไหลทาง และประชาชนไดสัญจร เอียดอื่นตามแบบแปลน) จุดเริ่มคา และมีถนนใช

ซอยหนาบานหมวดสมบูรณ ไดสะดวก พิกัด 47P 424691E, 914185N กวางขึ้น

(ตอจากโครงการเดิม) หมู 9 จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

424509E, 914183N

186 โครงการปรับปรุงอาคารศาลา เพื่อใหประชาชนใน 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

หมูบาน หมู 9 และบริเวณ หมูบานไดใชรวมกัน แบบแปลน) จุดคาพิกัด หมูบานไดใช

อาคาร 8.270358N 98.314630E รวมกัน
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187 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 450 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. พรอมขยายไหลทาง และประชาชนไดสัญจร (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) และมีถนนใช

ถนนบานนากลางชวงตอเขต ไดสะดวก จุดเริ่มคาพิกัด 47P 424145E, กวางขึ้น

เทศบาล - สามแยก 914541N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

บานแปะตี่ หมู 9 424431E, 914234N

188 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.80 ม. ยาว 400 ม. (รายละ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. พรอมขยายไหลทาง และประชาชนไดสัญจร เอียดอื่นตามแบบแปลน) จุดเริ่มคา และมีถนนใช

ถนนสายภูระฟา หมู 9 ไดสะดวก พิกัด 47P 423951E, 914143N กวางขึ้น

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P 423914E,

913745N

189 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. บานนายสนิท ถึงบาน กวาง 0.75 ม. แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด

แปะตี่ หมู 9 ยาว 355 ม. 8.270277N 98.314407E

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.270160N

98.311914E

190 โครงการกอสรางกลอง เพื่อปองกันน้ําทวมขัง 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

เกเบี้ยนกันน้ําเซาะ บานนาย ปองกันน้ําเซาะ สูง แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด ปองกันน้ําเซาะ

ประกอบ (บริเวณบานรังนก) 3 ม. ยาว 300 ม. 8.26154N 98.317870E

หมู 9 จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.262117N

98.309565E

191 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อประชาชนไดสัญจร 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองชาง

สายบานหมอออย หมู 9 ไปมาไดสะดวก แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด ความสะดวกใน

กวาง 4 ม.ยาว283ม. 8.267557N, 98.309393E การสัญจร

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.268289N

98.307400E
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192 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง คูระบายน้ํายาว 400 ม. จุดเริ่ม 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. ซอยจัดสรรจี้หยก 8.271670N 98.312138E

(เปนรูปตัว U) หมู 9 จุดสิ้นสุด 8.271433N

98.311877E

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

193 โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวใช 1 โครงการ จุดพิกัด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ มีน้ําไวใชในยาม กองชาง

บริเวณประปาหมูบาน ยามภัยแลง 8.269947N 98.314470E เกิดภัยแลง

หมู 9 (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

194 โครงการกอสรางทอลอด เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ยาว 220 ม. จุดเริ่ม 8.270302N 3,242,000 3,242,000 3,242,000 3,242,000 3,242,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

เหลี่ยมซอยราษฎรโยธี 3 ภายในหมูบาน 98.311844E จุดสิ้นสุด ภายในหมูบาน

และซอยราษฎรโยธี 4 พรอม 8.269027N 98.313340E

เขื่อนกั้นดิน หมูที่ 9 (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

195 โครงการกอสรางถนนแอส เพื่อใหประชาชนได ถนนกวาง 8 ม. ยาว 500 ม. จุดเริ่ม 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1 โครงการ ประชาชนในหมู กองชาง

ฟลทติก สายถนน SMLหมู9 - สัญจรไปมาไดสะดวก 8.265876N 98.317556E จุดสิ้น บานมีถนนใช

นบเสือตก สุด 8.263154N  98.319132E อยางสะดวก

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

196 โครงการกอสรางกําแพงหินกอ เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กําแพงหินยาว 1,100 ม. จุดเริ่ม 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

หรือกําแพงกลองเกเบี้ยน, และปองกันน้ําเซาะ 8.267350N 98.983165E จุดสิ้น และกันน้ําเซาะ

เมทเทรส กันน้ําเซาะตลิ่ง ตลิ่ง สุด 8.271495N 98.310064E ตลิ่ง

สายเลียบคลอง หมู 9 (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

197 โครงการขุดลอกคลอง หมู 9 เพื่อปองกันน้ําทวม ขุดลอกคลองยาว 1,100 ม. 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

ภายในหมูบาน จุดเริ่ม 8.267350N ในหมูบาน

98.983165E จุดสิ้นสุด

8.271495N 98.310064E

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)
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198 โครงการกอสรางกําแพง เพื่อปองกันน้ํากันเซาะ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 420,000 420,000 420,000 420,000 1 โครงการ ปองกันน้ํากัดเซาะ กองชาง

กันดินขางศาลาหมูบาน  ตลิ่งพัง สูง 2 ม. ยาว 60 ม. พิกัดเริ่ม ตลิ่งพัง

หมูที่ 10 8.291171N  98.310497E

199 โครงการปรับปรุงผิวทางลาด เพื่อใหประชาชนไดรับ ผิวทางกวาง 5.00 ม.หนา 0.05 ม 2,312,500   2,312,500   2,312,500   2,312,500   1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

ยางแอสฟลทติกคอนกรีตทับ ความสะดวกในการสัญจร .ยาว 925 ม. (รายละเอียดตาม สะดวกในการ

ผิวทางเดิม สายวัดเขา-น้ําตก ปริมาณงาน และแบบแปลน) สัญจร

หมูที่ 10 จุดเริ่มพิกัด 8.301538 N 

98.2877090 E จุดสิ้นสุดพิกัด 

8.303600 N 98.2853050 E

200 โครงการกอสรางผนังปองกัน เพื่อปองกันการกัดเซาะ ผนังสูง 2.50 ม. ยาว 100 ม. 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1 แหง ลดการพังของ กองชาง

ตลิ่ง บริเวณน้ําตกวัดเขา (รายละเอียดตามปริมาณงาน ตลิ่ง

หมูที่ 10 และแบบแปลน) จุดเริ่มพิกัด 

8.297691 N 98.314142 E 

จุดสิ้นสุดพิกัด 8.296960 N 

98.313700 E

201 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ชวยระบายน้ํา กองชาง

ซอยหมอสาคร หมูที่ 10 และชวยระบายน้ํา ยาว 106 ม. พิกัดเริ่ม 8.287564N  

98.306553E พิกัดสิ้นสุด

8.288118N 98.306106E

202 โครงการเสริมผิวพรอมขยาย เพื่อใหประชาชนมีถนน รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 1,930,000 1,930,000 1,930,000 1,930,000 1 โครงการ ประชาชนมีถนน กองชาง

ไหลทางแอสฟลทติกคอนกรีต ใชอยางสะดวก กวาง 5 ม. ยาว 770ม. พิกัดเริ่ม ใชสะดวก

ชวงหนาวัดเขา - น้ําตก  8.290907N   98.310345E

หมูที่ 10 พิกัดสิ้นสุด 8.295961N

98.313393E
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203 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได กวาง 4 ม. ยาว 950 ม. 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

สายหวยทราย (ซอยเสนชุม) สัญจรไปมาไดสะดวก (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) หมูบานมีถนนใช

หมู 10 รวดเร็ว จุดเริ่มคาพิกัด 47P 422742E, อยางสะดวก

917299N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

423400E, 917699N

204 โครงการขุดลอกคูดิน เพื่อปองกันน้ําทวม ยาว 2,000 ม. (รายละเอียดอื่น 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

สามแยกวัดเขา - สนามกีฬา ภายในหมูบาน ตามแบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด ภายในหมูบาน

หมู 10 47P 424055E, 916521N

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

425756E, 916596N

205 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.50 ม. ยาว 200 ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. พรอมขยายไหลทาง ในหมูบานและมีถนน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) และมีถนนใช

ซอยราษฎรพิทักษ หมู 10 ใชกวางขึ้น จุดเริ่มคาพิกัด 47P 424429E, กวางขึ้น

916304N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

424327E, 916217N

206 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวม กวาง 0.50 ม. ยาว 300 ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. ซอยสุราษฎร หมู 10 ภายในหมูบาน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) ภายในหมูบานได

จุดเริ่มคาพิกัด 47P 424429E, 

916304N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

424432E, 916217N

207 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได กวาง 4 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

ซอยบานนางประมวล สัญจรไปมาไดสะดวก (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) หมูบานมีถนนใช

(บานนายตาดํา) หมู 10 รวดเร็ว จุดเริ่มคาพิกัด 47P 425167E, อยางสะดวก

916045N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

425191E, 916049N
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208 โครงการปรับปรุงระบบทอ เพื่อใหประชาชนมี 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ประปา ประตูเปด - ปด น้ําใชตลอดป แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P ตลอดป

ระบบกรองน้ํา ฝายน้ําตก 424053E, 916523N

วัดเขา หมู 10

209 โครงการบุกเบิกถนนใหม เพื่อใหประชาชนได กวาง 6 ม. ยาว 1,300 ม. 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

สายควนคีรีเพชร (หลังสวน สัญจรไปมาสะดวก (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) หมูบานมีถนนใช

เจียร - วัดเขา) หมู 10 รวดเร็ว จุดเริ่มคาพิกัด 47P อยางสะดวก

424879E, 916222N

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

424160E, 916653N

210 โครงการขุดลอกคลองโตน เพื่อปองกันน้ําทวม ยาว 2,950 ม. (รายละเอียดอื่น 2,990,000 2,990,000 2,990,000 2,990,000 2,990,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

นาเหนือ สนามกีฬานาเหนือ- ภายในหมูบาน ตามแบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด ภายในหมูบาน

บานตาดํา นบปราบ- 47P 425849E, 916529N

ทางหลวง หมายเลขที่ 4 จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

(ดับเพลิง) หมู 10 423562E, 915671N

211 โครงการขุดลอกคลองหลัง เพื่อปองกันน้ําทวม ยาว 1,400 ม. (รายละเอียดอื่น 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

ประปา - สวนลุงพาณิช ภายในหมูบาน ตามแบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด ภายในหมูบาน

หมู10 47P 423406E, 916405N

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

424365E, 916982N

212 โครงการติดตั้งลูกระนาด เพื่อชะลอความเร็ว 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ ชะลอความเร็ว กองชาง

สายถนนวัดเขา - สนามกีฬา และลดอุบัติเหตุ แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด และลดอุบัติเหตุ

หมู 10 8.287569E, 98.306138N

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.291023E

98.310271N

89

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

213 โครงการขุดลอกคลองเหมือง เพื่อปองกันน้ําทวม (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

เกา หลังซอยหมอสาคร ภายในหมูบาน จุดเริ่มคาพิกัด 8.289701E, ภายในหมูบาน

(หลังบาน ส.อบต.ปรีชา) 98.304453N จุดสิ้นสุดคาพิกัด

หมู 10 8.294976E 98.309222N

214 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวม 500 ม.(รายละเอียดอื่นตามแบบ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

รูปตัววี ฝงตรงขามวัดเขาใน ภายในหมูบาน แปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 8.288333E, ภายในหมูบาน

หมู 10 98.307618N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 

8.291030E 98.310247N

215 โครงการขุดลอกฝายน้ําตก เพื่อปองกันน้ําทวม (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

วัดเขา หมู 10 ภายในหมูบาน จุดเริ่มคาพิกัด 8.296040E, ภายในหมูบาน

98.313281N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 

8.292260E 98.309469N

216 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได ถนนกวาง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

สายถนนหวยทราย (ตอจาก สัญจรไปมาสะดวก จุดเริ่ม 8.297965N หมูบานมีถนนใช

โครงการของ อบจ.) หมู 10 รวดเร็ว 98.298354E จุดสิ้นสุด อยางสะดวก

8.301420N 98.304986E

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

217 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได ถนนกวาง 4 ม. ยาว 150 ม. 420,000 420,000 420,000 420,000 1 โครงการ ประชาชนใน กองชาง

ซอยราษฎรพิทักษ (แยกซาย) สัญจรไปมาสะดวก จุดเริ่ม 8.288391N หมูบานมีถนนใช

หมู 10 รวดเร็ว 98.313663E จุดสิ้นสุด อยางสะดวก

8.288280N 98.314735E

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

218 โครงการกอสรางผนังกันน้ํา เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ปองกันน้ํากัดเซาะ กองชาง
เซาะตลิ่งพรอมปรับปรุง พังและรองรับนักทองเที่ยว พิกัด 8.296487 ตลิ่งพัง

ภูมิทัศน หมูที่ 10 98.313374E
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219 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปองกันน้ําทวม ขุดลอกคลองยาว 2,000 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

หมู 10 ภายในหมูบาน จุดเริ่ม 8.289660N ภายในหมูบาน

98.304505E จุดสิ้นสุด

8.300626N 98.315058E

220 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีแหลง ยาว 2,000 ม. 1 โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ระบบทอ หมู 10 น้ําสํารองไวใช รายละเอียดตามแบบแปลน ตลอดป

221 โครงการปรับปรุงประปา เพื่อใหประชาชนไดใช 1 โครงการ 400,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

หมูบานวัดเขา หมู 10 น้ํากันอยางทั่วถึง รายละเอียดตามแบบแปลน ตลอดป

222 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนไดใช 1 โครงการ 2,000,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

หวยทรายเชื่อมตอระบบ น้ํากันอยางทั่วถึง รายละเอียดตามแบบแปลน ตลอดป

ประปาวัดเขา หมู 10

223 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชนไดใช 1 โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ฝายน้ําลนหวยทราย หมู10 น้ํากันอยางทั่วถึง รายละเอียดตามแบบแปลน ตลอดป

224 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ ผิวทางกวาง 4.00 ม.หนา 0.15 ม. 1,484,000   1,484,000   1,484,000   1,484,000   1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ความสะดวกในการสัญจร ยาว 530 ม. (รายละเอียดตามปริมาณ สะดวกในการ

สายบานหมอลอค งาน และแบบแปลน) จุดเริ่มพิกัด สัญจร

(ตอจากเดิม) หมูที่ 11 8.214743 N 98.325362 E

จุดสิ้นสุดพิกัด 8.212702 N 

98.329566 E

225 โครงการขยายไหลทางคสล. เพื่อความปลอดภัยในการ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 1,910,000 1,910,000 1,910,000 1,910,000 1 โครงการ มีถนนที่สะดวก กองชาง

บานทาใหญ  หมูที่ 11 ใชเสนทางจราจร กวาง 1-2 ม. ยาว 1,590ม. ปลอดภัย

พิกัดเริ่ม 8.206718N  

98.310813E สิ้นสุด 8.207

177N  98.324584
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226 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนน รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 1,370,000  1,370,000  1,370,000  1,370,000  1 โครงการ ประชาชนมีถนน กองชาง

สายคลองหิน - ทาใหญ (ตอ ใชอยางสะดวก กวาง 4 ม. ยาว 530 ม. พิกัดเริ่ม ใชอยางสะดวก

จากเดิม) หมูที่ 11 8.212693N  98.323584E

พิกัดสิ้นสุด 8.209062N

98.323037E

227 โครงการกอสรางกําแพงหินกอ เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ สูง 4 ม. ยาว 1,200 ม. (รายละเอียด 10,000,000 1 โครงการ ลดการกัดเซาะตลิ่ง กองชาง

กันน้ําเซาะ พรอมปรับภูมิทัศน ตลิ่งและเปนแหลง อื่นตามแบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด มีสถานที่พักผอน

บานทาปากแหวง หมู 11 พักผอน 47P 423771E, 906729N สันทนาการ

228 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหประชาชนได กวาง 9 ม.ยาว 2,300 ม.หนา 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 โครงการ ประชาชนสัญจร กองชาง

แอสฟลทติกสายบานทา สัญจรไปมาไดสะดวก 0.03 ม. (รายละเอียดอื่นตามแบบ ไปมาสะดวกและ

ปากแหวง หมู 11 รวดเร็ว แปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P 4288 รวดเร็ว

66E, 908937N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 

47P 423989E, 906990N

229 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได กวาง 4 ม. ยาว 1,100 ม. 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 1 โครงการ ประชาชนสัญจร กองชาง

สายคลองหิน - เขานอย สัญจรไปมาไดสะดวก หนา 0.15 ม. (รายละเอียดอื่น ไปมาสะดวกและ

หมู 11 รวดเร็ว ตามแบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด รวดเร็ว

47P 425486E, 908232N

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

425553E, 907287N

230 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได กวาง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 1 โครงการ ประชาชนสัญจร กองชาง

สายบานหมอลอก หมู 11 สัญจรไปมาไดสะดวก 0.15 ม. (รายละเอียดอื่นตามแบบ ไปมาสะดวกและ

รวดเร็ว แปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P 4255 รวดเร็ว

13E, 908148N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 

47P 425692E, 908089N
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231 โครงการกอสรางตอเติมทา เพื่อใหประชาชนไดใช 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ประชาชนไดใช กองชาง

เทียบเรือพรอมจุดชมวิว เพื่อการประมงและ แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P เพื่อการประมง

ทิวทัศนบานทาใหญ หมู 11 การทองเที่ยว 425610E, 907252N และการทองเที่ยว

232 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 750 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. พรอมขยายไหลทางสาม และประชาชนสัญจร (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) และมีถนนใช

แยกคลองหิน บานนายฝน- ไปมาสะดวก จุดเริ่มคาพิกัด 47P กวางขึ้น

บานบาหลาย หมู 11 424350E, 907869N

233 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 2,100 ม. 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. พรอมขยายไหลทาง ในหมูบาน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) และมีถนนใช

สายคลองหิน สามแยกทางเขา จุดเริ่มคาพิกัด 47P 424379E, กวางขึ้น

ถึงสามแยกทาใหญ หมู 11 907871N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

425482E, 908229N

234 โครงการกอสรางอาคารพรอม เพื่อไวรองรับนักทองเที่ยว 1 โครงการ จุดเริ่มคาพิกัด 47P 4,800,000 1 โครงการ มีอาคารและทาง กองชาง

ทางเดินเทาเพื่อการทองเที่ยว 423791E, 906694N เดินเทาไวรองรับ

เชิงนิเวศปาชายเลนบาน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) นักทองเที่ยว

ทาปากแหวง หมู 11

235 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 500 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล.. พรอมขยายไหลทาง ในหมูบานและสัญจร (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) และสัญจรไปมา

บานทาปากแหวง ชวงรอยตอ ไปมาไดสะดวก จุดเริ่มคาพิกัด 47P 423948E, ไดสะดวก

ถนน คสล.-ชายทะเล หมู 11 906923N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

423806E, 906749N

236 โครงการขุดลอกคลองสาย เพื่อปองกันน้ําทวม (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

คลองหิน หมู 11 ยาว 3,200 ม. จุดเริ่มคาพิกัด 8.216115N 

98.322261E จุดสิ้นสุดคาพิกัด

8.209472N 98.323956E
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237 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนสัญจร 1 โครงการ (รายละเอียดตามแบบ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

ซอยสบู หมู 11 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว แปลน) จุดเริ่มคาพิกัด สัญจรไปมาได

กวาง 4 ม. 8.216115N 98.322261E สะดวก รวดเร็ว

ยาว 1,500 ม. จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.209472N

98.323956E

238 โครงการขุดลอกคลองระบาย เพื่อปองกันน้ําทวม 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

น้ําบานในนา หมู 11 ยาว 1,000 ม. แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด

8.216115N 98.322261E

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.209472N

98.323956E

239 โครงการติดตั้งการดเลน เพื่อความปลอดภัยใน 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 โครงการ ความปลอดภัยใน กองชาง

สายทาใหญ หมู 11 การเดินทาง แบบแปลน) จุดคาพิกัด การเดินทาง

8.207054N 98.324660

240 โครงการติดตั้งการดเลน เพื่อความปลอดภัยใน การดเลนยาว 300 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ความปลอดภัยใน กองชาง

สายในนา-สามแยกคลองหิน การเดินทาง จุดเริ่ม 8.213246N การเดินทาง

หมู 11 98.312591E จุดสิ้นสุด

8.211092N 98.312885E

241 โครงการกอสรางทาเทียบเรือ เพื่อใหประชาชนไดใช 1 โครงการ จุดเริ่มพิกัด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ประชาชนไดใช กองชาง

หัวทาบานทาปากแหวง เพื่อการประมงและ 8.202471N 98.308136E เพื่อการประมง

หมู11 การทองเที่ยว และการทองเที่ยว

242 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ขุดลอกคลองยาว 3,000 ม. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวม กองชาง

 หมู 11 ในหมูบาน จุดเริ่ม 8.230830N ภายในหมูบาน

98.315249E จุดสิ้นสุด 

8.21384N 98.308004E
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243 โครงการกอสรางระบบ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช มาตรฐานรูปแบบราคาการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ประปาหมูบานแบบบาดาล ตลอดป ประปาสวนภูมิภาคเปนผู ตลอดป

ขนาดใหญพรอมขุดเจาะ ออกแบบและประเมินราคา

บอบาดาล หมู 11

244 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช แบบแปลนตามมาตรฐาน 1,500,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ํากิน กองชาง

เชื่อมตอการประปาสวน ที่สะอาด การประปาสวนภูมิภาคและ น้ําใชที่สะอาด

ภูมิภาค อนามัยทานุน- ราคา จุดเริ่มคาพิกัด 47P

บานทาปากแหวง หมู 11 422799E, 919060N

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

423808E, 906750N

245 โครงการซอมแซมประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช 1 โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ํากิน กองชาง

หมูบานคลองหิน หมู 11 ที่สะอาด รายละเอียดตามแบบแปลน น้ําใชที่สะอาด

246 โครงการวางทอขยายเขตประ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช (รูปแบบและรายการ การประปาสวน 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ํากิน กองชาง

ปา เชื่อมตอการประปาสวน อุปโภค บริโภค ตลอดป ภูมิภาคสาขาทายเหมือง เปนผูออกแบบ น้ําใชที่สะอาด

ภูมิภาค บานคลองหิน และประมาณราคา) จุดเริ่มพิกัด 

หมูที่ 11 8.212655N 98.313188E

จุดสิ้นสุดพิกัด 8.217616N

98.328714E

247 โครงการวางทอขยายเขตประ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช (รูปแบบและรายการ การประปาสวน 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ํากิน กองชาง

ปา เชื่อมตอการประปาสวน อุปโภค บริโภค ตลอดป ภูมิภาคสาขาทายเหมือง เปนผูออกแบบ น้ําใชที่สะอาด

ภูมิภาค บานทาใหญ และประมาณราคา) จุดเริ่มพิกัด 

หมูที่ 11 8.206716N 98.310795E

จุดสิ้นสุดพิกัด 8.207113N

98.324582E
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248 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนน รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 3,367,000 3,367,000 3,367,000 3,367,000 1 โครงการ ประชาชนมีถนน กองชาง

สะพานยาง หมูที่ 12 ใชอยางสะดวก กวาง 4 ม. ยาว 1,295 ม. พิกัดเริ่ม ใชอยางสะดวก

8.244918N   98.317791E

พิกัดสิ้นสุด 8.235894N

98.323097E

249 โครงการบุกเบิกถนนผิวทาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใช รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 253,000 253,000 253,000 253,000 1 โครงการ ประชาชนมีถนน กองชาง

หินคลุกสายเลียบคลองหลัง กวาง 5 ม. ยาว 500ม. ใชอยางสะดวก

บานหมออุทัย  หมูที่ 12 พิกัดเริ่ม 8.268871N  

98.323382E  สิ้นสุด 8.270

892  N98.326507E

250 โครงการขยายไหลทาง คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจร รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 253,000 253,000 253,000 253,000 1 โครงการ ประชาชนมีถนน กองชาง

สายหลังทุงโพธิ์ ชวงสามแยก อยางสะดวก กวาง 1-2 ม. ยาว 195 ม. ใชสะดวก

โรงขนมจีน หมูที่ 12 พิกัดเริ่ม 8.268799N  

98.329738E

251 โครงการกอสรางผนังปองกัน เพื่อปองกันตลิ่งพัง รายละเอียดตามแบบแปลน สูง 3 ม. 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 1 โครงการ ปองกันน้ํากัดเซาะ กองชาง

ตลิ่งสายคลองทุงโพธิ์ หลัง ยาว 2,150 ม. พิกัดเริ่ม8.268879N ตลิ่งพัง

โรงเรียนทุงโพธิ์-นบใหญ 98.333383E สิ้นสุด 8.26

นบโหนด  หมูที่ 12 6209N  98.317947
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252 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 400 ม. 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. สายทุงโพธิ์คารแคร ในหมูบาน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) ในหมูบาน

หมู 12 จุดเริ่มคาพิกัด 47P 425939E,

914430N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

426015E, 914658N

253 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนได กวาง 6 ม. ยาว 3,200 ม. 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1 โครงการ ความปลอดภัยใน กองชาง
แอสฟลทติก สายทางหลวง สัญจรไปมาไดสะดวก (รายละเอียดอืนตามแบบแปลน) การเดินทางและ

บานตนแซะ หมู 12 เชื่อมตอ รวดเร็ว จุดเริ่มคาพิกัด 47P 426586E, ประชาชนมีถนน

เขานอย หมู 11 911677N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P ใชอยางสะดวก

425679E, 909524N

254 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 1,100 ม. 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. สายหลังโรงเรียนทุงโพธิ์ ในหมูบาน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) ในหมูบาน
หมู 12 จุดเริ่มคาพิกัด 47P 425382E,

914062N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P
426391E, 914121N

255 โครงการกอสรางผนังกันน้ํา เพื่อปองกันการพัง สูง 3 ม. ยาว 1,000 ม.(รายละเอียด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 โครงการ ปองกันการพัง กองชาง

เซาะโรงเรียนทุงโพธิ์ หมู 12 ทลายของตลิ่งและ อื่นตามแบบแปลน)จุดเริ่มคาพิกัด47P ทลายของตลิ่ง

ระบายน้ําไดดี 426589E, 914079N จุดสิ้นสุดคา และการระบายน้ํา

พิกัด 47P 426217E, 914156N

256 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ยาว 860 ม.(รายละเอียดอื่นตามแบบ 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

พรุผักหนาม หมู 12 ในหมูบาน แปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P ในหมูบาน

426114E, 913755N จุดสิ้นสุดคา

พิกัด 47P 425481E, 914072N

257 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหประชาชนได 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

บริเวณสะพานโคง หมู 12 สัญจรไปมาไดสะดวก แบบแปลน) จุดคาพิกัด สัญจรไปมา

รวดเร็ว 8.268250N 98.322310E สะดวกรวดเร็ว
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258 โครงการขุดลอกคลองหลัง เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ยาว 2,150 ม. (รายละเอียดอื่นตาม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

โรงเรียนทุงโพธิ์ - นบโหนด ในหมูบาน แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P ในหมูบาน

หมู 12 426589E, 914077N จุดสิ้นสุดคา

พิกัด 47P 424886E, 913782N

259 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 2.4×2.10 ม. ยาว 6 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

พรอมทอลอดเหลี่ยมบาน ในหมูบาน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) ในหมูบาน

หารขอย หมู 12 จุดเริ่มคาพิกัด 47P

424663E, 912426N

260 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนได กวาง 6 ม. ยาว 939 ม. หนา 5 .ซม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ประชาชนไดสัญจร กองชาง

สายบายพาส - พรุผักหนาม สัญจรไปมาไดสะดวก (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) ไปมาสะดวก

หมู 12 ผิวทางแอสฟลทติก รวดเร็ว จุดเริ่มคาพิกัด 47P 425582E, รวดเร็ว

คอนกรีต 913330N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

426343E, 913022N

261 โครงการบุกเบิกถนน เพื่อใหประชาชนได ถนนกวาง 4 ม. ยาว 500 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ประชาชนไดสัญจร กองชาง

สายในบานฝรั่ง - บายพาส สัญจรไปมาไดสะดวก จุดเริ่ม 8.258325N ไปมาสะดวก

หมู 12 รวดเร็ว 98.318459E จุดสิ้นสุด รวดเร็ว

8.262124N 98.319424E

262 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ขุดลอกคลองยาว 3,000 ม. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

หมู 12 ในหมูบาน จุดเริ่ม 8.268809N ในหมูบาน

98.333375E จุดสิ้นสุด

8.261474N 98.312490E

263 โครงการกอสรางรั้วรอบสนาม เพื่อปองกันอุบัติเหตุ รั้วยาว 580 ม. จุดเริ่ม 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 1 โครงการ ปองกันอุบัติเหตุ กองชาง

ฟุตบอลและฟุตซอล สนาม ในขณะเลนกีฬา 8.269969N 98.333092E ที่เกิดจากการเลน

กีฬาทุงโพธิ์ หมู 12 กีฬา
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264 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช แบบแปลนตามมาตรฐานการประปา 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

สายหลังโรงเรียนทุงโพธิ์ ตลอดป สวนภูมิภาคและราคา จุดเริ่มคาพิกัด ตลอดป

หมู 12 47P 422799E, 919060N

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P 423808E, 

906750N

265 โครงการกอสรางผนังปองกัน เพื่อปองกันการกัดเซาะ ผนังสูง 3.00 ม. ยาว 200 ม. 2,200,000   2,200,000   2,200,000   2,200,000   1 แหง ลดการพังของ กองชาง

ตลิ่ง บริเวณฝายนบปราบ (รายละเอียดตามปริมาณงาน และ ตลิ่ง

หมูที่ 13 แบบแปลน)จุดเริ่มพิกัด 8.286868N 

98.317938 E จุดสิ้นสุดพิกัด 

8.286735 N 98.317026 E

266 โครงการบุกเบิกถนนผิวทาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ผิวทางกวาง 5.00 ม. ยาว 1,590 ม.  1,987,500   1,987,500   1,987,500   1,987,500   1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

หินคลุก สายนบปราบ-สะพาน สะดวกในการสัญจร (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ สะดวกในการ

ทางหลวงหมายเลข 4 แปลน) จุดเริ่มพิกัด 8.286765 N สัญจร

(ดับเพลิงเทศบาล) 98.317953 Eจุดสิ้นสุดพิกัด

หมูที่ 13-หมูที่ 10 8.283157 N 98.305808 E

267 โครงการกอสรางถนนแอส เพื่อใหประชาชนไดรับความ ผิวทางกวาง 5.00 ม. ยาว 1,590 ม.  4,372,500   4,372,500   4,372,500   4,372,500   1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

ฟลท-ติกคอนกรีต สาย สะดวกในการสัญจร (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ สะดวกในการ

นบปราบ - สะพานทางหลวง แปลน) จุดเริ่มพิกัด 8.286765 N สัญจร

หมายเลข 4(ดับเพลิง 98.317953 Eจุดสิ้นสุดพิกัด 

เทศบาล) หมูที่ 13-หมูที่ 10 8.283157 N 98.305808 E
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268 โครงการปรับปรุงผิวทางถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ ผิวทางรวมไหลทางกวาง  8.00 เมตร 9,184,800   9,184,800   9,184,800   9,184,800   1 สาย ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย พง. ความสะดวกในการสัญจร ยาว 2,670 เมตร  (รายละเอียดตาม ความสะดวก

ถ.22001 (บานโคกกลอย - และลดปญหาอุบัติเหตุ แบบแปลนและปริมาณงาน)จุดเริ่ม ในการสัญจร

โตนนาเหนือ) หมูที่ 13 พิกัด 8.281574N 98.314776E และอุบัติเหตุ

จุดสิ้นสุดพิกัด 8.295516N ลดลง

 98.329661E

269 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําและ วางทอระบายน้ํา  คสล. ศก. 1.20  ม. 1,820,000   1,820,000   1,820,000   1,820,000   1 แหง ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล.สายโคกกลอย - ปองกันน้ําทวมขังในชุมชน พรอมบอพักและฝาปด ยาว  120  ม. ในชุมชน

โตนนาเหนือ (รายละเอียดตามแบบแปลนและ

(หนานําชัยรีสอรท) หมูที่ 13  ปริมาณงาน) จุดเริ่มพิกัด 8.287

075N98.323648Eจุดสิ้นสุดพิกัด

 8.287329N 98.323042E

270 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได กวาง 4 ม.ยาว 1,600 ม.(รายละเอียด 4,480,000 1 โครงการ ประชาชนสัญจรได กองชาง

เลียบคันคลองนบปราบ- สัญจรไปมาไดสะดวก อื่นตามแบบแปลน)จุดเริ่มคาพิกัด 47P อยางสะดวก

สะพานทางหลวง (ดับเพลิง รวดเร็ว 424842E, 916062N จุดสิ้นสุดคา

เทศบาล) หมู 13 พิกัด 47P 423541E, 915659N

271 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง แบบรางวี ยาว 780 ม. (รายละเอียด 2,340,000 2,340,000 2,340,000 2,340,000 2,340,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. ตอจากของเดิม สวน ในหมูบาน อื่นตามแบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด ในหมูบาน

นายเทิง-สวนตาดํา หมู 13 47P 425844E, 916276N

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P 424886E, 

913782N
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272 โครงการขุดลอกคลองจาก เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ขุดลอกยาว 1,000 ม. (รายละเอียด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

นบปราบ - โตนนาเหนือ ในหมูบานและกักเก็บ อื่นตามแบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด ในหมูบานและ

พรอมขุดลอกสระน้ํา น้ําไวใช 47P 424928E, 916057N กักเก็บน้ํา

สนามกีฬา หมู 13 จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P 426088E,

 917123N

273 โครงการขยายคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง คูระบายน้ํายาว 250 ม. 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. ซอยชูราษฎร หมู 13 ในหมูบาน จุดเริ่ม 8.281920N ในหมูบาน

(ตอจากโครงการเดิม) 98.314916E จุดสิ้นสุด

8.283354N 98.314541E

(รายละเอียดตามแบบแปลน)

274 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง คูระบายน้ํายาว 5,000 ม. 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

ตอจากเขตเทศบาล หมู 13 ในหมูบาน จุดเริ่ม 8.281548 N ในหมูบาน

ทั้งสองขาง 98.314790E จุดสิ้นสุด

8.295575N 98.329693E

275 โครงการขุดลอกคลอง หมู 13 เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ขุดลอกคลองยาว 1,300 ม. 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

ในหมูบาน จุดเริ่ม 8.291017N ในหมูบาน

98.326711E จุดสิ้นสุด

8.286591N 98.319036E

276 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช มาตรฐานรูปแบบราคาการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

เชื่อมตอการประปาสวน ตลอดป ประปาสวนภูมิภาคเปนผู ตลอดป

ภูมิภาคเขตเทศบาล - ออกแบบและประเมินราคา

โตนนาเหนือ หมู 13 รายละเอียดตามแบบแปลน

277 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ซอยชูราษฎร (ตอจาก ตลอดป รายละเอียดตามแบบแปลน ตลอดป

โครงการเดิม) หมู 13

101

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

278 โครงการปรับปรุง ตอเติม เพื่อเปนศูนยกลางการประ (รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบ 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1 แหง ประชาชนมีจุด กองชาง

ศาลาอเนกประสงคหมูบาน ชุมของประชาชน การทํา แปลน) จุดพิกัด 8.242235 N ศูนยกลางในการ

หมูที่ 14 กิจกรรมของหมูบานและ 98.288144 E ทํากิจกรรม

เปนศูนยสงเสริมอาชีพ

ในหมูบาน

279 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําและ กวาง 0.75 ม. ยาว 350 ม.  1,225,000   1,225,000   1,225,000   1,225,000   1 แหง สามารถชวย กองชาง

สาย พง.3006 (ชวงปากทาง ปองกันน้ําทวมขัง และชวย (รายละเอียดตามปริมาณงาน และ ระบายน้ําและลด

เขาปหลาย 1-โรงเรียนเขาป ระบายน้ําครัวเรือน แบบแปลน) จุดเริ่มพิกัด 8.239809N ปญหาน้ําทวมขัง

หลาย) หมูที่ 14 98.287555 Eจุดสิ้นสุดพิกัด ในชุมชนได

 8.237443 N  98.289375 E

280 โครงการปรับปรุงศาลา เพื่อใชเปนที่ทํากิจกรรม จํานวน 1 แหง (รายละเอียด 700,000 1 แหง ไดศาลาเอนก กองชาง

อเนกประสงค หมู 14 และพักผอนของนัก ตามแบบแปลนกอสราง) ประสงคไวทํา

(ชายทะเลเขาปหลาย) ทองเที่ยว พิกัด 8.240746 N กิจกรรมและเปน

98.282656 E ที่พักผอน

281 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 700 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. สายกลางบานตอจาก ในหมูบาน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) ในหมูบาน

โครงการเดิม ทั้ง 2 ดาน จุดเริ่มคาพิกัด 47P

สายบานนายแดง หมู 14 421540E, 910871N

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

421641E, 911314N

282 โครงการกอสรางศูนยเรียนรู เพื่อเปนที่ทํากิจกรรม 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ เปนศูนยรวมแหลง กองชาง

ชุมชนบริเวณมัสยิดทานา ใชเปนศูนยรวมแหลง แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P เรียนรูของประ-

หมู 14 เรียนรูของประชาชน 421748E, 911640N ชาชนในหมูบาน

ในหมูบาน
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283 โครงการวางทอลอดเหลี่ยม เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ทอลอดเหลี่ยม 1 ชอง 1.80×1.8 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

แทนทอลอดกลมหนามัสยิด ในหมูบาน ยาว 35 ม. (รายละเอียดอื่นตาม ในหมูบาน

เขาปหลาย หมู 14 แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P

421344E, 910977N จุดสิ้นสุด

คาพิกัด 47P421344E, 910977N

284 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมขัง วางทอ คสล. 1.20 ม. พรอม 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. ซอยมัสยิด หมู 14 ในหมูบาน บอพักฝาปด ยาว 100 ม.(รายละเอียด ในหมูบาน

(บานนายหมาดตือ) อื่นตามแบบแปลน)จุดเริ่มคาพิกัด 47P

421344E, 910983N จุดสิ้นสุด

คาพิกัด 47P421337E, 910883N

285 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปองกันน้ําทวมขัง ยาว 3,000 ม. (รายละเอียดอื่น 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

ขางมัสยิดเขาปหลาย - ในหมูบาน ตามแบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด ในหมูบาน

หานบัว หมู 14 47P 421331E,910810N

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

421069E, 913571N

286 โครงการกอสรางบุกเบิกถนน เพื่อใหประชาชนได กวาง 5 ม. ยาว 150 ม. 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 1 โครงการ ความปลอดภัยใน กองชาง

หินคลุกสายทานา (บานหยี สัญจรไปมาไดสะดวก (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) การเดินทางและ

โกค) หมู 14 รวดเร็ว จุดเริ่มคาพิกัด 47P 421843E, ประชาชนมีถนน

911661N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P ใชอยางสะดวก

421834E, 911519N
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287 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได กวาง 4 ม. ยาว 140 ม..(รายละเอียด 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 1 โครงการ ความปลอดภัยใน กองชาง

สายบานสุชาติ ยะเด็น สัญจรไปมาไดสะดวก อื่นตามแบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด การเดินทางและ

หมู 14 รวดเร็ว 47P 421515E, 910887N ประชาชนมีถนน

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P ใชอยางสะดวก

421443E, 910774N

288 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได กวาง 4 ม. ยาว 100 ม.(รายละเอียด 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 1 โครงการ ความปลอดภัยใน กองชาง

สายขางบานนายหับสระ สัญจรไปมาไดสะดวก อื่นตามแบบแปลน)จุดเริ่มคาพิกัด 47P การเดินทางและ

หมู 14 รวดเร็ว 422082E, 911776N จุดสิ้นสุด ประชาชนมีถนน

คาพิกัด 47P422169E, 911749N ใชอยางสะดวก

289 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กวาง 0.75 ม. ยาว 600 ม.(รายละ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1 โครงการ ความปลอดภัยใน กองชาง

พรอมคูระบายน้ํา คสล. ในหมูบาน เอียดอื่นตามแบบแปลน) จุดเริ่มคา การเดินทางและ

สายบานทานา - กม.6 พิกัด 47P 422018E, 911865N ประชาชนมีถนน

หมู 14 จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P 422441E, ใชอยางสะดวก

911954N

290 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได กวาง 4 ม. ยาว 100 ม.(รายละเอียด 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 1 โครงการ ความปลอดภัยใน กองชาง

หนา AIS สายทานา หมู 14 สัญจรไปมาไดสะดวก อื่นตามแบบแปลน)จุดเริ่มคาพิกัด 47P การเดินทางและ

รวดเร็ว 422082E, 911776N จุดสิ้นสุด ประชาชนมีถนน

คาพิกัด 47P 422169E,911749N ใชอยางสะดวก

291 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อความสะดวกใน กวาง 0.75 ม. ยาว 110 ม. 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. พรอมขยายไหลทาง การไปมาและเปน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) และความ

ถนนลงไปชายทะเลศาลา แหลงทองเที่ยว จุดเริ่มคาพิกัด 47P ปลอดภัยในการ

ประมงเขาปหลาย หมู 14 421104E, 910975N ใชถนนเพื่อการ

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P ทองเที่ยว

421104E, 910975N
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292 โครงการปรับปรุงศาลาชาย เพื่อเปนที่ทํากิจกรรม 1 โครงการ จุดเริ่มคาพิกัด 47P 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ เปนที่ทํากิจกรรม กองชาง

ทะเลประจําหมูบาน หมู 14 รวมกันของหมูบาน 421588E, 911145N รวมกันของ
(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) หมูบาน

293 โครงการขุดลอกคลองรอบ เพื่อปองกันน้ําทวมใน 1 โครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมใน กองชาง

หมูบาน หมู 14 หมูบาน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) หมูบาน

294 โครงการขุดลอกคลองสาย เพื่อปองกันน้ําทวมใน 1 โครงการ (รายละเอียดตาม 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมใน กองชาง

หลังบานนายเหม - หานบัว - หมูบาน ยาว แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด หมูบาน

มัสยิดเขาปหลาย หมู 14 3,200 ม. 8.247742N 98.289068E

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.263990N

98.283098E

295 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนได กวาง 4 ม. ยาว 500 ม. 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

สายปาสัก พรอมคูระบายน้ํา สัญจรไปมาไดสะดวก (รายละเอียดตามแบบแปลน) สัญจรไปมาได

หมู 14 รวดเร็ว จุดเริ่มคาพิกัด 47P 422482E, สะดวก

911886N จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

422169E, 911749N

296 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมใน 1 โครงการ (รายละเอียดตาม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมใน กองชาง

คสล. ซอย 2 ทั้งสองดาน หมูบาน แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด หมูบาน

(สายหนาซอย 2 ชน กวาง 0.75 ม. 8.239818N 98.287781E

ถนนใหญ) หมู 14 ยาว 150 ม. จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.240451N

98.288494E

297 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมใน 1 โครงการ 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมใน กองชาง

คสล. พรอมปรับปรุงผิวถนน หมูบาน (รายละเอียดตามแบบแปลน) หมูบาน

สายบานชางสา ถึงบาน กวาง 0.75 ม. จุดคาพิกัด 8.246667N

กลางนา หมู 14 ยาว 630 ม. 98.289102E
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298 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมใน 1 โครงการ (รายละเอียดตาม 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมใน กองชาง

คสล. ซอยบานผูชวยประเสริฐ หมูบาน แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด หมูบาน

หมู 14 กวาง 0.75 ม. 8.237092N 98.291178E

ยาว 150 ม. จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.238455N

98.291112E

299 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนได 1 โครงการ (รายละเอียดตาม 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

ซอย 1/4 ถึงถนนคอนกรีตไป สัญจรไปมาไดสะดวก แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด สัญจรไปมาได

บานบังเทศ หมู 14 รวดเร็ว กวาง 4 ม. 8.246899N 98.290363E สะดวก

ยาว 350 ม. จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.245209N

98.289480E

300 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมใน 1 โครงการ (รายละเอียดตาม 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมใน กองชาง

คสล. หนามัสยิดทานา ถึง หมูบาน แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด หมูบาน

ซอย 1/6 หมู 14 กวาง 4 ม. 8.243809N 98.288520E

ยาว 390 ม. จุดสิ้นสุดคาพิกัด 8.246792N

98.289489E

301 โครงการติดตั้งปายบอกชื่อ เพื่อใหประชาชนไดรับ 1 โครงการ (รายละเอียดตาม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

ซอยตําบลโคกกลอย ความสะดวกในการ แบบแปลน) จุดคาพิกัด สัญจรไปมาได

เดินทาง ตําบลโคกกลอย สะดวก
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302 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดรับ ถนนกวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม. 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 1 โครงการ ประชาชนได กองชาง

แบบพาราแอสฟลทติก ซอย ความสะดวกในการ จุดเริ่ม 8.248609N สัญจรไปมาได

เขาปหลาย 1 หมู 14 เดินทาง 98.291829E จุดสิ้นสุด สะดวก

8.239738N 98.287608E

303 โครงการเปลี่ยนฝาคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมและ จุดเริ่มคาพิกัด 8.246858N 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

ตะแกรงเหล็ก สายมัสยิดบาน แกปญหาการระบายน้ํา 98.289986E และแกปญหาการ

ทานา หมู 14 ระบายน้ํา

304 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมและ คูระบายน้ํายาว 130 ม. 455,000 455,000 455,000 455,000 455,000 1 โครงการ ปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

คสล. ซอยเขาปหลาย 3 แกปญหาการระบายน้ํา จุดเริ่ม 8.237086N และแกปญหาการ

หมู 14 98.291262E จุดสิ้นสุด ระบายน้ํา

8.238237N 98.291192E

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

305 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อแกปญหาการ 1 โครงการ จุดเริ่มคาพิกัด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ แกปญหาการ กองชาง

ซอย 1/5 หมู 14 ระบายน้ํา 8.247542 N 98.289342E ระบายน้ํา

(รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

306 โครงการกอสรางเขื่อนปองกัน เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ ยาว 500 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ปองกันน้ํากัดเซาะ กองชาง

ตลิ่งชายทะเลเขาปหลาย ตลิ่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน ตลิ่ง

หมู 14 กอสราง)

307 โครงการกอสรางระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช (รายละเอียดตามปริมาณงาน และ 1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   1 แหง ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

น้ําบาดาล บานทานา ตลอดป แบบแปลน) จุดพิกัด 8.246545 N ตลอดทั้งป

หมูที่ 14  98.290322 E
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308 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช มาตรฐานรูปแบบราคาการประปาสวน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

เชื่อมตอการประปาสวน ตลอดป ภูมิภาคเปนผูออกแบบและประเมิน ตลอดป

ภูมิภาค หมู 14 ราคา รายละเอียดตามแบบแปลน

1.ซอย 1/2 บานผูชวยซอแหละ

2.ซอย1/5 ตรงขามมัสยิดทานา

3.ซอย 3 บานผูชวยอาหมาด

4.ซอย 2 ตูโทรศัพท-ซอย1/1

บานนายแดง

5.ซอย1/6บานนายพินิจ ศรีรัฐ

6.ซอย1/7 บานหยีกีบ

309 ปรับปรุงหองน้ําสํานักงานใหม เพื่อสะดวกในการใช 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ไดรับความสะดวก สํานักงานปลัด

บริการ (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) ในการใชบริการ

310 โครงการกอสรางรั้วสํานักงาน เพื่อสะดวกในการใช 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ไดรับความสะดวก สํานักงานปลัด

บริการ (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) ในการใชบริการ

311 โครงการกอสรางอาคารเก็บ เพื่อมีสถานที่จัดเก็บ 1 โครงการ 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ มีสถานที่จัดเก็บ กอง

วัสดุและอุปกรณสนามกีฬา อุปกรณ มีความเปน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) อุปกรณ และเปน การศึกษาฯ

กลาง หมูที่ 10 ระเบียบเรียบรอย ระเบียบเรียบรอย

312 โครงการซอมแซมหองน้ําอัฒ- เพื่อสะดวกในการใช 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ไดรับความสะดวก กอง

จรรยสนามกีฬากลางหมูที่ 10 บริการ ในการใชบริการ การศึกษาฯ

รวม 312 โครงการ 424,474,000      499,985,925      512,993,925      512,993,925      502,175,925      
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1 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวให ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ ดึงดูดนักทองเที่ยว สํานักงานปลัด

เขามาเที่ยวในเขต อบต. ในเขต อบต. ใหมาเที่ยวมากขึ้น

มากขึ้น

2 โครงการทําปายประชา เพื่อใหนักทองเที่ยวที่ตอง ปายแนะนําสถานที่ทองเที่ยว 500,000 - - - - 1 โครงการ นักทองเที่ยวพึง สํานักงานปลัด

สัมพันธสถานที่ทองเที่ยว การศึกษาสามารถศึกษา พอใจและประชา

ไดดวยตนเอง เพื่อประชา สัมพันธแหลงทอง

สัมพันธแหลงทองเที่ยว เที่ยว

3 โครงการอบรมมัคคุเทศก -เพื่อสรางผูนําเที่ยวที่เปน อบรมมัคคุเทศกอยางนอย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ผูที่ไดรับการฝกอบรม สํานักงานปลัด

ทองถิ่น คนทองถิ่น 1 ครั้ง/ป/คน จํานวน สามารถใหความรูแก

-เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวและ ไมนอยกวา 20 คน นักทองเที่ยวได

สรางรายไดใหแกคนใน

พื้นที่

4 โครงการประชาสัมพันธแหลง -เพื่อประชาสัมพันธแหลง -แจงทํา DVD, VDO, CD 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ นักทองเที่ยวรูจัก สํานักงานปลัด

ทองเที่ยว ทองเที่ยวใหบุคคลภายนอก อยางใดอยางหนึ่ง แหลงทองเที่ยวใน

ทราบ -จัดทําวารสาร ตําบลโคกกลอย

-เพื่อเผยแพรแหลงทอง -ประชาสัมพันธ มากขึ้น

เที่ยวใหมีคนรูจักมากขึ้น
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2. ยุทธศาสตรที่  2  :  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  : สรางเสริมคุณภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 1 : พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร

หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2.1 แผนงาน :  บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

5 โครงการการทองเที่ยวชุมชน -สรางรายไดและแกไข พัฒนาหมูบานใหเปนการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ นักทองเที่ยวเพิ่ม สํานักงานปลัด

ปญหาความยากจน ทองเที่ยวชุมชนอยางนอย มากขึ้น ประชาชน

-สรางความมีศักดิ์ศรีความ 1 หมูบาน ในพื้นที่มีรายได

ภาคภูมิใจในอัตลักษณ เพิ่มขึ้น

-เกิดการพัฒนาและอนุรักษ

ทางดานสังคมของชุมชน

-สรางกระบวนการการ

เรียนรูรวมกันของทองถิ่น

-เพื่อใหชุมชนเกิดความสงบ

สุขและเขมแข็ง

-เพื่อพัฒนาเปนแหลง

ทองเที่ยว

6 โครงการสงเสริมและอบรม เพื่อพัฒนาเปนแหลงทอง พัฒนาหมูบานใหเปนแหลง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 โครงการ นักทองเที่ยวรูจัก สํานักงานปลัด

ใหรักษาธรรมชาติ เที่ยวและสรางจิตสํานึก ทองเที่ยวชุมชนอยางนอย แหลงทองเที่ยวใน

ในการอนุรักษธรรมชาติ 1 หมูบาน ตําบลโคกกลอย

มากขึ้น

7 โครงการทําปายแผนที่ เพื่อใหอํานวยความสะดวก ปายแผนที่สถานที่ทองเที่ยว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ นักทองเที่ยวไดรับ สํานักงานปลัด

แนะนําแหลงทองเที่ยว ในการศึกษาเสนทางให ความสะดวกในการ

(พรอมติดตั้ง) นักทองเที่ยว ศึกษาเสนทางได

ดียิ่งขึ้น

8 โครงการประกวดภาพถาย เพื่อประชาสัมพันธแหลง ประชาชน/นักทองเที่ยว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ นักทองเที่ยวใหความ สํานักงานปลัด

เกี่ยวกับตําบลโคกกลอย ทองเที่ยวในตําบล สงภาพเขาประกวด สนใจและรูจักแหลง

ทองเที่ยวมากขึ้น
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หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



แบบ ผ.02
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)  (KPI)

9 โครงการสงเสริมกิจกรรม เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว ประชาชน/นักทองเที่ยว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ นักทองเที่ยวใหความ สํานักงานปลัด

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว สนใจและเขามา

ประจําตําบลโคกกลอย เที่ยวมากขึ้น

10 โครงการสงเสริมขายสินคา เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว ประชาชน/นักทองเที่ยว 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ นักทองเที่ยวใหความ สํานักงานปลัด

เกษตรตามฤดูกาลตําบล สนใจและเขามา

โคกกลอย เที่ยวมากขึ้น

11 โครงการจัดทําวารสาร เพื่อเผยแพรงานและ จํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชน บุคคล สํานักงานปลัด

ประชาสัมพันธ อบต. กิจกรรมตางๆ ของ อบต. 1,000 เลม ทั่วไป และหนวยงาน

ตางๆ ไดทราบความ

เคลื่อนไหวของ อบต.

12 โครงการจัดรายการวิทยุ อบต. เพื่อเผยแพรงานและ เดือนละ 2 ครั้ง/ป 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 1 โครงการ ประชาชน บุคคล สํานักงานปลัด

พบประชาชน กิจกรรมตางๆ ของ อบต. ทั่วไป และหนวยงาน

ตางๆ ไดทราบความ

เคลื่อนไหวของ อบต.

13 โครงการทองเที่ยววิถีชุมชน 1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของ 1.พัฒนาพื้นที่บานนากลางเปน 2,000,000 - - - - 1 โครงการ 1.ไดพัฒนาคุณภาพ สํานักงานปลัด

เชิงเกษตร บานนากลาง เกษตรกรตามหลักปรัชญา แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและ ชีวิตตามหลักปรัชญา

หมูที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง วิถีชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง

2.พัฒนาความรูความ 2.สรางงานเพิ่มรายไดจากการ 2.ไดพัฒนาความรู

สามารถและทักษะของ ทองเที่ยวใหแกชุมชน ความสามารถและ
เกษตรกรในการทําการ 3.สรางศูนยเรียนรูการทองเที่ยว ทักษะของเกษตรกร
เกษตรเพื่อการทําธุรกิจและ เพื่อบริการนักทองเที่ยวและ ในการทําการเกษตร
การดํารงชีวิต สามารถพึ่งตนเองในระยะยาว เพื่อธุรกิจและการ

ดํารงชีวิต

14 โครงการกอสรางศูนย OTOP เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว จุดเริ่มคาพิกัด 47P 420365E, 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 โครงการ สงเสริมการ สํานักงานปลัด

สะพานนาใตพรอมจัดภูมิทัศน ตําบลโคกกลอย 614595N ทองเที่ยว /กองชาง

เพื่อการทองเที่ยว หมู 5 (รายละเอียดตามแบบแปลน)

รวม 14 โครงการ 9,752,000     7,252,000     7,252,000     7,252,000     7,252,000     
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน    เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ กอสรางศาลาอเนกประสงคและ - 500,000     500,000     500,000     500,000     1 แหง ประชาชนมี กองชาง

บริเวณริมคลองสะพานพราว  พักผอนหยอนใจ และ จัดภูมิทัศน(รายละเอียดตามแบบ สถานที่พักผอน

หมูที่  1   ปองกันการบุกรุกที่สาธารณ แปลนและปริมาณงาน)จุดพิกัด หยอนใจและ

ประโยชนประชาชน 8.272320 N 98.309386E ปองกันการบุกรุก

ใชรวมกัน ที่สาธารณะได

2 โครงการกอสรางศาลาอเนก เพื่อใหประชาชนไดพักผอน รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. - 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ประชาชนมีสถาน กองชาง

ประสงคริมน้ําพรอมลาน หยอนใจ พิกัดเริ่ม 8.257735N ที่พักผอน

บริเวณหานปาสตอ หมูที่ 3 98.304337E

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว (รายละเอียดตามแบบแปลน)จุดเริ่ม 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 โครงการ สงเสริมการ กองชาง

หานปาสตอ หมู 3 8.259691N 98.304281E ทองเที่ยว

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหประชาชนมีที่พักผอน (รายละเอียดตามปริมาณงาน และ - 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1 แหง ประชาชนมีสถาน กองชาง

รอบสระในหาน หมูที่ 6 หยอนใจ การสันทนาการ แบบแปลน)จุดพิกัด 8.282297N ที่พักผอนหยอนใจ

และสงเสริมการทองเที่ยว 98.290622 E

5 โครงการกอสรางอาคารหอง เพื่อสงเสริมการ 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 โครงการ มีอาคารสุขาบริการ กองชาง

สุขาบริการนักทองเที่ยวเชิง ทองเที่ยว การใชหอง แบบแปลน) จุดพิกัด 47P นักทองเที่ยวถูก

สะพานสารสิน หมู 7 สุขาตามสุขลักษณะ 422750E, 907000N ตามสุขลักษณะ

112

หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2.2 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

2. ยุทธศาสตรที่  2  :  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  : สรางเสริมคุณภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 1 : พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร



แบบ ผ.02
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

6 โครงการกอสรางหองน้ํา - สุขา เพื่อบริการนักทองเที่ยว รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 800,000 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ มีหองน้ําใชอยาง กองชาง

แหลงทองเที่ยวน้ําตกวัดเขา และประชาชนที่มาพักผอน พิกัดเริ่ม 8.296636N  สะดวก

หมูที่ 10 98.313770E

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหประชาชนใชเปนที่ 1 โครงการ (รายละเอียดตาม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 โครงการ สงเสริมการ กองชาง

หินดํา หมู 11 พักผอนหยอนใจ และ แบบแปลน) จุดคาพิกัด ทองเที่ยว

สงเสริมการทองเที่ยว 8.206851N 98.305525E

8 โครงการตอเติมศาลาเอนกประ เพื่อบริการนักทองเที่ยว 1 โครงการ จุดเริ่มคาพิกัด 47P 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ นักทองเที่ยวมา กองชาง

สงคพรอมปรับปรุงภูมิทัศน 420990E, 910984N เที่ยวมากขึ้น

ชายทะเลเขาปหลายใหเปนจุด (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน)

บริการนักทองเที่ยว หมู 14

9 โครงการซอมแซมศาลาหนาเล เพื่อสงเสริมการ 1 โครงการ (รายละเอียดตาม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ สงเสริมการ กองชาง

พรอมตอเติมหองอาบน้ํา ทองเที่ยว แบบแปลน) จุดคาพิกัด ทองเที่ยว

หมู 14 8.239774N 98.282663E

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 โครงการ มีสถานที่พักผอน กองชาง

หานบัว หมู 5 พักผอนหยอนใจและ จุดคาพิกัด 8.269138N หยอนใจและนัก

สงเสริมการทองเที่ยว 98.293544E ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณน้ําตกโตน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ มีสถานที่พักผอน กองชาง

บริเวณน้ําตกโตนนาเหนือ พักผอนหยอนใจและ นาเหนือ หยอนใจและนัก

สงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ มีสถานที่พักผอน กองชาง

หานไฟลาม พักผอนหยอนใจและ ไฟลาม หยอนใจและนัก

สงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อสรางสัญลักษณใหแก ปรับปรุงภูมิทัศนใหเกิดความ 10,500,000 10,500,000 - - - 1 โครงการ มีสถานที่ที่สวยงาม กองชาง

แหลงทองเที่ยวหาดทะเล ทะเลนาใตและสงเสริม สะอาดและเกิดความสวยงาม และนักทองเที่ยว

นาใต ( Seafood & Fishing การทองเที่ยว เพิ่มขึ้น

 street @ nata ipier)
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14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ 1 โครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 โครงการ มีสถานที่พักผอน กองชาง

น้ําตกวัดเขาเพื่อการทอง พักผอนหยอนใจและ หยอนใจและนัก

เที่ยว หมู 10 ตอเนื่องจาก สงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

ของเดิม

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ 1 โครงการ 30,000,000 30,000,000 -             -             -             1 โครงการ มีสถานที่พักผอน กองชาง

หานปาสตอ หมู 3 พักผอนหยอนใจและ หยอนใจและนัก

สงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ มีสถานที่พักผอน กองชาง

บริเวณน้ําตกหวยทราย พักผอนหยอนใจและ น้ําตกหวยทราย หยอนใจและนัก

สงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหเกิดความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนถนนสายนาใต 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ เกิดความสวยงาม กองชาง

ถนนสายนาใตถึงทาเทียบเรือ เปนที่นาสนใจของ ถึงทาเทียบเรือ เปนที่นาสนใจของ

นักทองเที่ยว นักทองเที่ยว

18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ ปรับปรุงบริเวณศาลา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ มีสถานที่พักผอน กองชาง

บริเวณศาลาเอนกประสงค พักผอนหยอนใจและ เอนกประสงค -ริมชายทะเล หยอนใจและนัก

และริมชายทะเลบาน สงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

เขาปหลาย หมู 14

19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศนใหเปน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ มีสถานที่พักผอน กองชาง

พื้นที่ปาโกงกาง บริเวณหิน พักผอนหยอนใจและ แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หยอนใจและนัก

ดินดํา บานเกาะกลาง สงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

หมู 11

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหานบัว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ มีสถานที่พักผอน กองชาง

บริเวณบานหานบัว หมู 5 พักผอนหยอนใจและ หยอนใจและนัก

สงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
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21 โครงการปรับพื้นที่ เพื่อใหเกิดความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ เกิดความสวยงาม กองชาง

สาธารณะขางสะพานโคง เปนที่นาสนใจของ สะพานโคง เปนที่นาสนใจของ

หมู 12 นักทองเที่ยว นักทองเที่ยว

22 โครงการปรับภูมิทัศนรอบ เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 โครงการ มีสถานที่พักผอน กองชาง

นบใหญ - นบโหนด หมู 12 พักผอนหยอนใจและ นบใหญ - นบโหนด หยอนใจและนัก

สงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

23 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ 1 โครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 โครงการ มีสถานที่พักผอน กองชาง

พื้นที่ปาชายเลน หมู 11 พักผอนหยอนใจและ หยอนใจและนัก

ใหเปนแหลงทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

เชิงอนุรักษ

รวม 23 โครงการ 84,400,000     87,000,000     46,500,000     46,500,000     46,500,000     
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1 โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ประชาชนในเขตตําบลโคกกลอย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักงานปลัด

ตางๆ กลุมอาชีพที่มีอยูใหมีความ ของกลุมอาชีพที่มี

เขมแข็งมากขึ้น อยูใหมีความเขม

แข็งมากขึ้น

2 โครงการสนับสนุนการ -มีการฝกอบรมใหความ กลุมเกษตรกรจํานวน 1 กลุม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ เกษตรกรมีความรู สํานักงานปลัด

ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ รูแกเกษตรกร เพิ่มมากขึ้น

การเกษตร -จัดหาครุภัณฑใชในการ

ปฏิบัติงานของศูนยถาย

ทอดเทคโนโลยีเพื่อการ

เกษตร

3 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับผูสูง ผูสูงอายุ ผูพิการผูปวยและประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ไดความรูในดาน สํานักงานปลัด

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย อายุ ผูพิการ ผูปวย ในพื้นที่ ทั่วไปในพื้นที่ของ อบต. จํานวน การประกอบอาชีพ

รับผิดชอบของอบต. เพื่อฝก 50 คน มีรายไดที่เพิ่มขึ้น มี

อบรมใหความรูในดานการ คุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพ และสราง การดํารงชีพใน

รายได สังคมที่ดีขึ้น
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2. ยุทธศาสตรที่  2  :  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ใหมั่นคงและนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม

หนวยงาน

รับผิดชอบ

 2.3 แผนงาน :  สรางความเขมแข็งของชุมชน
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4 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ -เพื่อสามารถเพิ่มรายได สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนภูตาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ เปนการเพิ่มมูลคา สํานักงานปลัด

สมาชิกกลุมภูตาล ใหกับสมาชิกกลุม 12 หมูบาน ผลิตภัณฑและ

-เพื่อสงเสริมความเขม พัฒนาคุณภาพ

แข็งเศรษฐกิจรากฐานชุมชน ผลิตภัณฑและเพิ่ม

-เพื่อสรางความมั่นคง รายไดใหกับ

ดานอาชีพใหกับสมาชิก สมาชิกกลุม

-เพื่อสนับสนุนพัฒนา

ภูมิปญญาทองถิ่น

5 โครงการจัดแสดงและจําหนาย -เพื่อจัดหาชองทางการ เปนฐานการตลาดที่มั่นคงใหกับ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ สมาชิกและชุมชน สํานักงานปลัด

สินคา จําหนายผลิตภัณฑของ สมาชิกกลุม มีรานคา และ

กลุม มีตลาดเปนของ สามารถระบาย

ตัวเองที่แนนอน สินคาของตนเองได

-เพื่อเปนอาคารจําหนาย และสามารถเพิ่ม

สินคา รายไดกับครัวเรือน

-เพื่อเปนการบูรณะชอง อยางยั่งยืน

ทางการตลาดใหมั่นคง

6 โครงการสงเสริมรานคาชุมชน เพื่อสงเสริมอาชีพและ ประชาชน/นักทองเที่ยว 2,000,000 -             -             -             -             1 โครงการ สรางอาชีพและ สํานักงานปลัด

หมู 3 สรางรายไดใหแกประชาชน รายไดใหแก

ประชาชน

7 โครงการกอสรางศูนย OTOP เพื่อสรางรายไดใหแก 1 โครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 โครงการ สรางรายไดแก สํานักงาน

บริเวณริมคลองนาใต (สาย ชุมชนและเปนแหลง ชุมชนและเปน ปลัด/

นาใต-บอดาน) บาน นางราตรี ทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว กองชาง

วงศเมือง หมู 6
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8 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใหประชาชนใช กวาง 12 ม. ยาว 12 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 โครงการ ประชาชนมีที่ กองชาง

จําหนายผลิตภัณฑพื้นบาน ผลิตภัณฑพื้นบาน (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) จําหนายผลิตภัณฑ

และสินคา OTOP ขางศูนย จุดเริ่มคาพิกัด 47P พื้นบาน

การเรียนรู หมู 9 424519E, 914272N

424220E, 914227N

9 โครงการกอสรางและปรับ เพื่อสงเสริมการ 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 โครงการ สงเสริมการทอง กองชาง

ภูมิทัศน อาคารศูนยบริการ ทองเที่ยวและสงเสริม แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด เที่ยวและสราง

นักทองเที่ยวและสงเสริม อาชีพ 8.291234E, 98.310580N อาชีพ

อาชีพ บานวัดเขา หมู 10

รวม 9 โครงการ 8,100,000     6,100,000     6,100,000     6,100,000     6,100,000     
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ไดรับ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 โครงการสรางสนามเด็กเลนที่ เพื่อสงเสริมใหเด็กและ พื้นยางพาราพรอมเครื่องเลน - 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1 ชุด เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

สนามกีฬาตําบลโคกกลอย ประชาชนไดออกกําลังกาย (รายละเอียดตามแบบและ ประชาชนมีคุณภาพ

หมูที่ 10 ปริมาณงาน) พิกัด 8.292278N ชีวิตที่ดีขึ้น

98.326086E

รวม 1 โครงการ -              1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3. ยุทธศาสตรที่  3  :   ยุทธศาสตรดานกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ใหมั่นคงและนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 โครงการติดตั้งเครื่อง เพื่อสงเสริมใหเด็กและ เครื่องเลน 15 ชุด (รายละเอียด - 1,900,000   1,900,000   1,900,000   1,900,000   15 ชุด เด็ก เยาวชนและประ กองการศึกษาฯ

ออกกําลังกายกลางแจง ประชาชนไดออกกําลังกาย ตามแบบและปริมาณงาน) ; ชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

หมูที่ 5 พิกัด 8.281240N ดีขึ้น

98.286119E

2 โครงการปรับปรุง เพื่อไดมีสนามกีฬาที่ดีขึ้น กอสรางรั้วเหล็กรอบสนามกีฬา , - 3,650,000   3,650,000   3,650,000   3,650,000   1 แหง ใชในกิจการของ กองการศึกษาฯ

สนามกีฬากลางตําบล เพื่อใหประชาชนได กอสรางระบบระบายน้ํา ,ติดตั้งไฟ อบต.โคกกลอย

โคกกลอย หมูที่ 10 ออกกําลังกายและไดมี สองสนาม,กอสรางเสาธงสนามกีฬา ประชาชนมีแสงสวาง

สุขภาพที่ดี (รายละเอียดตามแบบและ และมีความปลอดภัย

ปริมาณงาน) มากขึ้น

3 โครงการกอสรางหลังคาเครื่อง เพื่อใหประชาชนสามารถ (รายละเอียดตามแบบและ - 400,000 400,000 400,000 400,000 1 แหง ใชในกิจการของ กองการศึกษาฯ

ออกกําลังกายสนามกีฬา ออกกําลังกายไดทุกฤดู ปริมาณงาน) พิกัด 8.292278N อบต.โคกกลอย

หมูที่ 10 98.326086F

4 โครงการกอสรางหองน้ําสนาม เพื่อบริการประชาชน รายละเอียดตามแบบแปลน - 1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000  1 โครงการ มีหองน้ํารองรับผู กองการศึกษาฯ

กีฬากลางตําบลโคกกลอย อบต.โคกกลอย ที่มาออกกําลังกาย

ฝงอัฒจันทร  หมูที่ 10
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3. ยุทธศาสตรที่  3  :   ยุทธศาสตรดานกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ใหมั่นคงและนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม

หนวยงาน

รับผิดชอบ

 3.2 แผนงาน :  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

5 โครงการกอสรางและปรับปรุง เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ รายละเอียดตามแบบแปลน - 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

ลานกีฬาบานทาปากแหวง ประชาชนในตําบล พิกัด 8.207553N ประชาชนในตําบล

หมูที่ 11 โคกกลอย ไดสถานที่ออก 98.310616E โคกกลอยมีคุณภาพ

กําลังกาย ชีวิตที่ดีขึ้น

6 โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ เพื่อใหเด็กและเยาวชน พื้นที่ตําบลโคกกลอย 13 หมูบาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ เด็ก และเยาวชนใน กองการศึกษาฯ

การกีฬาตําบลโคกกลอย มีวัสดุและอุปกรณการ โคกกลอย มีวัสดุ

กีฬาอยางเพียงพอ อุปกรณ และพัฒนา

ดานกีฬา

7 โครงการกอสรางลานกีฬา เพื่อใหเด็ก เยาวชน พื้นที่ตําบลโคกกลอย 13 หมูบาน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 โครงการ เด็ก และเยาวชนใน กองการศึกษาฯ

กลางแจงพรอมเครื่อง ตําบลโคกกลอยไดรวม โคกกลอย ไดรวมกัน

ออกกําลังกาย หมู 1-14 กิจกรรมดานกีฬาและ ทํากิจกรรมและหาง

ตอตานยาเสพติด ไกลยาเสพติด

8 โครงการติดตั้งเครื่องออก เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ รายละเอียดตามแบบแปลน - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

กําลังกายหมูบาน  หมูที่ 11 ประชาชนในตําบล พิกัด 8.207553N ประชาชนในตําบล

โคกกลอย มีสุขภาพที่ดี 98.310616E โคกกลอยมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

9 โครงการจัดการแขงขัน เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ เด็ก เยาวชน และประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

ฟุตซอลหมูบาน ประชาชนในตําบล ในตําบลโคกกลอย ประชาชนใน

อบต.โคกกลอยคัพ โคกกลอย ไดรวม ตําบลโคกกลอยมี

กิจกรรมและหางไกล คุณภาพชีวิตที่ดี

ยาเสพติด ขึ้น

10 โครงการฝกอบรมการกีฬา เพื่อพัฒนาใหเด็กและ เด็กและเยาวชนในตําบลโคกกลอย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชนไดรับ กองการศึกษาฯ

ขั้นพื้นฐาน เยาวชนไดฝกทักษะกีฬา การพัฒนาทักษะ

ประเภทตางๆ ดานกีฬา
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หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



แบบ ผ.02
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)  (KPI)

11 โครงการจัดการแขงขัน เพื่อใหเด็กและเยาวชน เด็กระดับปฐมวัยในเขตตําบล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชนใน กองการศึกษาฯ

กีฬาเด็กอนุบาล ประชาชนตําบลโคกกลอย โคกกลอย พื้นที่ไดรวมกิจกรรม

ไดรวมกิจกรรมการแขงขัน ดานกีฬารวมกัน 

กีฬาประเภทตางๆ สงเสริมทักษะกีฬา

12 โครงการจัดการแขงขัน เพื่อใหเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตําบลโคกกลอย 13 หมูบาน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ เขตพื้นที่ตําบล กองการศึกษาฯ

กีฬา-กรีฑานักเรียนตําบล เขตพื้นที่ตําบลโคกกลอย โคกกลอยไดรับการ

โคกกลอย ไดรับการพัฒนาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต

ชีวิตและหางไกลยาเสพติด และหางไกลยาเสพติด

13 โครงการจัดการแขงขัน เพื่อใหเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตําบลโคกกลอย 13 หมูบาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชนใน กองการศึกษาฯ

ฟุตบอล 11 คน หมูบาน เขตพื้นที่ตําบลโคกกลอย ตําบลโคกกลอยมีชีวิต

อบต.โคกกลอยคัพ หางไกลยาเสพติด ที่ดีขึ้น

14 โครงการจัดการแขงขันฟุตบอล เพื่อใหเด็กและเยาวชนใน เด็กและเยาวชนในตําบลโคกกลอย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชนใน กองการศึกษาฯ

7 คน หมูบาน อบต.โคกกลอย เขตพื้นที่ตําบลโคกกลอย ตําบลโคกกลอยมีชีวิต

ลีกคัพ ไดรวมกิจกรรมและหาง ที่ดีขึ้น

ไกลยาเสพติด

15 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อใหเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในตําบลโคกกลอย 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชนใน กองการศึกษาฯ

พื้นบาน อบต. โคกกลอย ประชาชนตําบลโคกกลอย ตําบลโคกกลอยไดรวม

ไดรวมอนุรักษสงเสริมกีฬา อนุรักษกีฬาพื้นบาน

พื้นบานของทองถิ่น และกิจกรรมกับชุมชน

16 โครงการเดินวิ่ง - มินิมาราธอน เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ เด็กและเยาวชนในตําบลโคกกลอย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ

ตําบลโคกกลอย ประชาชนตําบลโคกกลอย ประชาชน ต.โคก

ไดรวมกิจกรรมและ กลอยไดรวมกิจกรรม

ออกกําลังกาย และออกกําลังกาย

17 โครงการฝกอบรมการกีฬาขั้น เพื่อพัฒนาใหเด็กและ เด็กและเยาวชนในตําบลโคกกลอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชนไดรับ กองการศึกษาฯ

พื้นฐาน เยาวชนไดฝกทักษะกีฬา การพัฒนาทักษะดาน

ประเภทตางๆ กีฬา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

18 โครงการสงเสริมการแขงขัน เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ เด็กและเยาวชนในตําบลโคกกลอย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ เขตพื้นที่ตําบล กองการศึกษาฯ

กีฬาประเภทตางๆ ประชาชนตําบลโคกกลอย โคกกลอยไดรับการ

ไดรวมกิจกรรมการแขงขัน พัฒนาคุณภาพชีวิต

กีฬาประเภทตางๆ และหางไกลยาเสพติด

19 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อใหเด็กและเยาวชน เด็กระดับปฐมวัยในเขตตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชนในเขต กองการศึกษาฯ

เด็กอนุบาล ประชาชนตําบลโคกกลอย โคกกลอย พื้นที่ไดรวมกิจกรรม

ไดรวมกิจกรรมการแขงขัน ดานกีฬารวมกัน สง

กีฬาประเภทตางๆ เสริมทักษะดานกีฬา

20 โครงการจัดการแขงขัน เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ เด็กและเยาวชนในตําบลโคกกลอย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ

วอลเลยบอล อบต. ประชาชนตําบลโคกกลอย ประชาชน ต.โคก

โคกกลอยคัพ ไดรวมกิจกรรมการแขงขัน กลอยไดรวมกิจกรรม

กีฬาประเภทตางๆ และมีทักษะดานกีฬา

21 โครงการแขงขันกีฬาชายหาด เพื่อใหประชาชนไดรวมกัน ประชาชนในเขตตําบลโคกกลอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ประชาชนไดรวมกันทํา กองการศึกษาฯ

และฟชชิ่งเกมสตําบลโคกกลอย ทํากิจกรรมภายในตําบล กิจกรรมในตําบลและ

และประชาสัมพันธแหลง รูจักแหลงทองเที่ยว

ทองเที่ยว เพิ่มขึ้น

22 อุดหนุนสนับสนุนโครงการ เพื่อพัฒนาเครือขาย เพื่อสนับสนุนใหกับทางอําเภอ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ พัฒนาเครือขายใน กองการศึกษาฯ

แขงขันฟุตบอลมวลชน อําเภอ นันทนาการ ในระดับ ตะกั่วทุง ระดับอําเภอ

ตะกั่วทุงคัพ อําเภอ

23 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อใหผูสูงอายุไดรวมกัน ผูสูงอายุในตําบลโคกกลอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ผูสูงอายุมีสุขภาพ กอง

ออกกําลังกายผูสูงอายุ ทํากิจกรรมและมีสุขภาพ รางกายแข็งแรงและ สาธารณสุขฯ

ประจําหมูบาน แข็งแรง รวมกันทํากิจกรรม

24 โครงการกอสรางถนนและลาน เพื่อใหประชาชนไดมี รายละเอียดตามแบบแปลน - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง/

สันทนาการรอบสระน้ําในหาน สถานที่ออกกําลังกายและ กอสราง อบต.โคกกลอย พิกัด ออกกําลังและ กองการ

หมูที่ 5 พักผอนหยอนใจ 8.282587N  98.290831E พักผอน ศึกษาฯ

123

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

25 โครงการกอสรางสนามกีฬา เพื่อเปนสถานที่ 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ สถานที่ออกกําลัง กองชาง/

หานบัว หมู 5 ออกกําลังกายและทํา (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) กายและทํา กองการ

กิจกรรมตาง ๆ กิจกรรมตางๆ ศึกษาฯ

26 โครงการกอสรางและซอมแซม เพื่อใหประชาชนไดทํา (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 โครงการ ประชาชนไดทํา กอง

สนามกีฬาตําบลโคกกลอย กิจกรรมรวมกัน จุดคาพิกัด 8.292196N, กิจกรรมรวมกัน การศึกษาฯ

98.325987 (อาคาร อัฒจรรย 

สนามไฟสองสวาง ลูวิ่ง)

27 โครงการกอสรางหลังคาคลุม เพื่อสามารถใชลาน กวาง 22 ม. ยาว 34 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ สามารถใชลาน กอง

ลานกีฬาอเนกประสงคสนาม กีฬาเอนกประสงคได (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) กีฬาเอนกประสงค การศึกษาฯ

กีฬากลางตําบลโคกกลอย อยางมีประสิทธิภาพ จุดคาพิกัด 8 17’35.15”N ไดอยางมี

หมู 10 98 19’37.47”E ประสิทธิภาพ

28 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนที่มาใช ติดตั้งมิเตอรไฟฟา/งานปกเสาพาด 120,000 120,000 120,000 1 โครงการ ประชาชนมีสถานที่ กอง

อาคาร สนามกีฬาทุงโพธิ์ อาคารสนามกีฬาไดมีไฟฟา สาย(รายละเอียดตามปริมาณงาน ออกกําลังกายที่สะดวก การศึกษาฯ

ใชในเวลากลางคืนและชวย และแบบแปลนมาตรฐานการไฟฟา สบายมากขึ้น

เพิ่มความปลอดภัย สวนภูมิภาค)จุดพิกัด 8271346N

98.33428E

29 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนที่มาใช (รายละเอียดตามปริมาณงานและ 60,000 60,000 60,000 1 โครงการ ประชาชนที่มาใช กอง

อาคาร สนามกีฬาทุงโพธิ์ อาคารสนามกีฬาไดมีน้ําใช แบบแปลน)จุดพิกัด 8271346N สนามกีฬา มีน้ําใช การศึกษาฯ

98.33428E(ติดตั้งมิเตอรประปา)

30 โครงการขุดบอน้ําพรอมติดตั้ง เพื่อใหประชาชนที่มาใช (รายละเอียดตามปริมาณงานและ 110,000 110,000 110,000 1 โครงการ ประชาชนที่มาใช กอง

เครื่องสูบน้ําและงานระบบ อาคารสนามกีฬาไดมีน้ําใช แบบแปลน)จุดพิกัด 8271346N สนามกีฬา มีน้ําใช การศึกษาฯ

ประปาภายในอาคารสนาม 98.33428E

กีฬาทุงโพธิ์

รวม 30 โครงการ 15,120,000     24,770,000     25,060,000     25,060,000     25,060,000     
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แบบ ผ.02
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1 โครงการสายใยรักแหง เพื่อจัดประสบการณการ เด็กปฐมวัย ศพด.บานทานุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ เด็กปฐมวัยไดรับ กองการศึกษาฯ

ครอบครัวอบอุน เรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย ประสบการณ

มากขึ้น

รวม 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

125

หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4.1 แผนงาน : การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

4. ยุทธศาสตรที่  4  :  ยุทธศาสตรดานสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ใหมั่นคงและนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 โครงการ 1 ตําบล 1 กูภัย เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย มีหนวยงานชวยเหลือผู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ชวยเหลือผูประสบภัย สํานักงานปลัด

1 กูชีพ ตางๆ ภายในพื้นที่ ประสบภัย - บุคลากรมีความรู

- จัดอบรมบุคลากร ดานการกูภัย

อาสาสมัคร

2 โครงการจัดฝกอบรมปองกัน เพื่อปองกันและใหความรู 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ลดการแพรระบาดของ สํานักงานปลัด

ยาเสพติด เกี่ยวกับยาเสพติด ยาเสพติด

3 โครงการติดตั้งกลองวงจร เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ ปองกันและรักษา สํานักงานปลัด

ปด CCTV บริเวณจุดเสี่ยง ที่เกิดขึ้นเปนหลักฐานทาง ความปลอดภัยของ

ภัย ตอจากของเดิม กฎหมาย ประชาชน

4 โครงการจัดฝกอบรมให เพื่อใหประชาชนรูเรื่อง 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนมีความรู สํานักงานปลัด

ความรูดานจราจร กฎจราจร และปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบจราจร

5 โครงการปองกันและบรรเทา เพื่อปองกันและบรรเทา ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 1 โครงการ ปองกันและบรรเทา สํานักงานปลัด

สาธารณภัย สาธารณภัย ของ อบต.โคกกลอย สาธารณภัย
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รับผิดชอบ

 4.2 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

4. ยุทธศาสตรที่  4  :  ยุทธศาสตรดานสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ใหมั่นคงและนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

6 โครงการฝกอบรมทบทวน เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม ฝกอบรมทบทวน อปพร. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ ผูเขาอบรมมีความเขาใจ สํานักงานปลัด

อาสาสมัครปองกันภัยและ ทบทวนมีความรูความเขาใจ จํานวน 1 รุน เกี่ยวกับการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับการปองกันภัยฯ บรรเทาสาธารณภัย

7 โครงการจัดทําปาย เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ผูเขาอบรมมีความเขาใจ สํานักงานปลัด

ประชาสัมพันธและบรรเทา ความเขาใจเกี่ยวกับปองกัน เกี่ยวกับการปองกัน

สาธารณภัยในเขต อบต. ภัยและบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย

(อปพร.)

8 โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู 1 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ ผูเขาอบรมมีความรู สํานักงานปลัด

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย ความเขาใจเกี่ยวกับปองกัน ความเขาใจเกี่ยวกับ

(อปพร.) ภัยและบรรเทาสาธารณภัย การปองกันและบรรเทา

(อปพร.) สาธารณภัย (อปพร.)

9 หอเตือนภัยสึนามิ เพื่อใหประชาชนไดรับขาว หอเตือนภัยสึนามิ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนรับทราบ สํานักงานปลัด

หมู 5,6,7,11,14 สารการเตือนภัย ขอมูลขาวสารอยาง

ทั่วถึงและทันเวลา

10 โครงการอบรมดานอัคคีภัย เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ผูเขารับการฝกอบรม สํานักงานปลัด

ใหกับสถานศึกษา ความเขาใจในการ มีความรูความเขาใจ

ปองกันภัยฯ เกี่ยวกับการปองกันภัย 

11 โครงการฝกอบรมชุมชน เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ผูเขารับการฝกอบรม สํานักงานปลัด

พรอมรับภัยพิบัติ ความเขาใจในการ มีความรูความเขาใจ

ปองกันภัยฯ เกี่ยวกับการปองกันภัย 

12 โครงการอบรมดานอัคคีภัย เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ ผูเขารับการฝกอบรม สํานักงานปลัด

ใหพนักงาน อบต. ความเขาใจในการ มีความรูความเขาใจ

ปองกันภัยฯ เกี่ยวกับการปองกันภัย 

รวม 12 โครงการ 2,660,000     2,660,000     2,660,000     2,660,000     2,660,000     
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รับผิดชอบ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 โครงการสงเสริมกระบวนการ เพื่อใหประชาชนมีความรูความ ประชาชนในตําบลโคกกลอย 20,000 20,000 20,000 -             -             1 โครงการ ประชาชนมีความ สํานักงานปลัด

มีสวนรวมของประชาชนใน เขาใจในระบอบประชาธิปไตย รูความเขาใจใน

ระบอบประชาธิปไตย และมีสวนรวมในการขับเคลื่อน ระบอบประชาธิปไตย

การพัฒนาสังคม มากขึ้น

2 โครงการจัดตั้งระบบประกาศ เพื่อกระจายเสียงไรสายเผยแพร 1 โครงการ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ สํานักงานปลัด

ขาวสาธารณะประจําตําบล ขาวสารภายในตําบล ทราบขอมูลขาว

โคกกลอย สารเพิ่มขึ้น

3 โครงการเสริมสรางสมรรถนะ เพื่อเสริมสรางและพัฒนาผูนําสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ คณะกรรมการพัฒนา สํานักงานปลัด

องคกรดานการบริหารจัดการ ใหมีความสามารถในการบริหาร ตําบล สตรีตําบลสามารถ

ชุมชน จัดการและเปนแกนหลักในการ บริหารจัดการองค

ขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน กรได มีความสามัคคี

และมีใจรักในการ

ทํางาน

4 โครงการจัดทําฐานขอมูลขาว เพื่อคาดการณจํานวน ผูสูงอายุ จัดทําฐานขอมูล ทะเบียน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 โครงการ ไดรับทราบถึงจํานวน สํานักงานปลัด

สารผูสูงอายุ,คนพิการ คนพิการ ที่ไดรับ เบี้ยยังชีพใน ประวัติผูสูงอายุ คนพิการ ผูสูงอายุ คนพิการ 

ผูดอยโอกาส ผูยากไร ปงบประมาณถัดไป ในพื้นที่รับผิดชอบ อบต. ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ

โคกกลอย ลวงหนา 128

หนวยงาน

รับผิดชอบ

 4.3 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

4. ยุทธศาสตรที่  4  :  ยุทธศาสตรดานสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ใหมั่นคงและนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม



แบบ ผ.02
เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)  (KPI)

5 โครงการคลังปญญา คิดอยาง เพื่อระดมความคิดเห็นแนวทาง ประชาชนในตําบลโคกกลอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ใชความคิดเห็นเปน สํานักงานปลัด

สรางสรรค ตั้งใจพัฒนา การพัฒนาของตําบลโคกกลอย 3 เดือน/ครั้ง แนวทางการพัฒนา

ตําบลโคกกลอย โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความ ของตําบลโคกกลอย

คิดเห็น การเสนอแนะ
6 โครงการสังคมกวางใหญ -เพื่อใหบริการรับฟงความ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ -ประชาชนไดเสนอ สํานักงานปลัด

น้ําใจกวางกวา คิดเห็น,วางแผนการพัฒนา ขององคการบริหารสวน ภาพปญหาความตอง
สงเสริมใหความรูในดาน ตําบลโคกกลอย การในชุมชน เพื่อจัด
การใหบริการตางๆ ทําแผนสามป
-เพื่อใหความรูดานสงเสริม -ประชาชนไดรับความ

สุขภาพ,ดานการมีสวนรวม สะดวกสบายในการ
ทางการเมือง,ใหบริการ รับบริการรับเบี้ย
ดานการชําระภาษีบํารุง ยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ

ทองที่และภาษีอื่นๆ และการชําระภาษี
-เกิดจิตสํานึกในการ
มีสวนรวมการพัฒนา

7 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับ ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ผูสูงอายุ คนพิการ สํานักงานปลัด

คนพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร ผูสูงอายุ คนพิการผูปวยเอดส เอดส ผูดอยโอกาส ในพื้นที่ ผูปวยเอดส ผูดอย

ผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูดอยโอกาส อบต.โคกกลอย โอกาส มีกําลังใจใน

การดํารงชีวิต

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหผูสูงอายุ คนพิการ จัดกิจกรรมใหความรูพัฒนา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ผูสูงอายุ คนพิการ สํานักงานปลัด

ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอย ผูดอยโอกาส ผูยากไร มีความเขม ศักยภาพผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูยากไร

โอกาส ผูยากไร ใหมีความ แข็งพึ่งพาตนเองไดโดยการ ผูดอยโอกาส ผูยากไร  ใหมี มีความเขมแข็ง

เขมแข็งพึ่งพาตนเองได รวมกลุมกัน ความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได พึ่งพาตนเองได

9 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชนไดรับ หอกระจายขาวใชงานได 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 หอกระจายขาวประชาชนรับทราบ สํานักงานปลัด

บูรณะหอกระจายขาวประจํา ทราบขาวสารขอมูลทาง ตามปกติ ขอมูลขาวสารอยาง

หมูบาน ราชการไดมากขึ้น ทั่วถึง
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รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

10 โครงการกอสรางหอกระจาย เพื่อประชาชนไดรับขาวสารจาก 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนรับทราบ สํานักงานปลัด

ขาวหมูบาน ทุกหมูบาน ทางราชการไดสะดวกขึ้น ขอมูลขาวสารอยาง

ทั่วถึง

11 โครงการ อบต. สัญจร เพื่อออกใหบริการและ จํานวน 13 ครั้ง 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับรู สํานักงานปลัด

เผยแพรขอมูลขาวสารของอบต. ขอมูลขาวสารของ

อบต.

12 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสรางความเขมแข็งของชมรม ชมรมผูสูงอายุในตําบล 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ ชมรมผูสูงอายุมี สํานักงานปลัด

วิถีทางเลือกผูสูงอายุตําบล ผูสูงอายุตําบลโคกกลอย โคกกลอย ความเขมแข็งขึ้น

โคกกลอย

13 อุดหนุนโครงการปองกันและ เพื่อลดปญหาการแพรระบาดของ ประชาชนในพื้นที่อําเภอ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ การแพรระบาด สํานักงานปลัด

แกปญหายาเสพติด ยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน สถาน ตะกั่วทุงทุกอําเภอ ของยาเสพติดใน

ศึกษาและสถานประกอบการ หมูบาน/ชุมชน

ตางๆ เพื่อคนหาผูคา ผูเสพและ สถานศึกษา

ผูมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับ สถานประกอบ

ยาเสพติด การ ลดลง

14 อุดหนุนโครงการจัดพิธีเฉลิม เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณและ ขาราชการ/ประชาชน/ 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ ภาครัฐ/เอกชน สํานักงานปลัด

พระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ เด็ก/ภาคเอกชน ในพื้นที่ ไดรวมกันแสดง

สถาบันพระมหากษัตริย อําเภอตะกั่วทุง ความรักตอ

สถาบันพระ

มหากษัตริย

15 โครงการรณรงครักษาความ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม ประชาชนในตําบลโคกกลอย -             30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ ประชาชนมีสวน กอง

เปนระเบียบเรียบรอยบนทาง ในการรักษาความเปน รวมในการรักษา สาธารณสุขฯ

เทาและทางสัญจร ระเบียบเรียบรอย ความเรียบรอย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
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16 อุดหนุนโครงการพัฒนาสง เพื่อเปนศูนยรวมขอมูล ขอมูลขาวสารการจัดซื้อ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 โครงการ มีผูดูแลจัดเก็บเอกสาร กองคลัง

เสริมรวมขอมูลขาว ขาวสารและการซื้อหรือ จัดจางขององคการบริหาร ความสะอาดศูนย

สารการจัดซื้อจัดจาง การจางฯ เปนสถานที่ สวนตําบลระดับอําเภอ ขอมูลขาวสารการจาง

และสนับสนุนของ กลางของอําเภอ ที่วาการอําเภอตะกั่วทุง ของ อปท. ระดับ

องคกรปกครองสวน อุดหนุนใหองคการ จังหวัด

ทองถิ่น อําเภอตะ- บริหารสวนตําบลถ้ํา

กั่วทุง จังหวัดพังงา

17 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธ 1 โครงการ 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 1 โครงการ ประชาสัมพันธ สํานักงาน

ประจําหมูบาน ใหแกประชาชน ขาวสารทั่วไปและ ปลัด/

ภัยสาธารณะ กองชาง

รวม 17 โครงการ 5,990,000     6,020,000     6,030,000     6,010,000     6,010,000     
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการเสริม เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ จัดสวัสดิการใหแกผูพิการหรือ 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000 17,000,000 1 โครงการ รองรับการจัด สํานักงานปลัด

สรางสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิ ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ ทุพพลภาพ และผูสูงอายุ สวัสดิการใหแก

การหรือทุพพลภาพและเบี้ยยังชีพผูสูง และผูสูงอายุ ผูปวยเอดส ผูปวยเอดส ผูพิการหรือ

อายุ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (หนังสือสั่ง ทุพพลภาพและ

การ ดวนที่สุดที่มท891.3 /ว1502 ผูสูงอายุ ผูปวย

ลงวันที่ 2 สิงหาคม  2559) เอดส

2 อุดหนุนสมทบงบประมาณกองทุนการ เพื่ออุดหนุนสมทบ จํานวน 1 แหง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ การดําเนินงาน สํานักงานปลัด

ชุมชนตําบลโคกกลอย (อุดหนุนงบ งบประมาณกับกองทุน กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการ

ประมาณตามหนังสือ ดวนที่สุด สวัสดิการชุมชนตําบล ชุมชนตําบล

มท0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 โคกกลอย โคกกลอยมี

สิงหาคม 2553  เรื่องแนวทาง ประสิทธิภาพและ

สนับสนุนการดําเนินงานกองทุน ประสิทธิผลเพิ่ม

สวัสดิการชุมชนขององคกรปกครอง มากขึ้น

รวม 2 โครงการ 14,050,000     15,050,000     16,050,000     17,050,000     17,050,000     
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รับผิดชอบ

 4.4 แผนงาน : งบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ
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4. ยุทธศาสตรที่  4  :  ยุทธศาสตรดานสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ใหมั่นคงและนาอยู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 โครงการปลูกปา เพื่อเพิ่มทรัพยากรปาไมให จัดกิจกรรมปลูกปา จํานวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ เพิ่มทรัพยากรปาไม สํานักงานปลัด

มากขึ้น 1 ครั้ง ใหมากขึ้น

รวม 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

 5.1 แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

5. ยุทธศาสตรที่  5  :   ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  : สรางเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดลอม ใหมีประสิทธิภาพและสมดุล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 1 : พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI) ไดรับ

1 โครงการทองถิ่นสวย เพื่อจัดกิจกรรม ในการ องคการบริหารสวนตําบลโคก -             -             50,000 50,000 50,000 2 กิจกรรม สภาพแวดลอม ถนน กอง

ดวยมือเรา รณรงคสรางจิตสํานึกให กลอยจัดกิจกรรมรวมกับภาคี สถานที่ สาธารณะ สาธารณสุขฯ

ทุกภาคสวน รวมกันดูแล เครือขายกลุมธุรกิจโรงแรม กลุม มีความสะอาด

ความสะอาดและความ บริษัทเอกชนในพื้นที่รวมประชา เรียบรอย สวยงาม

เปนระเบียบเรียบรอยของ สัมพันธและทํากิจกรรมเพื่อขับ

บานเมือง เคลื่อนการสรางเมืองโคกกลอย

เปนโคกกลอยเมืองสวยงาม

2 โครงการสํารวจ ศึกษาและ เพื่อสามารถนําน้ําทิ้ง จางสํารวจ ศึกษาออกแบบ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ -น้ําเสียจากสถาน กอง

ออกแบบระบบบําบัด น้ําเสีย ไปใชประโยชนไดมากขึ้น ประกอบการและชุม สาธารณสุขฯ

ชนไดรับการบําบัด ลด

ปญหามลภาวะน้ําเสีย

ทองถิ่นมีสภาพแวด

ลอมที่ดี

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหเกิดความรมรื่น ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณปากุโบร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 โครงการ เกิดความรมรื่น กองชาง

บริเวณปากุโบร หมู 14 สวยงาม สวยงาม
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

 5.2 แผนงาน : เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรที่  5  :   ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  : สรางเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดลอม ใหมีประสิทธิภาพและสมดุล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 1 : พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI) ไดรับ

4 โครงการลดปริมาณขยะ -สรางจิตสํานึกการ -ดําเนินการลดและแยกขยะ 250,000 280,000 310,000 340,000 340,000 1 โครงการ -ประชาชนมีสวนรวม กอง

แบบครบวงจร อนุรักษสิ่งแวดลอมให จากแหลงกําเนิด ลดและแยกขยะ สาธารณสุขฯ

เกิดแกชุมชน -จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ -ลดภาระคาใชจายใน

-เพื่อลดภาระคาใชจาย การแยกขยะ การจัดการขยะของ

ในการจัดการขยะมูล -รณรงคใหทําการคัดแยกขยะ อบต.โคกกลอย

ฝอยของ อบต.โคกกลอย -จัดหา/จัดทําที่สําหรับทิ้งขยะ -ลดภาวะมลพิษ

-เพื่อสรางรายไดเสริม และภาชนะรองรับขยะ -ประชาชนที่อยูอาศัย

จากขยะแกหมูบาน มูลฝอย อยูในเขตพื้นที่ อบต.

-เพื่อลดแหลงเพาะพันธุ -จัดทํากิจกรรมยกยองแกผูที่ โคกกลอย มีสุขภาพ

ของสัตวพาหะนําโรค ใหความรวมมือในการคัดแยก อนามัยที่ดี

และภาวะมลพิษ ขยะ/นํารอง

-กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุน

และเกี่ยวของกับโครงการ

5 โครงการสรางกระบวนการ เพื่อสงเสริม สนับสนุน สรางกระบวนการ การมีสวน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ -บานเมืองเกิดความ กอง

มีสวนรวมในการรักษา ใหเด็ก เยาวชน และ รวมในการรักษาสิ่งแวดลอม สะอาดเปนระเบียบ สาธารณสุขฯ

สิ่งแวดลอม ประชาชนมีจิตสํานึก โดยจัด เรียบรอย 

และรวมกันรักษา -พัฒนารักษาความสะอาด -ประชาชน/เยาวชน

สิ่งแวดลอม สาธารณะ (Big Cleaning) ไดมีสวนรวมในการ

หาดเขาปหลายและหาดนาใต รักษาสิ่งแวดลอมของ

-พัฒนารักษาความสะอาด อบต.โคกกลอย

สาธารณะ ของหมูบาน เชน

ศาลา ฯลฯ

-กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กับการรักษาสิ่งแวดลอม
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หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI) ไดรับ

6 โครงการศูนยเรียนรูดาน -เพื่อใหมีการพัฒนา -ปรับปรุงภูมิทัศนทางดานการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ -สถานศึกษามีศูนย กอง

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน ระบบการจัดการสิ่ง จัดการสิ่งแวดลอม เรียนรูดานสิ่งแวดลอม สาธารณสุขฯ

แวดลอมในโรงเรียน -จัดทําสื่อ -นักเรียนและประชาชน

-เพื่อปลูกจิตสํานึกและ -จัดประกวด ไดศึกษาและเรียนรู

สงเสริมใหนักเรียน -กิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมการ สิ่งแวดลอม

มีกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ทําโครงการ

7 โครงการจังหวัดสะอาด - เพื่อลดปริมาณขยะที่ - แตงตั้งคณะทํางานดานการ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 1 โครงการ - ปริมาณขยะมูลฝอย กอง

เขาสูระบบกําจัดปลายทาง บริหารจัดการขยะมูลฝอย เขาสูระบบกําจัดปลาย สาธารณสุขฯ

- เพื่อสงเสริมสวนราช ชุมชน "จังหวัดสะอาด" ทางลดลง รอยละ 5

การ สถานศึกษา - รวบรวม/วิเคราะห ขอมูลขยะมูล เมื่อเปรียบเทียบกับ 1

ศาสนสถาน ภาคเอกชน ฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่และจัดทํา ปยอนหลัง

สถานประกอบการ ฐานขอมูลขยะมูลฝอย เพื่อเปน - รอยละ 100 ของ

หมูบาน/ชุมชน ใหมี ฐานขอมูลขยะมูลฝอย สวนราชการ สถาน

การลดและการคัดแยก - จัดทําแผนปฏิบัติการระดับอปท ศึกษา ศาสนสถาน 

ขยะ เพื่อกําหนดภารกิจการปฏิบัติงาน ภาคเอกชน และสถาน

- จัดทําแผนปฏิบัติการระดับ ประกอบการจัดกิจ

อปท.เพื่อขับเคลื่อนเปาหมาย/ กรรมลด/คัดแยกขยะ

ตัวชี้วัด - รอยละ 40 ของหมู

- จัดตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย บาน/ชุมชน ในพื้นที่

อันตรายในหมูบาน/ชุมชน สามารถเปนตนแบบ

อยางนอย 1 จุด การลดและคัดแยกขยะ

- สนับสนุนทรัพยากรทางดาน - รอยละ 100 ของ

ขอมูลองคความรู งบประมาณ หมูบาน/ชุมชน มีการ

ใหกับหมูบาน/ชุมชน จัดตั้งจุดรวบรวมขยะ

- กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุน อันตรายของชุมชน

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม 136

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI) ไดรับ

8 โครงการทองถิ่นไทยใสใจ - เพื่อสรางจิตสํานึกและ - ทําความสะอาดถนน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 โครงการ - ถนนสาธารณะที่อยู กอง

ความสะอาด คนในชาติ สงเสริมใหมีกิจกรรมใน สาธารณะ/หองสุขา/ตลาด/ ในความรับผิดชอบ สาธารณสุขฯ

มีความสุข การรักษาความสะอาด สถานที่ทองเที่ยว/ภาชนะใส สะอาด

ถนนสาธารณะ/หองสุขา/ มูลฝอย/รถยนตขนสงมูลฝอย - หองสุชาสาธารณะใน

ตลาด/สถานที่ทองเที่ยว/ - กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุน ความรับผิดชอบสะอาด

ภาชนะใสมูลฝอย/ การดําเนินโครงการ/กิจกรรม - ตลาดในความรับ

รถยนตขนสงมูลฝอย ผิดชอบสะอาดไมมีสิ่ง

ปฏิกูลหรือมูลฝอย

- สถานที่ทองเที่ยว มี

การจัดสถานที่ทิ้งขยะ

เพียงพอ

- จัดทําความสะอาด

ภาชนะใสมูลฝอยและ

รถยนตขนสงมูลฝอย

9 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อการศึกษาระบบ 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 โครงการ เปนแหลงศึกษา กองชาง/

ทางเทาปาชายเลนสารสิน นิเวศปาชายเลน แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P ระบบนิเวศปา สํานักงาน

เชิงนิเวศ หมู 7 สงเสริมการทองเที่ยว 422906E, 907280N ชายเลน สงเสริม ปลัด

การทองเที่ยว

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนขาง เพื่อใหภูมิทัศนสองขาง 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 โครงการ ภูมิทัศนสองขาง กองชาง

ถนนจากเขต อบต.-สนามกีฬา ทางมีความสวยงาม แบบแปลน) จุดเริ่มคาพิกัด 47P ทางมีความสวยงาม

หมู 13 424545E, 915513N และสะอาด

จุดสิ้นสุดคาพิกัด 47P

425847E, 916570N

รวม 10 โครงการ 15,595,000     15,625,000     15,705,000     15,735,000     15,735,000     
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รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 โครงการกอสรางเมรุทุงโพธิ์ไร เพื่อลดมลพิษในอากาศ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  1 โครงการ ลดมลพิษใน กอง

มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน พิกัด 47P422505E อากาศ สาธารณสุขฯ

ปาชาทุงโพธิ์สาธารณประโยชน 915237N

รวม  โครงการ 5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     
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6. ยุทธศาสตรที่  6  : ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ใหมั่นคงและนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม

หนวยงาน

รับผิดชอบ

 6.1 แผนงาน : สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 โครงการยกระดับสุขาภิบาล -เพื่อเพิ่มองคความรูและ -อบรมใหความรูดานอาหาร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ -ผูประกอบการดาน กอง

อาหาร ประสบการณดานสุขาภิบาล อยางนอยปละ 1 ครั้ง อาหารมีความรูดาน สาธารณสุขฯ

อาหารแกผูประกอบการ -สถานที่จําหนายอาหารได สุขาภิบาลดีขึ้น

-เพื่อยกระดับมาตรฐาน มาตรฐาน รอยละ 80 ขึ้นไป -สถานที่จําหนายได

สถานที่จําหนายอาหารให -สํารวจรานอาหาร มาตรฐานตามหลัก

ไดมาตรฐาน -จัดทําสื่อดานสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาล

-เพื่อใหผูบริโภคและนัก -กิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริม -ภาพลักษณการ

ทองเที่ยวไดบริโภคอาหาร การดําเนินงานโครงการ ทองเที่ยวของทองถิ่น

ที่สะอาดและปลอดภัย -ลดการใชโฟม เพื่อลด ดีขึ้น

-สงเสริมภาพลักษณที่ดีดาน ปริมาณขยะ

การทองเที่ยว

2 โครงการประชาสัมพันธ -เพื่อยกระดับหนวยบริการ -ประชาสัมพันธดานสุขภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ -ประชาชนในเขต กอง

ดานสุขภาพ ใหผานเกณฑมาตรฐานศูนย -จัดจางผลิตสื่อเผยแพร อบต.โคกกลอย เขา สาธารณสุขฯ

สุขภาพชุมชน -จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ ถึงบริการดานสุขภาพ

-เพื่อใหบริการดานรักษา การควบคุมโรคและการดูแลรักษา -ประชาชนในเขต

พยาบาล สงเสริมสุขภาพ อบต.โคกกลอยได

ปองกันโรคและฟนฟูสุขภาพ เรียนรูดูแลสุขภาพ 139

หนวยงาน

รับผิดชอบ

 6.2 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

6. ยุทธศาสตรที่  6  : ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ใหมั่นคงและนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

3 โครงการรณรงคปองกันและ -เพื่อสงเสริมใหหมูบานมี -จัดกิจกรรมปองกันโรคติดตอ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ -ชุมชนมีสวนรวมใน กอง

ควบคุมโรคติดตอในเขตองค สวนรวมในการจัดทํากิจกรรม 1) โรคไขเลือดออก กิจกรรมดาน สาธารณสุขฯ

การบริหารสวนตําบล สาธารณสุข -จัดอบรมใหความรู/ประกวด สาธารณสุข

โคกกลอย -เพื่อประกวดหมูบานตัวอยาง -สํารวจและกําจัดแหลงเพาะพันธุ -ประชาชนในเขต

ที่ปลอดโรคไขเลือดออก ในหมูบาน/สถานที่ มีพนหมอก อบต.โคกกลอย มี

ควันในหมูบาน /จัดซื้อทรายอะ สุขภาพดี

เบท / สารเคมี 2)โรคพิษสุนัขบา

-จัดอบรมใหความรู / จัดทําสื่อ

-จัดทํากิจกรรมรณรงครวม

กับภาครัฐ/เอกชน/มูลนิธิ

3)กิจกรรมอื่นๆที่สงเสริม

การดําเนินงานปองกัน และ

ควบคุมโรคระบาด

4 โครงการเงินอุดหนุนหมูบาน -เพื่อสนับสนุนและสงเสริม สนับสนุนกองทุนของ อบต. 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 1 โครงการ - ประชาชนในเขต กอง

สําหรับดําเนินกิจกรรมดาน การจัดบริการสาธารณสุข โคกกลอย 5 ลักษณะ คือ อบต.โคกกลอย ไดรับ สาธารณสุขฯ

สาธารณสุข (อุดหนุนอสม.) โดยเนนการสงเสริมสุขภาพ ก.สนับสนุนการจัดบริการ บริการสรางเสริม

อสม. ของแตละหมูบาน ปองกันโรคและฟนฟู หนวยบริการ/สถานบริการ/ สุขภาพอยางทั่วถึง

สมรรถภาพ การดํารงชีวิต สาธารณสุข และมีคุณภาพ

ของประชาชน ใน 5 กลุม ข.สนับสนุนกิจกรรมปองกันโรค - ประชาชน/หมูบาน

เปาหมาย ไดแก ค.สนับสนุนการจัดกิจกรรม ในเขต อบต.โคกกลอย

1.กลุมแมและเด็ก ผูสูงอายุ/คนพิการ ไดรับพัฒนาและแกไข

2.ผูสูงอายุ  / 3.ผูพิการ ง.สนับสนุนการบริหารจัด ปญหาความตองการ

4.ประกอบอาชีพที่มีความ การกองทุนฯ ของพื้นที่และเกิดความ

เสี่ยง จ.สนับสนุนกรณีเกิดโรค รวมมือปองกันโรค

5.ผูปวยโรคเรื้อรัง พิบัติ ของแตละภาคสวน

รวม 4 โครงการ 497,500      497,500      497,500      497,500      497,500      
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หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 อุดหนุนโครงการกองทุนหลัก - เพื่อสนับสนุนและสง สนับสนุนกองทุนหลักประ 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 1 โครงการ - ประชาชนในเขต กอง

สุขภาพองคการบริหารสวน เสริมการจัดบริการดาน กัน อบต.โคกกลอย ในการ อบต.โคกกลอยไดรับ สาธารณสุขฯ

ตําบลโคกกลอย สาธารณสุข โดยเนนการ จัดกิจกรรม 5 ลักษณะ คือ การสรางเสริมอยาง

สงเสริมสุขภาพปองกันโรค ก. สนับสนุนการจัดบริการ ทั่วถึงและมีคุณภาพ

ฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปน สถานบริการ/หนวยงาน ชีวิตที่ดี

ตอสุขภาพและการดํารง ข. สนับสนุนกิจกรรมสราง - ประชาชน/หมูบาน

ชีวิตสําหรับประชาชนใน ปองกันโรค ของกลุมหรือ ในเขต อบต.โคกกลอย

เขต อบต.โคกกลอย ใน 5 ประชาชน/หรือหนวยงาน ไดรับการพัฒนาและ

กลุมเปาหมาย ไดแก ค. สนับสนุนการจัดกิจกรรม แกไขปญหาตามความ

1.กลุมแมและเด็ก เด็กเล็ก/ผูสูงอายุ/คนพิการ ตองการและเกิดความ

2.ผูสูงอายุ ง. สนับสนุนการบริหาร รวมมือในการดําเนิน

3.ผูพิการ จัดการพัฒนากองทุนฯ กิจกรรมสงเสริม

4.ประกอบอาชีพที่มีความ จ. สนับสนุนกรณีเกิดโรค สุขภาพปองกันโรค

เสี่ยง ภัยพิบัติ รวมกันของแตละภาค

5.ผูปวยโรคเรื้อรัง โดยให สวน

ชุมชนมีสวนรวม

รวม 1 โครงการ 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

 6.3 แผนงาน : งบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

6. ยุทธศาสตรที่  6  : ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ใหมั่นคงและนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 โครงการสงเสริมการสอน เพื่อใหเด็กและเยาวชน ร.ร.บานทานุน ฯลฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชนมี สํานักงานปลัด

ภาษาตางประเทศ มีความรูในดานภาษา ความรูดานภาษา

ตางประเทศ ตางประเทศ

2 โครงการสงเสริมการศึกษา เพื่อใหเด็กและเยาวชน เด็กๆ และเยาวชนผูนับ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ

ศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม ผูนับถือศาสนาอิสลาม ถือศาสนาอิสลามของตําบล ผูนับถือศาสนา

ตําบลโคกกลอย มีการพัฒนาหาประสบการณ โคกกลอย อิสลามมีการพัฒนา

เพิ่มเติม ความรู

3 โครงการจัดหาหนังสือสื่อ เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ หองสมุดประชาชนตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชน กองการศึกษาฯ

วารสารสําหรับหองสมุด ประชาชนตําบลโคกกลอย โคกกลอย และประชาชน

ประชาชนตําบลโคกกลอย มีหนังสือในการเรียนรูอยาง ตําบลโคกกลอย

เพียงพอ

4 โครงการสงเสริมการศึกษา เพื่อใหเด็กและเยาวชน เด็ก และเยาวชน ของตําบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ

พัฒนาการเรียนรูเด็กและ ผูนับถือศาสนาอิสลามมีการ โคกกลอย มีการพัฒนาดาน
เยาวชนตําบลโคกกลอย พัฒนาดานความรูเพิ่มเติม ความรูเพิ่มขึ้น

5 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ดาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ เด็กระดับปฐมวัย กองการศึกษาฯ

ทักษะเด็กปฐมวัยดานตางๆ ใหกับเด็กปฐมวัย อบต.โคกกลอย ไดรับการพัฒนา

เชน ดานรางกาย อารมณ ทักษะทั้ง 4 ดาน
สังคม สติปญญา
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

 7.1 แผนงาน : การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

7. ยุทธศาสตรที่  7  :   ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ใหมั่นคงและนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

6 โครงการจัดหาสื่อการเรียน เพื่อใหเด็กเล็กมีวัสดุ สื่อการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ เด็กระดับปฐมวัย กองการศึกษาฯ

การสอนสําหรับเด็กปฐมวัย เรียนการสอนอยางเพียงพอ อบต.โคกกลอย มีสื่อการเรียนการ

เปนไป ตามมาตรฐาน สอนเพียงพอ

7 โครงการสงเสริมการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหเด็กมี เด็กอายุ 3 - 7 ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ เด็กอายุ 3-7 ป กองการศึกษาฯ

ที่สอดคลองกับการพัฒนาการ การเรียนรูที่สอดคลอง มีการเรียนรูที่

ทางสมอง (BBL:Brain-Based กับการพัฒนาทางสมอง สอดคลองกับการ

Learning) พัฒนาทางสมอง

8 โครงการพัฒนาโรงเรียน เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใช 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ เพื่อใหอยูในสภาพ กองการศึกษาฯ

บานอาวจิก ประโยชนไดตามปกติ พรอมใชประโยชน

ได

9 โครงการประกวดวาดภาพ เพื่อใหเด็กในตําบลโคกกลอย 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ไดใชเวลาวางให กองการศึกษาฯ

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เปนประโยชน

สงเสริมจินตนาการ สงเสริมจินตนาการ

10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อใหเด็กนักเรียนในพื้นที่ 1. ศพด.ร.ร.บานทานุน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ เด็กๆ ไดเขารวม กองการศึกษาฯ

แหงชาติตําบลโคกกลอย ตําบลโคกกลอยไดเขารวม 2. ร.ร.บานทานุน กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรม 3. ร.ร.บานทาปากแหวง แหงชาติ

4. ร.ร.บานดอน

5. ร.ร.บานเขาปหลาย

11 โครงการจัดกิจกรรมหองสมุด เพื่อใหประสบการณ หองสมุดตําบลโคกกลอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ประชาชนไดรับ กองการศึกษาฯ

เพลิดเพลิน การเรียนรูใหกับประชาชน ประสบการณ

การเรียนรูมากขึ้น

12 โครงการจัดหาอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กปฐมวัยของ เด็กระดับปฐมวัยของ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ เด็กปฐมวัยมี กองการศึกษาฯ

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกกลอย ไดรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สุขภาพรางกาย

ของ อบต.โคกกลอย สารอาหารครบทั้ง 5 หมู โรงเรียนบานทานุน สังกัด แข็งแรงสมบูรณ

อบต.โคกกลอย
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(บาท)
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(บาท)
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13 โครงการจัดหาอาหารเสริม เพื่อใหเด็กนักเรียนของ 1. ศพด.ร.ร.บานทานุน 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 1 โครงการ เด็กนักเรียนมี กองการศึกษาฯ

(นม) สําหรับสถานศึกษาใน สถานศึกษาในเขตพื้นที่ 2. ร.ร.บานดอน สุขภาพรางกาย

เขตพื้นที่ของ อบต.โคกกลอย ของ อบต.โคกกลอย 3. ร.ร.บานเขาปหลาย แข็งแรงสมบูรณ

ไดรับสารอาหารครบ 4. ร.ร.บานทาปากแหวง

ทั้ง 5 หมู 5. ร.ร.บานทานุน

14 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชนมี ปรับปรุงและจัดซื้อหนังสือ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ ประชาชนมี กองการศึกษาฯ

หองสมุดประชาชนตําบล หองสมุดที่มีคุณภาพ และวารสารสําหรับอาน หนังสือใหมๆอาน

โคกกลอย ในหองสมุดประชาชน เปนประจํา

15 อุดหนุนโครงการคาอาหาร เพื่อใหเด็กนักเรียนของ 1. ร.ร.บานดอน 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1 โครงการ เด็กนักเรียนมี กองการศึกษาฯ

กลางวันสําหรับสถานศึกษา สถานศึกษาในเขตพื้นที่ 2. ร.ร.บานเขาปหลาย สุขภาพรางกาย

ในเขตพื้นที่ของ อบต.โคกกลอย ของ อบต.โคกกลอย ได 3. ร.ร.บานทาปากแหวง แข็งแรงสมบูรณ

รับประทานอาหารครบ 4. ร.ร.บานทานุน

ทั้ง 5 หมู

16 อุดหนุนโครงการจางครูผูสอน เพื่อใหเด็กนักเรียนได 1. ร.ร.บานดอน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1 โครงการ เด็กนักเรียนได กองการศึกษาฯ

ใหกับสถานศึกษาในเขต พัฒนาการเรียนรูและ 2. ร.ร.บานเขาปหลาย รับการเรียนรูและ

พื้นที่ของอบต.โคกกลอย ประสบการณเพิ่ม 3. ร.ร.บานทาปากแหวง ประสบการณ

อยางทั่วถึง

17 โครงการกอสรางปายศูนย เพื่อจัดทําปายศูนย 1 โครงการ (รายละเอียดอื่นตาม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ จัดทําปายศูนย กอง

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกกลอย พัฒนาเด็กเล็ก อบต. แบบแปลน) จุดคาพิกัด พัฒนาเด็กเล็กอบต. การศึกษาฯ

หมู 7 โคกกลอย บริเวณ 8.221717, 98.298601 โคกกลอย บริเวณ

โรงเรียนบานทานุน โรงเรียนบานทานุน

18 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อปรับปรุงซอมแซม (รายละเอียดตามแบบแปลน) 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1 โครงการ ปรับปรุงซอมแซม กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู 7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กให จุดคาพิกัด 8.221981 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ

อยูสภาพดี 98.299536 ใหอยูสภาพดี

รวม 18 โครงการ 9,300,000.00         9,300,000.00         9,300,000.00         9,300,000.00         9,300,000.00         
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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1 โครงการสืบสานประเพณี เพื่ออนุรักษและสงเสริม เด็ก เยาวชน และประชาชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ

ตักบาตรเทโวโรหณะ ประเพณีทองถิ่น ตําบลโคกกลอย ประชาชนไดรวม

สืบสานประเพณี

ทองถิ่น

2 โครงการสืบสานประเพณี เพื่ออนุรักษและสงเสริม เด็ก เยาวชน และประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ

ถือศีลกินผักตําบลโคกกลอย ประเพณีทองถิ่น ตําบลโคกกลอย ประชาชนไดรวม

สืบสานประเพณี

ทองถิ่น

3 โครงการสืบสานประเพณี เพื่ออนุรักษและสงเสริม เด็ก เยาวชน และประชาชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ

ลอยแพและลอยกระทง ประเพณีทองถิ่น ตําบลโคกกลอย ประชาชนไดรวม

ตําบลโคกกลอย สืบสานประเพณี

ทองถิ่น

4 โครงการสืบสานประเพณี เพื่ออนุรักษและสงเสริม เด็ก เยาวชน และประชาชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ

แหเทียนพรรษา ประเพณีทองถิ่น ตําบลโคกกลอย ประชาชนไดรวม

สืบสานประเพณี

ทองถิ่น
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7. ยุทธศาสตรที่  7  :   ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 7.2 แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ใหมั่นคงและนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

5 โครงการสงเสริมวัฒนธรรม เพื่อไดรวมกิจกรรมทาง เด็ก เยาวชน และประชาชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ

ประเพณี อาทิ เชน ศาสนาและประเพณีทองถิ่น ตําบลโคกกลอย ประชาชนไดรวม

สืบสานประเพณี

ทองถิ่น

6 อุดหนุนโครงการสง เพื่อสงเสริมคุณธรรม 1.มัสยิดบานทานุน 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชน กองการศึกษาฯ

เสริมคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมตามหลัก 2.มัสยิดบานตนแซะ ประชาชนไดรับ

ประจํามัสยิด ศาสนาอิสลาม 3.มัสยิดบานทาปากแหวง การพัฒนาดาน

4.มัสยิดบานทานา คุณธรรมจริยธรรม

5.มัสยิดบานเขาปหลาย อยางทั่วถึง

6.มัสยิดบานนาใต

7 อุดหนุนวัดดอนโครงการ เพื่อใหเด็กๆและเยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ เด็ก และเยาวชน กองการศึกษาฯ

บรรพชาสามเณรภาค ไดศึกษาและปฏิบัติธรรม ตําบลโคกกลอย เขารวม ไดศึกษาธรรม

ฤดูรอน โครงการ จํานวน 30 คน พัฒนาจิตใจ

วัดดอน หมู 4

8 อุดหนุนโครงการจัดงาน เพื่อสงเสริมความรู เด็ก เยาวชน และประชาชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ

เมาวลิดตําบลโคกกลอย ทางดานศาสนาแกผู ตําบลโคกกลอย ประชาชนไดรับ

นับถือศาสนาอิสลาม 1.มัสยิดบานทานุน ความรูทางดาน

2.มัสยิดบานเขาปหลาย ศาสนาอิสลาม

9 อุดหนุนโครงการสงเสริม เพื่อสงเสริมการ 1.มัสยิดบานทานุน 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 1 โครงการ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ

ถือศีลอดเดือนรอมฎอน ประกอบพิธีกรรมทาง 2.มัสยิดบานตนแซะ ประชาชนไดรวม

กลุมมัสยิดตําบล ศาสนาอิสลาม 3.มัสยิดบานทาปากแหวง ประเพณีทองถิ่น

โคกกลอย 4.มัสยิดบานทานา ทางศาสนาอิสลาม

5.มัสยิดบานเขาปหลาย

6.มัสยิดบานนาใต
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10 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อเขารวมสนองพระ องคการบริหารสวนตําบล -             -             100,000 100,000 100,000 1 กิจกรรม โครงการอนุรักษ สํานักงานปลัด

ในราชดําริฯ สมเด็จพระเทพ ราชดําริ ฐานทรัพยากร โคกกลอยจัดทํารายละเอียด พันธุกรรมพืชใน กองการศึกษา

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ทองถิ่นเพื่ออนุรักษฟนฟู ขอเขารวมสนองพระราชดําริ พระราชดําริฯ สม กองสาธาฯ

ราชกุมารี ทรัพยากรในทองถิ่นเก็บ ฯ ไดรับพระราชทานอนุญาต เด็จพระเทพรัตน

รักษาใชประโยชนตอไป ในป 2563 จัดทํากิจกรรม ราชสุดา ฯ สยาม

ฐานทรัพยากรทองถิ่น บรมราชกุมารี

จัดตั้งศูนยขอมูลฐาน ประสบความสํา

ทรัพยากรทองถิ่น เร็จ  เปนแหลง

รวบรวมขอมูล

ทรัพยากรทองถิ่น

รวมถึงภูมิปญญา

ทองถิ่น

รวม 10 โครงการ 1,860,000 1,860,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000

147

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานใหแก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ไดนําความรูที่ได สํานักงานปลัด

บุคลากร ในการทํางานและนํามา บุคลากรทุกระดับเชน คณะผูบริหาร มาพัฒนาองคกร

พัฒนาองคกร สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล และทํางานมี

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประสิทธิภาพ

เพื่อนํามาพัฒนาองคกร

2 โครงการอบรมคอมพิวเตอร เพื่อเปนการพัฒนา บุคลากรในสังกัด อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 โครงการ บุคลากรมีความรู สํานักงานปลัด

แกบุคลากรของ อบต. บุคลากรในดานทักษะ ทักษะในดาน

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร

3 โครงการฝกอบรมเพิ่มประ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดอบรมผูบริหาร สมาชิก เจาหนาที่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ทําใหการบริหาร สํานักงานปลัด

สิทธิภาพผูบริหาร สมาชิก ในการทํางาน พนักงานจาง และลูกจาง ฯลฯ งานของ อบต. มี

เจาหนาที่ พนักงานจาง ของ อบต. และทัศนศึกษาดูงาน ประสิทธิภาพ และ

และลูกจางของ อบต. เปดโลกทัศน

4 โครงการฝกอบรมเพิ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคี จัดอบรม และทัศนศึกษาดูงาน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1 โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักงานปลัด

ศักยภาพภาคีเครือขายพัฒนา เครือขายพัฒนาทองถิ่น ของผูบริหาร สมาชิก เจาหนาที่ การทํางานใหกับ

ทองถิ่นของ อบต.โคกกลอย ของ อบต.โคกกลอย พนักงานจาง และลูกจาง ฯลฯ ผูบริหาร สมาชิก

ของ อบต. เจาหนาที่ พนักงาน

จาง ลูกจาง อบต. 148

หนวยงาน

รับผิดชอบ

 8.1 แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

8. ยุทธศาสตรที่  8  : ยุทธศาสตรดานการบริหาร การเมืองและการปกครอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ใหมั่นคงและนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

5 โครงการจัดทําขอมูล เพื่อเปนขอมูลในการ -การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ อบต. มีการจัดทํา สํานักงานปลัด

พื้นฐาน พัฒนาตําบล -การจัดทําแผนยุทธศาสตร รวบรวมขอมูล

-การจัดทําแผนพัฒนา4 ป ตางๆไวเปนระบบ

-การจัดทําแผนการดําเนิน มากขึ้น

งานประจําป

(แผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น)

6 โครงการจัดหาและติดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1 โครงการ 500,000 - - - - 1 โครงการ มีประสิทธิภาพใน กองคลัง

โปรแกรมแผนที่ภาษีและ การจัดเก็บรายได ดานการจัดเก็บ

ทะเบียนทรัพยสิน รายได

ระยะที่ 3

7 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ซอมแซมรถและเครื่องมือเครื่องใช 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครงการ เกิดประสิทธิภาพใน กอง

อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช การปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน การทํางาน สาธารณสุขฯ

8 โครงการสงเสริมกระบวนการ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม ประชาชนในตําบลโคกกลอย, - - 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ ต.โคกกลอยไดรับ สํานักงานปลัด

การมีสวนรวมในการพัฒนา ในการพัฒนาทองถิ่น หนวยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ การพัฒนาที่ดีขึ้น

ทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ จากการมีสวนรวม

ของประชาชน

9 โครงการพัฒนาและจัดหา เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช จัดหาครุภัณฑสํานักงาน - - 500,000 500,000 500,000 รอยละ 100 มีเครื่องมือเครื่อง สํานักงานปลัด

เครื่องมือเครื่องใชในการ ที่ทันสมัยในการใชงาน จัดหาวัสดุสํานักงาน ของครุภัณฑ ใชที่ทันสมัยในการ /กองคลัง/

ปฏิบัติงาน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ สํานักงาน ใชงาน เพื่อเพิ่ม กองชาง/

ปฏิบัติงาน วัสดุสํานัก ศักยภาพในการ กองการศึกษาฯ

งาน พรอมใช ปฏิบัติงาน / กองสาธาฯ

งาน

รวม 9 โครงการ 2,650,000 2,150,000 2,710,000 2,710,000 2,710,000

149

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 โครงการจัดทําประชาคม เพื่อจัดทําประชาคมรับฟง จํานวน 13 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ไดจัดทําประชาคม สํานักงานปลัด

หมูบาน ความคิดเห็นขอเสนอแนะ รับฟงความคิดเห็น

ตางๆ ขอเสนอแนะของ

ประชาชน

2 โครงการจัดทําประชาคมจัด เพื่อจัดทําประชาคมไดเขา จํานวน 2 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ไดเขาถึงประชาชน สํานักงานปลัด

แกไขกฎกระทรวงผังเมือง ถึงประชาชน

รวมโคกกลอย - ทายเหมือง"

รวม 2 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

150

หนวยงาน

รับผิดชอบ

 8.2 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

8. ยุทธศาสตรที่  8  : ยุทธศาสตรดานการบริหาร การเมืองและการปกครอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ใหมั่นคงและนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 โครงการบุกเบิกถนนผิวทางหิน เพื่อใหประชาชนไดรับความ ผิวทางกวาง 6.00 ม. ยาว  - 4,410,000   4,410,000   4,410,000   4,410,000   1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

คลุก สายบานควน หมูที่ 4 - สะดวกในการสัญจร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ สะดวกในการ

บางคลี หมูที่ 8 แปลน) จุดเริ่มพิกัด 8.298902 N สัญจร

(ตะกั่วทุง - ทายเหมือง) 98.283847 E จุดสิ้นสุดพิกัด 

8.307578 N  98.289228 E

2 โครงการปรับปรุงผิวทางถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ ผิวทางรวมไหลทางกวาง 8.00 ม. - - 9,184,800   9,184,800   9,184,800   1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย สะดวกในการสัญจร ยาว 2,670 ม.(รายละเอียดอื่นตาม สะดวกในการ

พง.ถ.22001(บานโคกกลอย- แบบแปลน) จุดเริ่มพิกัด 8.281574N สัญจร

โตนนาเหนือ) หมูที่ 13 98.314776E จุดสิ้นสุดพิกัด 

8.295516N 98.329661E

รวม 2    โครงการ 4,410,000        13,594,800      13,594,800      13,594,800      

151

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

          องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

หนวยงาน

รับผิดชอบ

       สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.2 แผนงาน   : อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

1. ยุทธศาสตรที่  1  :  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  :  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคมใหมั่นคงและนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่  3  : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ ลานจอดรถ, ประติมากรรมลอยน้ํา, - 290,000,000  290,000,000  290,000,000  290,000,000  1 แหง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

อางเก็บน้ําหานปาสตอ สําหรับทํากิจกรรม ทางเดิน ทางจักรยานรอบโครงการ, พักผอนหยอนใจ 

หมูที่ 3 สันทนาการ พักผอนหยอน ถนนภายในโครงการ,หองน้ําสาธารณะ, มีลานกิจกรรม

ใจและปรับปรุงภูมิทัศนให รั้วรอบโครงการ, ระบบไฟฟาและแสง สันทนาการและอาง

สวยงามเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี สวาง, ทางเดินลอยน้ํา, สวนลอยน้ํา เก็บน้ําหานปาสตอ

ใหกับคนในชุมชน 3 จุด ศาลาออกกําลังกาย, ลาน มีความเปนระเบียบ

พิพิธภัณฑ,จัดสวนรอบโครงการ, เรียบรอย สวยงาม

ระบบพักน้ําในบอน้ํา, ประตูทางออก

5 จุด, ลานกิจกรรม (รายละเอียดตาม

แบบแปลนและปริมาณงาน)

จุดพิกัด 8.259607N  

98.304412E

รวม 1  โครงการ 290,000,000     290,000,000     290,000,000     290,000,000     

152

               รายละเอียดโครงการพัฒนา

              แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

          องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  :  สรางเสริมคุณภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร   

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  : พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร

2. ยุทธศาสตรที่  2  :  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2.2 แผนงาน   :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)
 (KPI)

1 โครงการกอสรางสระวายน้ํา เพื่อเปนสถานที่ออกกําลัง 1 โครงการ - - 12,000,000  12,000,000  12,000,000  1 โครงการ มีสถานที่ออกกําลัง กองการ

ตําบลโคกกลอย หมูที่ 10 กาย (รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน) กาย ศึกษาฯ

รวม 1  โครงการ 12,000,000      12,000,000      12,000,000      

153

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

              แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

          องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคม ใหมั่นคงและนาอยู

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่  3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม

3. ยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรดานกีฬาและนันทนาการ

3.1 แผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



แบบ ผ.02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อเขารวมสนองพระราช จัดตั้งศูนยขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่น - - - 500,000 500,000 1  แหง เปนแหลงรวบรวม กองการ

ในพระราชดําริ ฯ สมเด็จ ดําริฯ ฐานทรัพยากรทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูทรัพยากรและ ขอมูลทรัพยากร ศึกษาฯ / 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่ออนุรักษฟนฟูทรัพยากร ภูมิปญญา ทองถิ่น รวมถึง สํานักปลัด

สยามบรมราชกุมารี ในทองถิ่นเก็บรักษาใช ภูมิปญญาทองถิ่น

ประโยชนตอไป

รวม 1  โครงการ 500,000 500,000
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              แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 : พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร

7.2 แผนงาน : แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 : สรางเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและสมดุล 

7. ยุทธศาสตรที่ 7 : ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

          องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา



แบบ ผ.03

เปาหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร         35,000 35,000 35,000 สํานักงานปลัด

 - แบบบานเลื่อน มีกระจก   

ขนาด 5 ฟุต  จํานวน  4  ตู

 - แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด

ขนาด 90 ซม.  จํานวน 2 ตู

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน แบบเหล็ก มีลิ้นชัก        43,000        43,000        43,000 สํานักงานปลัด

 - ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 3 ตัว

 - ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 4 ตัว

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ แบบมีลอเลื่อน 4,000 4,000 4,000 สํานักงานปลัด

มีพนักพิง และที่วางแขน

จํานวน 2 ตัว

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 163,400     163,400     163,400     สํานักงานปลัด

 - ชนิดติดผนัง   ขนาด  12,000 บีทียู

จํานวน 3 เครื่อง

 - ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 

24,000 บีทียู จํานวน 1  เครื่อง

 - ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาด 30,000 บีทียู 

จํานวน 2  เครื่อง
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.03
เปาหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค 22,000       22,000       22,000       สํานักงานปลัด

จํานวน 10 ตัว

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง 25,000       25,000       25,000       สํานักงานปลัด

จํานวน 50 ตัว

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร พรอมจอ        80,000        90,000 90,000 90,000 สํานักงานปลัด

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน  3  เครื่อง

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร        34,000        34,000        34,000 สํานักงานปลัด

หรือชนิด LED สี

จํานวน 2  เครื่อง

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาดไม 7,500 7,500 7,500 สํานักงานปลัด

นอยกวา 800 VA 

จํานวน 4 เครื่อง

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อกลองถายภาพทางอากาศ(Drone) 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด

เผยแพร พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด

11 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ จัดซื้ออุปกรณดําน้ํา      200,000      200,000      200,000      200,000 สํานักงานปลัด

ภายใน SCUBA จํานวน 2 ชุด

12 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง จัดซื้อสายดับเพลิง        60,000        60,000        60,000 สํานักงานปลัด

ภายใน จํานวน 4 เสน
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ.03
เปาหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)

13 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ขนาด 50,000       50,000       50,000       50,000       สํานักงานปลัด

ภายใน 15 แรงมา พรอมติดตั้ง

จํานวน 1 เครื่อง

14 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง จัดซื้อหัวฉีดน้ํายาโฟม 65,000       65,000       65,000       สํานักงานปลัด

ภายใน จํานวน 1 หัว

15 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 12,000       12,000       สํานักงานปลัด

จํานวน 3 เครื่อง

16 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโครงฉากหลัง 17,000       17,000       17,000       สํานักงานปลัด

(Pull Frame) ขนาด 

3x3 ม. จํานวน 1 ชุด

17 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถดับเพลิง ขนาด 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สํานักงานปลัด

ภายใน และขนสง 6,000 ลิตร 1 คัน

18 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะสําหรับผูบริหาร 20,000 30,000 30,000 สํานักงานปลัด

จํานวน 2 ตัว

19 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สําหรับผูบริหาร 20,000 30,000 30,000 สํานักงานปลัด

จํานวน 4 ตัว

20 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะสีขาวสําหรับประชุม 48,000 สํานักงานปลัด

จํานวน 12 ตัว
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.03

เปาหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)

21 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสารทรงสูง 14,000 14,000 14,000 14,000 สํานักงานปลัด

แบบกระจก จํานวน 2 ตู

22 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 11,000 11,000 11,000 สํานักงานปลัด

2 ตู

23 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องเจาะกระดาษแบบ 10,000 สํานักงานปลัด

คันโยก จํานวน 1 อัน

24 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะหมูบูชา ขนาด 9 20,000 สํานักงานปลัด

จํานวน 1 ตัว

25 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโพเดี้ยม จํานวน 20,000 20,000 สํานักงานปลัด

2 อัน

26 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถกระบะขับเคลื่อน 2 ลอ 880,000 สํานักงานปลัด

และขนสง 4 ประตู จํานวน 1 คัน

27 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ปายบอกหองทํางานพรอม 30,000 สํานักงานปลัด

เสา จํานวน 3 เสา
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ.03
เปาหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)

28 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ปายทางเขา อบต. 100,000 100,000 สํานักงานปลัด

1 โครงการ

29 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ขาไมคตั้งโตะ จํานวน 3,000 สํานักงานปลัด

2 ขา

30 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ขาไมคแบบสูง จํานวน 3,000 สํานักงานปลัด

2 ขา

31 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โซฟาหองประชุม จํานวน 65,000 65,000 สํานักงานปลัด

1 ชุด

32 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อโทรทัศน จํานวน 20,000 สํานักงานปลัด

1 เครื่อง

33 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ จานเครื่องรับสัญญาณ 10,000 สํานักงานปลัด

เผยแพร ดาวเทียมพรอมกลองรับ

สัญญาณ จํานวน 1 ชุด

34 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะประชุมเล็กพรอม 50,000 สํานักงานปลัด

เกาอี้ จํานวน 1 ชุด
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แบบ ผ.03
เปาหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)

35 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ วิทยุแบบมือถือ จํานวน 60,000 60,000 60,000 สํานักงานปลัด

ภายใน 5 เครื่อง

36 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เสาวิทยุแบบสามขา พรอม 300,000 300,000 300,000 สํานักงานปลัด

ภายใน เครื่องรับ

37 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อถังดับเพลิง จํานวน 50,000 สํานักงานปลัด

ภายใน 10 ถัง

38 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ําแบบสเปรย 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด

ภายใน จํานวน 2 หัว

39 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถตรวจการณ 4×4 พรอม 1,300,000 1,300,000 สํานักงานปลัด

ภายใน และขนสง ติดตั้งไฟไซเลนและวิทยุ

สื่อสาร จํานวน 1 คัน

40 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถดับเพลิง ขนาด 5,000,000 สํานักงานปลัด

ภายใน และขนสง 8,000 ลิตร 1 คัน

41 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถกูภัยพรอมอุปกรณ 2,000,000 2,000,000 สํานักงานปลัด

ภายใน และขนสง จํานวน 1 คัน

42 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เรือกูภัย จํานวน 1 ลํา 1,000,000 1,000,000 สํานักงานปลัด

ภายใน และขนสง

43 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ อุปกรณชวยหายใจ ในการดับเพลิง 400,000 300,000 300,000 300,000 สํานักงานปลัด

ภายใน SCBA จํานวน 2 ชุด
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แบบ ผ.03
เปาหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)

44 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดหากรวยและแผงเหล็ก 200,000 60,000 60,000 60,000 สํานักงานปลัด

ภายใน และขนสง จราจร จํานวน 20 ชุด

45 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง ชุดดับเพลิงภายใน 320,000 320,000 320,000 สํานักงานปลัด

ภายใน อาคาร จํานวน 4 ชุด

46 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง ชุดดับเพลิงภายนอก 180,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด

ภายใน อาคาร จํานวน 6 ชุด

47 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ จัดซื้ออุปกรณระบบเชือก, 200,000 200,000 200,000 200,000 สํานักงานปลัด

ภายใน รอก และอุปกรณชวยชีวิต

ทางน้ํา จํานวน 1 ชุด

48 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน 10,000 10,000 สํานักงานปลัด

งานครัว 1 เครื่อง

49 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก 10,000 10,000 10,000 สํานักงานปลัด

เวลาเขา ออกงาน หนาจอ LCD 

จํานวน 1 เครื่อง

50 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพารทิชั่น จํานวน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สํานักงานปลัด / 

20 อัน กองคลัง

51 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร พรอมจอ 60,000 60,000 60,000 60,000 กองคลัง

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน 2 เครื่อง

52 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 15,000 15,000 15,000 15,000 กองคลัง

หรือชนิด LED ขาวดํา 

จํานวน 1 เครื่อง
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แบบ ผ.03
เปาหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)

53 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพาทิชั่น 50,000       50,000       50,000       กองคลัง

จํานวน 20 อัน

54 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางาน 28,000       28,000       28,000       28,000       28,000       กองคลัง

จํานวน 4 ตัว

55 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 24,000       24,000       24,000       24,000       24,000       กองคลัง

จํานวน 6 ตัว

56 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตู 2 บาน 25,000       25,000       25,000       กองคลัง

จํานวน 5 ตู

.

57 บริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมฯ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 34,800       34,800       34,800       กองคลัง

จํานวน 6 เครื่อง

58 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ 80,000 80,000 กองคลัง

จํานวน 2 เครื่อง

59 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตู จํานวน 5 ตู 15,000 กองคลัง

60 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อคอมพิวเตอร 100,000 กองคลัง

จํานวน 3 เครื่อง

61 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 18,000 กองคลัง

จํานวน 6 เครื่อง
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เปาหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)

62 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถจักรยานยนต (ไมต่ํากวา 120 ซีซ)ี 55,000 55,000 55,000 กองคลัง

และขนสง จํานวน 1 คัน

63 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กบานเลื่อน 2 บาน 12,000 12,000 12,000 กองคลัง

จํานวน 2 ตู

64 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 2 บาน 10,000 10,000 10,000 กองคลัง

จํานวน 2 ตู

65 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ LED ขาวดํา , กองคลัง

ชนิด NETWORK 

แบบที่ 2            1 ตัว 15,000 15,000 15,000

แบบที่ 1            1 ตัว 7,900 7,900 7,900

66 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการกีฬา จัดซื้อซุมมานั่งที่พักนักกีฬา 75,000 75,000 75,000 75,000 กองการศึกษาฯ

จํานวน 2 ซุม

67 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการกีฬา จัดซื้อซุมบอลลูน ขนาด 5*10 เมตร 28,000 28,000 28,000 28,000 กองการศึกษาฯ

พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 1 ซุม

68 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะนักเรียนสําหรับเด็กอนุบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ

พรอมเกาอี้ ขนาด 60*120*55 ซม.

โตะ 1 ตัว เกาอี้ 6 ตัว จํานวน 5 ชุด

69 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้อเนกประสงคแบบซอนได 25,000 25,000 25,000 25,000 กองการศึกษาฯ

ขนาด 40W*54D*93H เกาอี้ฟองน้ํา

หุมดวยผาอยางดี จํานวน 30 ตัว
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เปาหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)

70 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะเด็กอนุบาลแบบสีพรอมเกาอี้ 6 ตัว 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ

ขนาด 60*120*55 ซม. 5 ชุด

71 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโพเดี้ยม จํานวน 20,000       กองการศึกษาฯ

2 อัน

72 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องตัดหญา 38,000       38,000       กองการศึกษาฯ

แบบขอแข็ง  จํานวน / กองชาง

4 เครื่อง

73 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการกีฬา จัดซื้อโตะเทเบิ้ลเทนนิส 8,500 8,500 กองการศึกษาฯ

พรอมตาขายและไม 

เทเบิ้ลเทนนิส 

จํานวน 1 ชุด

74 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร 11,000       11,000       กองการศึกษาฯ

ไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง

75 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดหาโครงปายประชาสัมพันธ 30,000       30,000       30,000       กองการศึกษาฯ

หนาสนามกีฬากลางตําบล

โคกกลอย ขนาด 3x6 ม.

จํานวน 1 ปาย

76 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดัน 14,000       14,000       กองการศึกษาฯ

สูง จํานวน 1 เครื่อง

77 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค 10,000       10,000       กองการศึกษาฯ
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เปาหมาย

 (ผลผลิตของครุภัณฑ )
2561 

(บาท)

2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

2565 

(บาท)

78 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อหัวสปริงเกอร  10,000       กองการศึกษาฯ

พรอมทอสายยาง

จํานวน 3 หัว

79 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดหาตูกระจกติดประกาศ 10,000       10,000       กองการศึกษาฯ

จํานวน 2 ตู

80 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล 25,000 กองการศึกษาฯ

เผยแพร จํานวน 1 ตัว

81 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) 940,000 กองการศึกษาฯ

และขนสง ขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน

1 คัน

82 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดหาเครื่องขยายเสียง 100,000 กองการศึกษาฯ

พรอมลําโพง จํานวน 1ชุด

83 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค 200,000 กองการศึกษาฯ

จํานวน 5 ตัว

84 เคหะชุมชน คาครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 3,800,000  3,800,000  3,800,000  กองสาธารณสุขฯ

งานกําจัดขยะมูล จํานวน 2 รายการ (รถดูดสิ่งปฏิกูล  

ฝอยและสิ่งปฏิกูล ชนิด  6  ลอ) กําลังแรงมาไมนอยกวา

210 แรงมา  ขนาดความจุไมนอยกวา

 6,000 ลิตร  รายละเอียดตามที่ 

อบต.โคกกลอยกําหนด
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(บาท)

2564 

(บาท)
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(บาท)
85 เคหะชุมชน คาครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 7,500,000  7,500,000  7,500,000  กองสาธารณสุขฯ

งานกําจัดขยะมูล จํานวน 2 รายการ (รถสุขาเคลื่อนที่  

ฝอยและสิ่งปฏิกูล ชนิด  6  ลอ) เครื่องยนตดีเซลไมนอย

กวา 210  แรงมา รายละเอียดตามที่

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยกํา

หนด

86 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมฯ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 90,000       90,000       90,000       90,000       กองสาธารณสุขฯ

แบบตั้งโตะ  จํานวน

3 เครื่อง

87 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมฯ จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค 25,000       25,000       25,000       กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 1 เครื่อง

88 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางาน 30,000       30,000       30,000       30,000       กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 4 ตัว

89 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกขยะแบบ 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 กองสาธารณสุขฯ

และขนสง อัดทาย 6 ตัน 6 ลอ

(ความจุไมต่ํากวา 10

ลบ.ม.) จํานวน 1 คัน

90 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานระดับ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองสาธารณสุขฯ
3-6 จํานวน 4 ตัว

91 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ จํานวน 3 ตัว 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 กองสาธารณสุขฯ

92 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 2 ตู
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93 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 2 ตู

94 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 1 ตัว

95 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุขฯ

แบบตั้งโตะ จํานวน 1

เครื่อง

96 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 กองสาธารณสุขฯ

2 เครื่อง

97 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 5 เครื่อง

98 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมจอ 30,000 30,000 30,000 กองชาง

การโยธา ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง

99 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ 7,900          7,900          7,900          กองชาง

การโยธา LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

100 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 2,500 2,500 2,500 กองชาง

การโยธา ไมนอยกวา 800VA (480 Watts) 

จํานวน 1 เครื่อง
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101 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมฯ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 30,000       30,000       กองชาง

การโยธา แบบตั้งโตะ

จํานวน 1 เครื่อง

102 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมฯ จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ 100,000     100,000     กองชาง

การโยธา ฉีดหมึก จํานวน1 เครื่อง

103 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 16,000       16,000       16,000       16,000       กองชาง

การโยธา จํานวน 2 ตัว

104 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบหมุนได มีเบาะนวม 14,000       14,000       14,000       14,000       กองชาง

การโยธา มีที่วางแขน จํานวน 4 ตัว

105 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อเทปเหล็กเคลือบ 6,000         6,000         6,000         กองชาง

การโยธา ไนลอน จํานวน 1 มวน

106 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อเทปเหล็กเคลือบ 10,000       10,000       10,000       กองชาง

การโยธา ไนลอน จํานวน 1 มวน

107 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อเครื่องวัดระยะดวย 17,000       17,000       17,000       กองชาง

การโยธา แสงเลเซอรแบบมือถือ

จํานวน 1 เครื่อง

108 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สําหรับผูมา 30,000 กองชาง

การโยธา ติดตอราชการ จํานวน
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109 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร จัดหาเครื่องตรวจจับ 75,000 กองชาง

การโยธา หรือการแพทย กระแสไฟฟา จํานวน

1 เครื่อง

110 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน เก็บเอกสาร 6,000 6,000 6,000 กองชาง

การโยธา บานเลื่อน กระจกใส มีกุญแจลอค

จํานวน 1 ตู

111 อุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูรางเลื่อน จํานวน 67,000 67,000 กองชาง

การโยธา 1 ชุด

112 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 8,400 8,400 8,400 สํานักงานปลัด /

(Smart Card Reader) จํานวน 12 เครื่อง กองคลัง /กองชาง/

สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ กองการศึกษาฯ/

เอนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน กองสาธารณสุขฯ

ISO/IEC 7816 ได

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา

7.8MHz  สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ

(Interface) แบบ USB ได สามารถใชกับบัตร

อเนกประสงค(Smart Card)ที่ใชแรงดันไฟฟา

ขนาด 5 Volts.3 Volts และ 1.8 Volts

 ไดเปนอยางนอย

ราคาเครื่องละ 700 บาท

รวม                                   112 โครงการ 12,092,800     15,052,300     23,889,400     24,228,100     24,923,100     
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สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

  เน่ืองดวยการติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาที่ที่สําคัญอยางหน่ึงในการดําเนินงาน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรที่ทําหนาที่ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา  
 สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 28 ไดกําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 

  (๑) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
  (๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  (๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  (๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
   (๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอกี
หน่ึงคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและ
อาจไดรับการคัดเลือกอีกได  
 ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบจากหลายฝายดวยกัน ทั้ง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูแทนประชาคมทองถ่ิน หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายน้ีจะทําใหการ
ติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด
ความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ไดกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
          ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

(๑) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบรหิารทองถ่ิน

เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นับแตรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
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(๒) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน

ผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมนิผล
การรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกลาว และ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ป 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงนํ้า ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ  ร วมตรวจสอบ ร วมรับประโยชน  ร วมแก ไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสรมิ
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดข้ึน การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจงัหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอาํนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดังน้ี     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกบั Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกบัยุทธศาสตรจงัหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสรมิสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ย่ังยืน ภายใตหลักประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกบัเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรบั (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
ส วนท อ ง ถ่ิ น  ( ใ ช ก า ร วิ เ ค ร า ะห  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตาง ๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิต
น่ันเองวาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการ
จริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมี
จํ านวนเท าไหร  สามารถอธิบายไดตามหลักประสิท ธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
๒) วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact)  โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตาง ๆ ที่ ดําเ นินการในพื้นที่ น้ัน ๆ ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่ง
พอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกตอง  คงทน ถาวร สามารถใชการได ตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ห รื อ ไ ม  ซึ่ ง เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค  
และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรอืหนวยงาน 
๒) วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact)  โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ  มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตาง ๆ จน
นํ า ไป สู ก า รจั ดทํ า โ คร งกา รพัฒนาท อ ง ถ่ิ น โดย ใช  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกบั
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการต้ัง
งบประมาณได
ถูกตอง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกบัแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกบั
แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุง
ไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มี วัต ถุประสงค ชัด เ จน  (clear objective)  โคร งการต องกํ าหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมหีลายกลุม ใหบอก
ชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ
เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิที่เปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลองกบั 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกบั
ยุทธศาสตรจงัหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ย่ังยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เ ชิ ง น วั ตก ร ร ม  ( ๒ )  เ ป ลี่ ย นจ ากก า ร ขับ เ คลื่ อ นป ระ เ ทศด วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความได เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทอง ถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึง
ออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการที่ ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลวดวยการพฒันา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคลองกบั
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕)  

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว การไดผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
3. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหา
ใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาน้ันจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ขอ 12 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่
เปดเผยภายในสบิหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

การประเมินผลการพัฒนาเชิงปรมิาณ (Quantity) เปนการวัดผล ติดตามผลการพัฒนาเพื่อให
ไดมาซึ่งจํานวน หรือปริมาณที่แทจริงที่ไดดําเนินการพัฒนาในแตละโครงการ เชน กอสรางถนน คสล. จํานวน 
1 สาย ระยะทาง 300 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท เปนตน 

โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 
แบบที่  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ (Quality) องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชการสํารวจความพึงพอใจใน

การวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
                     แบบที่  3/2  แบบประเมินความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในภาพรวม 
   แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 1. การพัฒนาทองถ่ินอาจเกิดความลาชาเน่ืองจากการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตองผานกระบวนการ ระเบียบ ซึ่งมีความสลับซับซอนหลายข้ันตอน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมากข้ึน 
 3.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยาก

และบางเรื่องอาจดําเนินการไมไดไมได   
 
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน   
2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึง สถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  
3.  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในขอบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   
4.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจายรายการใหม 
  5.  ผูบริหารตองใหความสําคัญกับการจดัทําแผนพัฒนาเน่ืองจากเปนกระบวนการแรกในการ
วางแผนการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
 
 

 

http://www.dla.go.th/
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