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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2548  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนพัฒนา  3  ปี  เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี  อันมีลักษณะเป็นแนวทางปฏิบัติ  แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลที่แถลงต่อสภาท้องถ่ิน  และการด าเนินงานของประชาชนในท้องถ่ิน  
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  และการแก้ไขปัญหาของประชาชนในต าบล 

  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ปี  พ.ศ.2557 - 2559  ข้ึน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 

       องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 
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 ส่วนที่ 1 
บทน า 

  ลักษณะของแผนสามปี  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ประโยชน์ของการจัดท าแผนสามปี  

 แผนพัฒนาสามปี   หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่สอดคลอ้งกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับ
ปงีบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี   
 แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า  ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้การพัฒนาหนึ่ง  จะมี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตรก์ารพฒันา  ซึ่งจะมีผลต่อวิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด 
 นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กล่าวคือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยน า
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไปจัดท างบประมาณฯเพื่อให้
กระบวนการจัดท างบประมาณฯเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 1.เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
 2.เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  และมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะด าเนินการ 
 3.เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
 4.เป็นเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี     

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์โดยรวม  เพื่อน าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อม
ใต้ที่ได้มาด าเนินการปรับปรุง  ปฏิบัติตามแผนทั้งทางด้านการบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม  
การเมือง  การบริหาร สิ่งแวดล้อม  การศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตลอดจน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผนสามปี 
 1.เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 

2.เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพื่อก าหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์  หรือเป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
คลองท่อมใต้  ตามปัญหา  ความต้องการของประชาชน 
          4.เพื่อเช่ือมโยงนโยบายรัฐบาล  กระทรวง  จังหวัด  อ าเภอและท้องถ่ินอื่นได้อย่างเป็นระบบ 

5.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ได้   
   อย่างทั่วถึง  เป็นธรรม  และเป็นไปตามความจ าเป็นเร่งด่วน  อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.เพื่อก าหนดแผนงาน  โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
และเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

7.เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ 
ประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

1.3 ขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ข้ันตอนต่อไปคือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนพัฒนาต าบลสามปี มี
ข้ันตอนการจัดท า 7 ข้ันตอน โดยสังเขป ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี  1  การเตรียมการจัดท าแผน 
   วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไป  และด าเนินการเสนอโครงการ 

ขั้นตอนท่ี  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
   วัตถุประสงค์  เพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
                             ร่วมก าหนดยุทธศาสตร์จากปัญหา  ความต้องการ  ศักยภาพ  ข้อจ ากัด  โอกาส(SWOT) 

ขั้นตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   วัตถุประสงค์  เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา  โครงการ / กิจกรรมอย่างถูกต้อง 

ขั้นตอนท่ี  4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
   วัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของ 
                             แนวทางการพัฒนาสามปี 

ขั้นตอนท่ี  5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
    วัตถุประสงค์  เพื่อคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสามปี เพื่อจัดท างบประมาณ 
                              รายจ่ายประจ าปีต่อไป 

ขั้นตอนท่ี  6  การจัดท าร่างพัฒนาสามปี 
    วัตถุประสงค์  เพื่อประกอบร่างแผนพัฒนาสามปี  จัดเวทีประชาคมเพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี 

ขั้นตอนท่ี  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
    วัตถุประสงค์  เพื่อสภาท้องถ่ินพิจารณาให้ความเห็นชอบในการด าเนินการ ตลอดจนประกาศให้ประชาชน 
                              และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบ  ให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งใน
เชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
และใช้ทรัพยากรทางการบริหารของท้องถ่ินอย่างมปีระสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสงูสดุแก่ประชาชนใน
ต าบล 

 ประโยชน์จากการวางแผนพัฒนาสามปี 
 1. ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการพัฒนาอย่างมีทิศทางตรงประเด็น 

 2. ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีแผนงาน  โครงการ / กิจกรรม  ตามความต้องการของประชาชน             
          3. ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
 4. ท าให้การพัฒนาในพื้นที่ต าบลคลองท่อมใต้ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
 5. ท าให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  จะด าเนินกิจกรรมอะไรบ้าง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบและการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐานทีส่ าคญั 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 
  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพท่ัวไป  ท่ีตั้งปัจจุบัน  อาณาเขต  เน้ือท่ีเขตการปกครอง ประชากร   

 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม  
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  งบประมาณ การบรหิารงานบุคคล การเมืองและการบริหาร 

ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี  การบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   
2.1  สภาพท่ัวไป   

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก  ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะ
จากสภาต าบลมาเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้ลงประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538    

และได้ประกาศก าหนดขนาดองค์การบริหารสว่นต าบลคลองทอ่มใต้เปน็องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ ในการประชุมครั้งที่  
7/2551 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551    

2.1.1 ท่ีตั้งปัจจุบัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน ตั้งที่ท าการ ที่ 99 หมู่ที่ 2  

ถนน คลองท่อม – ล าทับ  ต าบล คลองท่อมใต้  อ าเภอ  คลองท่อม  จังหวัด  กระบี่  อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด  ห่าง
จากที่ว่าการอ าเภอคลองท่อม  ประมาณ  2  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกระบี่ประมาณ  45  กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลา  
0.50  ช่ัวโมงในการเดินทางจากที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถึงจังหวัดกระบี่ 

    อาณาเขต 

 ทิศเหนือ จด  หมู่ที่  1  บ้านเพหลา         ต าบลเพหลา 
ทิศตะวันออก จด  หมู่ที่  6  บ้านหน้าเขา        ต าบลคลองท่อมเหนือ 
ทิศตะวันตก จด  หมู่ที่  5  บ้านคลองแค       ต าบลห้วยน้ าขาว และทะเลอันดามัน 
ทิศใต ้  จด  หมู่ที่  1  บ้านห้วยน้ าขาว    ต าบลห้วยน้ าขาว  

2.1.2 เน้ือท่ี  (แสดงเน้ือที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) 
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  66,812.50 ไร่ หรือ 106.9 ตารางกิโลเมตร 

2.1.3 ภูมิประเทศ  เป็นที่ราบสูงๆต่ าๆทุ่งหญ้าธรรมชาติ ป่าละเมาะ ทางด้านตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบไปจด
ป่าชายเลนมีล าคลองและสายน้ าเล็กๆ ซึ่งมีต้นน้ ามาจากเทือกเขานอจู้จี้และไหลลงสู่ทะเลทางทิศตะวันตกของต าบล  
ลักษณะดินทั่วไปเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกพืชจ าพวกยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว 
กาแฟ ข้าว ไม้ผลไม้ยืนต้น สวนผสม 

2.1.4 สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปของต าบลคลองท่อมใต้  ต าบลคลองท่อมใต้  ได้รับมรสุมทั้งสองฟากฝั่ง  
คือ  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  มีฝนชุกเกือบตลอดปี   

2.1.5 จ านวนหมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน 9 หมู่บ้าน 
        เป็นหมูบ่้านที่อยู่ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลทั้งหมู่บ้าน  จ านวน 8 หมู่บ้าน คือ 

     หมู่ที่  1  บ้านเหนือ    หมู่ที่  3  บ้านคลองขนาน  หมูท่ี่ 4 บ้านนาใน        หมู่ที่  5  บ้านแชงเปิง 

     หมู่ที่  6  บ้านวังหิน   หมู่ที่ 7   บ้านใต้             หมู่ที่  8  บ้านในควน     หมู่ที่  9  บ้านหน้าค่าย 

           เป็นหมู่บ้านทีอ่ยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน จ านวน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านคลองทอ่มใต ้
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2.1.6 จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้       
                มีประชากรทัง้สิ้น  8,759 คน  แยกเป็น ชาย 4,660 คน หญิง 4,099 คน   จ านวน  3,121 ครัวเรือน      

ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน    
หมู่ที่ 0 135 75 210 3 
หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ 520 532 1,052 414 
 หมู่ที่ 2 บ้านคลองทอ่มใต ้ 330 368 698 348 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน 712 714 1,426 481 
หมู่ที่ 4 บ้านนาใน 339 315 654 213 
หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง 402 374 776 278 
หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน 656 653 1,309 368 
หมู่ที่ 7 บ้านใต ้ 342 326 668 232 
หมู่ที่ 8 บ้านในควน 237 237 474 154 
หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 987 505 1,492 630 

รวม  9  หมู่บ้าน 4,660 4,099 8,759 3,121   

      หมายเหตุ    เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน    ข้อมูล  ณ  เดือน  เมษายน  2556         

  มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  81.94 คน/ตารางกิโลเมตร    

 มีความหนาแน่นของบ้านต่อพื้นที่  29.19 ครัวเรอืน /ตารางกิโลเมตร 

 มีรายได้เฉลี่ย  773,555 บาท/คน/ปี  (ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  ณ  พฤษภาคม  2556)  
2.1.7 ท้องถิ่นอ่ืนในต าบล (แสดงจ านวนเทศบาลและสุขาภิบาลในต าบล) 

 มีเทศบาลในต าบล  จ านวน  1  เทศบาล  คือ  เทศบาลต าบลคลองทอ่มใต้ 

                           ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    

งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การเมืองและการบรหิาร   
   ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี  การบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

    2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       2.2.1 สภาพทางด้านเศรษฐกิจ  (แสดงอาชีพของประชากรในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล)สภาพเศรษฐกิจ 
ของประชากรในเขตต าบลคลองท่อมใต้  เศรษฐกิจหลักของประชากร  คือ  ภาคการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เช่น ท า
สวนยางพารา  สวนปาล์มน้ ามัน  สวนมะพร้าว  สวนผลไม้ผสม  ท าไร่  รองลงมาเป็นอาชีพรับราชการ   หัตถกรรม  
ค้าขาย  รับจ้าง อื่นๆ  

   ผลผลิตท่ีส าคัญและมีชื่อเสยีงของต าบลคลองท่อมใต้ 
    1. ยางพารา  ม.1,2,3,4,5,6,7,8,9        

   2. ปาล์มน้ ามัน  ม.1,2,3,4,5,6,7,8,9                     
    3. หัตถกรรมจากเตยปาหนัน,เตยกระจูด  ม.3,6 

     4. การปศุสัตว์ (วัว,โค,สุกร,เป็ด,ไก่,ปลา)   ม.1,2,3,4,5,6,7,8,9  

    5. กลุ่มผลิตเครื่องแกง,กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน ์ม.1          

    6. การแปรรูปอาหารทะเล  เช่น กลุ่มท ากะปิ  ม.3,6,7 
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  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.   

     ธนาคาร -  แห่ง        ก๊าซ(ขายปลกี)  -  แห่ง        โรงแรม  -  แห่ง 

     ปั้มน้ ามันขนาดเลก็ 9 แห่ง     โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง     โรงส(ีขนาดเลก็) 5 แห่ง 

  2.2.2 สภาพสังคม  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  มี     
  สถานบริการการศึกษา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

สถานบริการการศึกษา ไม่มี มี 
จ านวน 

แห่ง ครู 
(คน) 

นักเรียน 
(คน) 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

 
 1 

ชาย  - ชาย   84 

หญิง  8 หญิง  78 

โรงเรียนระดับอนุบาล  - - 
ชาย   - ชาย   - 

หญิง   -  หญิง   - 

โรงเรียนระดับอนุบาล – 
ประถมศึกษา 

 
 4 

ชาย   15 ชาย   370 

หญิง  33 หญิง   314 

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
– ตอนปลาย 

 
 2 

ชาย   54 ชาย   1,470 

หญิง  86 หญิง  1,732 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 1 

ชาย   7 ชาย   499 

หญิง  11 หญิง   422 

วิทยาลัยการอาชีพ 
 

  
1 

ชาย   9 ชาย  195 

หญิง  11 หญิง   166 

ห้องสมุดประชาชน  - - - 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน     

                    ที่มา:ข้อมูลจากสถานบริการการศกึษาในเขต อบต. ณ เดือน มิถุนายน 2556     

   โรงเรียนพระพทุธศาสนาวันอาทิตย ์

สถานบริการการศึกษา 
จ านวน 

แห่ง ครู นักเรียน 

โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์  วัดคลองท่อม 1 

ชาย   1 ชาย    40 

หญิง    - หญิง    - 
 

   สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
ศาสนาสถาน ไม่มี มี จ านวน (แห่ง) 

วัด -  1 

ส านักสงฆ์ -  1 

โบสถ์คริสต์  - - 

มัสยิด -  2 

ศาลเจ้า  - - 
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  วันและงานประเพณีที่ส าคัญ 
1.ประเพณีปีใหมส่ากล   ช่วงเวลาจัดกจิกรรม  ธันวาคม - มกราคม 
2.วันเด็กแห่งชาติ    ช่วงเวลาจัดกจิกรรม  มกราคม 
3.ประเพณีปีใหม่ไทย   ช่วงเวลาจัดกิจกรรม  13 - 15 เมษายน (วันสงกรานต์ งานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ) 
4.ประเพณีวันส าคัญทางพทุธศาสนา ช่วงเวลาจัดกจิกรรม  ธันวาคม – มกราคม  
  (มาฆบูชา, วิสาขบูชา, อาสาฬหบูชา, เข้าพรรษา, ออกพรรรรษษษา) 
5.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหามหาราชินี) 
6.ประเพณีวันสารทเดือนสบิ  ช่วงเวลาจัดกจิกรรม  กันยายน  
7.วันปิยมหาราช    ช่วงเวลาจัดกจิกรรม  ตุลาคม 
8.ประเพณีลอยกระทง   ช่วงเวลาจัดกจิกรรม  วันเพ็ญเดือน  12 

    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 สถานีต ารวจ -  แห่ง         ที่พักสายตรวจ  2  แห่ง         สถานีดับเพลิง - แห่ง 

    มวลชนจัดต้ัง   
- ลูกเสือชาวบ้าน  6  รุ่น  383  คน         -  กองร้อยอาสารักษาดินแดน 1 รุ่น  18  คน 
- ไทยอาสาป้องกันชาติ  2  รุ่น  98  คน    -  กองหนุนเพือ่ความมั่นคง  2 รุ่น  15  คน 
- อปพร. 120  คน              - หมู่บ้าน อพป. 9 หมูบ่้าน 

     การสาธารณสุข     
 คุณภาพชีวิต 
  - จ านวนผู้ติดเช้ือหรอืผูป้่วยเอดส์  จ านวน  5  คน  แยกเป็น ชาย  1  คน  หญิง  4  คน 
  - สถานบ าบัดและรักษา,ฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติด  มี  1  แห่ง 

  สถานบริการสาธารณสุข/บรกิารชุมชน 

สถานบรกิาร ไม่มี ม ี
จ านวน 

แห่ง แพทย ์ พยาบาล 

โรงพยาบาล -  1 
ชาย   1 ชาย  4 
หญิง  1 หญิง 9 

สถานีอนามัย  - - 
ชาย   - ชาย  - 
หญิง  - หญิง - 

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

-  1 
ชาย   - ชาย  2 
หญิง  - หญิง  7 

คลีนิค  - - 
ชาย   - ชาย  - 
หญิง  - หญิง  - 

  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 
  ข้อมูลด้านสวัสดิการสงัคม  : ราษฎรที่ประสบปญัหาต่างๆ 
   1.ปัญหาเด็กก าพร้า  ถูกทอดทิง้  เร่รอ่น  ไม่มี 

2.ปัญหาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  ไม่มี 
3.ปัญหาผูสู้งอายุที่ถูกทอดทิ้ง   ไม่มี 
4.ปัญหาราษฎรพกิารช่วยตัวเองได้  มี  จ านวน  70  คน   

  5.ปัญหาราษฎรปัญญาอ่อน  มี  จ านวน  -  คน  
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2.2.3 ข้อมลูด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่

    - ป่าไม้ธรรมชาติ  ป่าละเมาะ 
    - สัตว์ป่า  กระจง  หมูป่่า  ไก่ป่า  ฯลฯ 
    - ล าห้วย  ล าคลอง(คลองขนาน,คลองท่อม,ห้วยเค่ียม,ห้วยสามคอ,ห้วยนาคบุตร,ห้วยน้ าเขียว)                
    - ถ้ า (เขาหน้าถ้ า) 
 การใหบ้ริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

    - รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  ขนาด  6  ล้อ  จ านวน  1  คัน  
    - รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  ขนาด  4  ล้อ  จ านวน  1  คัน   
    - ปริมาณขยะ   จ านวน  35  ลูกบาศก์เมตร/วัน  
 การบ าบัดน้ าเสีย  - ยังไม่มี 

            2.2.4 ข้อมูลด้านงบประมาณ      
 รายไดข้ององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 

แบ่งเป็นหมวดและประเภทต่างๆ  ทั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ จัดเก็บเองและส่วน
ราชการอื่นจัดเก็บให้  ดังนี้ 

1.รายไดท้ี่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง  แบ่งเป็น 
  1.1หมวดภาษีอากร ประเภท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้ายอากรฆ่าสัตว์ 
  1.2 หมวดค่าธรรมเนียม  ประเภท ค่าปรับ ใบอนุญาต 
  1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
  1.4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
2.รายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บ  จัดสรรให้  แบ่งเป็น 
    2.1 หมวดภาษีอากร  ประเภท  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา ภาษีและ

ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ภาษีรังนกอีแอ่น  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 
    2.2 หมวดเงินอุดหนุน  ประเภท  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

          ตาราง  :  สถิติรายรับแยกตามประเภท   

ประเภท 
ปีงบประมาณ 

2553 
ปีงบประมาณ 

2554 
ปีงบประมาณ 

2555 
1.จัดเกบ็เอง ,ค่าธรรมเนียม 2,669,263.42 1,153,575.16 1,152,484.91 
2.ภาษีที่รัฐจัดสรรให ้ 12,945,660.85 13,680,856.44 15,330,300.68 
3.เงินอุดหนุนทั่วไป 9,396,969.00 9,284,956.00 10,914,800.00 
4.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,788,800.00 4,870,584.00 6,913,593.00 

รวม 32,800,693.27 28,989,971.60 34,311,178.59 
    ที่มา: ส่วนการคลัง อบต.คลองท่อมใต้  

       รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้     
           ประจ าปีงบประมาณ  2555        27,397,585.59  บาท  แยกเป็น 
           รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง        1,152,484.91 บาท 

         รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆเก็บให้       15,330,300.68  บาท 
         เงินอุดหนุนจากรัฐบาล               10,914,800.00  บาท 
รายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ  พ.ศ.2555          16,482,785.59 บาท 

รายรับขององค์การบรหิารส่วนต าบลในปีงบประมาณ พ.ศ.2555        27,397,585.59 บาท 
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              รายจา่ยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ แยกเป็น  3  ประเภท 

1. รายจ่ายงบกลาง  เป็นรายจ่ายที่ไม่แน่นอนผันแปรไปตามจ านวน  รายได้หรือรายรับ  ได้แก่   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน  เงินส ารองและเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ 

   2. รายจ่ายประจ า  เป็นรายจ่ายของหน่วยงาน  ซึ่งจ าแนกตามงานต่างๆที่ระบุในวิธีงบประมาณไม่
แน่นอนผันแปรไปตามจ านวนรายได้หรือรายรับ ได้แก่  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  เงินส ารองและเงินช่วยเหลืองบเฉพาะ
การ 

 3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน  เป็นรายจ่ายเพื่อน าไปพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้บรรลุถึง 
นโยบาย  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
         การด าเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้     ไม่มี 

2.2.5 ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 
    การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย 
        ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การ

บริหารส่วนต าบล  หรือกิจการใดที่มิได้ก าหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  การพัสดุ

และทรัพย์สิน  การงบประมาณ  งานผลประโยชน์และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณูปโภค  และงาน

อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ตาราง  :  อัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
 
 
 

ส่วนงาน 

 
พนักงานส่วนต าบล  

 
 
 

รวม 

 
พนักงานจ้าง 

ครู
ผู้ดูแล
เด็ก 

 
รวม 

ระดับ 
1 

ระดับ  
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ  
6 

ระดับ  
7 

ระดับ 
8 

ทั่ว 
ไป 

ตาม
ภาร 
กิจ 

ระดับ 
3 

ส านักปลัด - - - 3 1 2  1 - 7  8 7 - 22 

ส่วน
การศึกษา 

- - - - - 1 - - 1 2 6 2 11 

ส่วน 
การคลัง 

1 - - 1 - - 1 - 3 1 3 - 7 

ส่วนโยธา - - - 1 1 - - - 2 - 3 - 5 

รวม 1 - - 5 2 3 2 - 13 11 19 2 45 

ตาราง : คุณวุฒิการศึกษาของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง    
 

ส่วนงาน 
พนักงานส่วนต าบล/ครูผู้ดูแลเด็ก  

 
รวม 

พนักงานจ้าง  
 

รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท 
ต่ ากว่า 
ปวช. ปวช. ปวส. 

อนุ 
ปริญญา ป.ตรี 

ส านักปลัด - 1 5 1 7 11 - 1 1 2 15 

ส่วนการศึกษา - - 2 1 3 1 - - - 7 8 

ส่วนการคลัง 1 1 1 - 3 - - - - 4 4 

ส่วนโยธา - 3 - - 3 - - 1 - 1 2 

รวม 1 5 8 2 16 12 - 2 1 14 29 
ทีม่า: ส านักปลัด อบต.คลองท่อมใต้ 
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 โครงสร้าง   
   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ประกอบด้วย 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
     : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  จ านวน  18  คน  โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
1  คน  และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน  ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหาร
บริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

     : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีทั้งหมด  18  คน  ท าหน้าที่  ทางนิติบัญญัติ  ควบคุมฝ่าย
บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย 
ตาราง  :  ข้อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ หมายเลข โทรศัพท ์

นางยุพิน    ทองเถาว์ 
ประธานสภาอบต. 

(ส.อบต.ม.8) 47 ม.6 ท าสวน 
 

08 1089 6428 

นายจักกฤษณ์    ปานมาศ  
รองประธานสภา

อบต. 
(ส.อบต.ม.2) 

48 ป.6 ท าสวน 08 0535 4469 

นายสุเทพ   ดว้งสีบ่วง 
เลขานุการสภาอบต. 

(ปลัด อบต.) 42 ป.โท รับราชการ 08 9973 7615 

นายเขมชาต  แสงแจ่ม   ส.อบต.ม.1 44 ป.ตรี ท าสวน 08 1895 8143 

นางณิชาภัทร  บุตรครุธ ส.อบต.ม.1 42 ม.3 ท าสวน 08 0694 5993 

นายมานพ  หนูพุก ส.อบต.ม.2 41 ม.6 ธุรกิจส่วนตัว 08 6268 0234 

นายสมศักดิ์  ขนานใต้ ส.อบต.ม.3 47 ม.6 ท าสวน 08 4965 0460 

นายนิพนธ์  หลีจิ ส.อบต.ม.3 41 ม.3 ท าสวน 08 9731 4323 

นายสมพร  นวลศรีทอง ส.อบต.ม.4 42 ป.6 ท าสวน 08 1079 9491 

นายสุเชตฐ์  เพชรมาก ส.อบต.ม.4 33 ป.ตรี ท าสวน 08 6008 5143 

นายลอย  ไหมสีทอง ส.อบต.ม.5 48 ป.6 ท าสวน 08 7881 4100 

นายสมยศ  ขนานใต้ ส.อบต.ม.6 45 ป..6 ค้าขาย 08 9731 5751 

นายศราวุธ  ลูกชาย ส.อบต.ม.6 38 ม.6 ค้าขาย 08 7369 0795 

นายประพันธ์  บุญรุ่ง ส.อบต.ม.7 47 ป.6 ท าสวน 09 0485 6792  

นายจ าลอง  รวมพล ส.อบต.ม.7 49 ม.3 ท าสวน 08 9970 6138 

นายสุวิทย์  ทับไทร ส.อบต.ม.8 52 ป.4 ท าสวน 08 5453 9815 

นายนโรดม  โกยดุลย์ ส.อบต.ม.9 28 ป.ตรี ธุรกิจส่วนตัว 08 6540 4264 

นายทัศนัย  จันทร์สุวรรณ ส.อบต.ม.9 36 ป.ตรี ท าสวน 08 7894 4303 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบล : มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน 2 คน  เป็นผู้ช่วยเหลือในการบรหิารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลมอบหมาย  แต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 1 คน 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ควบคุมและรับผดิชอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
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  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   
     : ท าหน้าที่ ก าหนด ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย 

โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหัวหน้า  ประกอบด้วย 
      ตาราง  :  ข้อมูลผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล 

ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ หมายเลข โทรศัพท์) 

นายฐเดช  ศรีสุข นายก อบต. 37 ป.ตรี  ธุรกิจส่วนตัว 09 0495 0242 

นายชนินทร์  บุตรเลี่ยม      รองนายก อบต. 44 ม.6 ธุรกิจส่วนตัว 09 0495 0240 

นางปารวี   เหร่เด็น รองนายก อบต. 39 ป.ตรี ท าสวน 09 0495 0240 

นางสาววิลัยวรรณ   
ไหมสีทอง 

เลขานุการนายก อบต. 27 ป.ตรี ท าสวน 09 0495 0241 

 

                  2.2.6 ข้อมูลด้านศักยภาพของชุมชนในพ้ืนท่ี   
               การรวมกลุ่มของประชาชน  จ านวนกลุ่มทกุประเภท  14  กลุ่ม  แยกเป็น 

        - กลุ่มอาชีพ  10  กลุ่ม  - กลุ่มออมทรัพย์  4  กลุ่ม    
      จุดเด่นของพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา 

                1.ผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิด  เพียงพอต่อความต้องการและเป็นสินค้าที่ส าคัญของต าบล 
                2.แรงงานมีจ านวนมาก  ซึ่งหากได้รับการพัฒนาฝีมือจะสามารถสนับสนุนการพัฒนาด้านหัตถกรรม  
อุตสาหกรรม  และการบริการในอนาคตได้เป็นอย่างด ี
                3.หน่วยงานทั้งภาครัฐ  องค์กรเอกชน  ภาคธุรกิจและชุมชน  มีสัมพันธภาพและความร่วมมือต่อกัน
ค่อนข้างดี  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์  โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ที่ยังมีความอุดม 
สมบูรณ์เหมาะส าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนตามธรรมชาติ  
        หน่วยงานราชการท่ีตั้งในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 

 1. กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15      2. ที่ว่าการอ าเภอคลองท่อม 
 3. โรงพยาบาลคลองท่อม                    4. ที่ท าการไปรษณีย์คลองท่อม 

                   5. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กระบี่           6. โรงเรียนคลองทอ่มราษฎร์รังสรรค์ 
 7. โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่  160         8. โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 
 9.โรงเรียนบ้านเหนอื           10.โรงเรียนบ้านแชงเปิง 
 11.วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม   

               สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ 
  1. ค่ายทหาร  : กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อ าเภอคลองท่อม ม.9 บ้านหน้าค่าย 
  2 อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าเขียว  :  ม.9  บ้านหน้าค่าย 
  3. วัดคลองท่อม(วัดพัฒนาตัวอย่าง) : ควนลูกปัด  ม.2 บ้านคลองทอ่มใต ้
  4. น้ าพุร้อน - เย็น เหมืองแร่ฟลูออไรน์ (เหมืองแร่เก่า) :  ม.5 บ้านแชงเปิง 
  5. ถ้ าหน้าเขา  : ม.5 บ้านแชงเปิง 
  6. ชมสวนยางพารา สวนปาลม์น้ ามัน : ม.1 บ้านเหนือ ม.2 บ้านคลองทอ่มใต้ ,ม.4 บ้านนาใน  
       ม.5 บ้านแชงเปิง ,ม.8 บ้านในควน ,ม.4 บ้านนาใน,           
  7.ป่าชายเลน : ม.3  บ้านคลองขนาน , ม.6 บ้านวังหิน  ม.7 บ้านใต ้

2.2.7 การบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
(1) การคมนาคม (แสดงจ านวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) 
     สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  สามารถติดต่อสื่อสารถึงกัน 

ไดส้ะดวก  โดยมีเส้นทางคมนาคมสายส าคัญ  ดังนี ้
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        ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4 (ถนนเพชรเกษม)เป็นเส้นทางสายส าคัญของภาคใต้ โดย(ตัดผ่าน)  
เช่ือมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 2,3,6,7,9  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้, เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ 
อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง  มีขนาดระยะทาง 13 กิโลเมตร  ผิวจราจร 6 เมตร 
                 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4038 สายคลองท่อม - ล าทับ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 
(ถนนเพชรเกษม) เข้าสู่บ้านคลองท่อมใต้ เป็นเส้นทางสายรองของต าบล ผิวจราจร 6 เมตร โดยเช่ือมการคมนาคม
ระหว่างหมู่ที่ 2,4,9  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้,องค์การบริหารส่วนต าบลพรุดินนา อ าเภอคลอง
ท่อมและอ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่, จังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัด สุราษฎร์ธานี(ผ่านที่ท าการ อบต.) 

       ถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท(ถนน รพช.)  กบ 3207 สายบ้านใต้ - บ้านท่าหิน  เป็นเส้นทางสายรองของ
ต าบล  ระยะทาง  7,200  กิโลเมตร  ผิวจราจร 6 เมตร  โดยเช่ือมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 7,2 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้, เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้  และองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยน้ าขาว อ าเภอคลอง
ท่อม  จังหวัดกระบี่ 

       ถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท(ถนน รพช.)  กบ 2011 สายบ้านคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ เป็น
เส้นทางสายรองของต าบล  แยกจากถนนภายในเขตเทศบาลต าบลคลองท่อมใต้(ถนนเข้าที่ท าการเทศบาลฯ)เข้าสู่บ้าน
ในควน ระยะทาง  6,050  กิโลเมตร  ผิวจราจร 6 เมตร  โดยเช่ือมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 5,8,4 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้, เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้  และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอ
คลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 

       ทางหลวงชนบท  กบ 4020  แยกจากถนนภายในเขตเทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ (ถนนแยกจาก
ถนนสายคลองท่อม - ล าทับ) สายคลองท่อมใต้ - บ้านทับไทร  เป็นเส้นทางสายรองของต าบล ระยะทาง 6,200  
กิโลเมตร  ผิวจราจร 6 เมตร  โดยเช่ือมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 2,5,8,4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อม
ใต้, เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้  และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 

      ส าหรับการคมนาคมภายในพื้นที่  มีถนนซอยแยกออกจากถนนสายหลักและสายรอง  เป็นถนนคอนกรีต  
ลาดยาง  และถนนลูกรัง  มีขนาดตั้งแต่  5 - 8  เมตร 

  การขนส่งผู้โดยสารภายในต าบล  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ยังไม่มีสถานีขนส่ง
ส าหรับการหยุดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร  มีศาลาที่พักผู้โดยสารหนึ่งแห่งในหมู่ที่ 4 บ้านนาใน  นอกจากนั้นต้องอาศัย
ศาลาที่พักผู้โดยสาร  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม   

  การเดินทางเข้าตัวเมืองกระบ่ี 
           เนื่องจากพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  เป็นทางผ่านของแหล่งท่องเที่ยวที่มีซื่อเสียงของ
จังหวัด(น้ าตกร้อนสะพานยูง,สระมรกต) การเดินทางเข้าตัวเมืองกระบี่  จึงมีความสะดวกค่อนข้างมาก  ทั้งรถยนต์ 
ส่วนบุคคล,รถโดยสารประจ าทางระหว่างท้องถ่ิน,รถโดยสารประจ าทางภายในตัวอ าเภอ (รถยนต์,รถจักรยานยนต์
รับจ้าง),รถยนต์โดยสารประจ าทางระหว่างจังหวัดกระบี่กับจังหวัดใกล้เคียง  
           รถโดยสารประจ าทาง 

 รถโดยสารประจ าทาง(รถกระบะบรรทุกขนาดเลก็) สายบ้านน้ าร้อน - กระบี ่
     จ านวน  5  เที่ยว/วัน 
 รถโดยสารประจ าทาง(รถกระบะบรรทุกขนาดเลก็) สายปากพนัง -  กระบี่       
      จ านวน  2  เที่ยว/วัน   (ผ่านทีท่ าการ อบต.) 
 รถโดยสารประจ าทาง(รถกระบะบรรทุกขนาดเลก็) สายบ้านหัวหิน - กระบี่  
      จ านวน  5  เที่ยว/วัน  
 รถโดยสารประจ าทาง(รถเมล์) สายนครศรีธรรมราช - ภูเก็ต  จ านวน  4  เที่ยว/วัน 
 รถโดยสารประจ าทาง(รถเมล์) สายหาดใหญ่ - ภูเก็ต  จ านวน  3  เที่ยว/วัน 
 รถโดยสารประจ าทาง(รถเมล์) สายตรัง - ภูเก็ต  จ านวน  3  เที่ยว/วัน 
 รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายพทัลงุ - ภูเก็ต  จ านวน  1  เที่ยว/วัน 
 รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายหาดใหญ-่ ภูเก็ต  จ านวน 3 เที่ยว/วัน 
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 รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายสุไหงโกลก - ภูเก็ต  จ านวน 2 เที่ยว/วัน 
 รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายสตูล - ภูเก็ต  จ านวน 2 เที่ยว/วัน 
 รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ(รถตู)้ สายนครศรีธรรมราช - กระบี่ จ านวน 5 เที่ยว/วัน        
      (ผ่านที่ท าการ อบต.) 
 รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายนครศรีธรรมราช - ภูเก็ต   
      จ านวน  4 เที่ยว / วัน  (ผ่านที่ท าการ อบต.) 
 รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายกรุงเทพฯ - กระบี่  จ านวน  1  เที่ยว/วัน     
      (ผ่านที่ท าการ อบต.) 

             (2) การโทรคมนาคม (แสดงจ านวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) 
        ที่ท าการไปรษณีย ์  1  แห่ง (ที่ท าการไปรษณีย์คลองทอ่ม) 
                           สถานีโทรคมนาคมอื่นฯ ไม่มี 
             (3) การไฟฟ้า 

         มีไฟฟ้าใช้  9  หมู่บ้าน     จ านวน  3,121  หลังคาเรือน   
             (4) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

       ล าคลอง, ล าห้วย  6  สาย(คลองท่อม,คลองขนาน,ห้วยน้ าเขียว,ห้วยสามคอ,ห้วยเคียม, 
          ห้วยนาคบุตร) 
       บึง,หนองและอื่นๆ   ไม่มี 

             (5) แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
       ฝาย  2  แห่ง           อ่างเก็บน้ า(ขนาดเล็ก)    ไม่มี 
       บ่อน้ าตื้น  6  แห่ง  ใช้การ                  บ่อโยก  2  แห่ง  (ที่ใช้การได้) 
       อ่างเก็บน้ า (ขนาดใหญ่)    ไม่มี 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองทอ่มใต้  ในปีทีผ่่านมา 
 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  

    การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติท่ัวไป  ในเชิงปริมาณ 
       การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติท่ัวไป  ในเชิงคุณภาพ  

  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
    3.1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา 
    3.2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาไปปฏิบัติทั่วไป  ในเชิงปรมิาณ 
    3.3 การประเมินผลการน าแผนพฒันาไปปฏิบัติทั่วไป  ในเชิงคุณภาพ   
3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพ  SWOT  ANALYSIS เพื่อประเมินสถานภาการพัฒนาในปจัจบุันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองทอ่มใต้ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (INTERNAL ANALYSIS)  
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านเศรษฐกิจ 
1.ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เป็น 
   ส่วนใหญ่(ท าสวนยางพารา,ปลูกปาล์มน้ ามันฯลฯ)  มีสภาพ   
   ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจทุกชนิดและมี  
   ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
2.ประชาชนในพื้นที่มีความช านาญในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากภูมิ 
  ปัญญาท้องถิ่นหลายด้าน เช่น การแปรรูปอาหารทะเล  
  หัตถกรรมจากเตยปาหนัน เตยกระจูด ต้นจาก การท า 
  เฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม้ไผ่  
 
 
3.มีวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ มี แหล่ง 
  ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งศิลปวัฒนธรรมและแหล่งธรรมชาติที่ 
  บริสุทธ์ิสวยงาม 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.เป็นจุดเชื่อมระหว่างจังหวัดใกล้เคียงโดยมีการคมนาคมที่  
   สะดวกทั้งทางบก(รถยนต์โดยสาร) ทางน้ า(เรือโดยสาร) ทาง 
   อากาศ (เครื่องบินโดยสาร) 
2.มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอ จังหวัด  
  ภายในประเทศ สะดวกใช้การได้ตลอดปี 
 
 
 
 
 

ด้านสังคม (การศึกษา กีฬา สาธารณสุข) 
1.มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษาใน
สัดส่วนที่พอเพียง 

ด้านเศรษฐกิจ 
1.ยังมีประชาชนในพื้นที่บางส่วนมีรายได้น้อยและมีคุณภาพชีวิตที่  
   ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ราคาสินค้าการเกษตรไม่แน่นอน    
   การส่งเสริมแนะน าเทคนิคใหม่ๆมีน้อยเพราะเกษตรกรส่วน 
   ใหญ่ยังยึดวิธีการผลิตแบบเดิม  และอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ   
   เป็นปัจจัยหลัก 
2.สินค้าที่ระลึกของต าบลยังไม่มีเอกลักษณ์และชื่อเสียงที่โดดเด่น 
  และแตกต่างจากต าบลอ่ืน,ขาดทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  และการตลาดสินค้า OTOP และ SMES   
  การบริหารจัดการการผลิต การแปรรูปและการตลาด  ด้าน  
  การเกษตรยังไม่ครบวงจรและขาดประสิทธิภาพขาดตลาด 
  รองรับสินค้าของกลุ่มอาชีพ 
3.แหล่งท่องเที่ยวขาดจุดดึงดูดที่ชัดเจน นักท่องเที่ยวจึงยังไม่รู้จัก 
  ควนลูกปัดคลองท่อม เหมืองแร่เก่า(ฟลูออไรด์) อ่างเก็บน้ าห้วย  
 น้ าเขียว  มากนัก 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ ส่วนใหญ่จะ 
  เป็นถนนที่ตัดใหม่  และมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ขาดการ 
  บ ารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งท่อระบายน้ าและขนาดไม่เท่ากัน 
  เม่ือถึงฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน  ท าให้ถนนช ารุดเป็น 
  หลุม - บ่อ เร็วขึ้นประชาชนได้รับความ เดือดร้อนหลายหมู่บ้าน 
2.ระบบสาธารณูปโภค  โดยเฉพาะการขยายเขตการบริการไฟฟ้า  
  ประปา โทรศัพท์ ยังมีบริการไม่ทั่วถึง เป็นปัญหาต่อการ 
  คมนาคมติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมาก 
3.ขาดการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างเป็นระบบ 
4.ขาดการจัดท าผังเมืองรวม 

ด้านสังคม (การศึกษา กีฬา สาธารณสุข) 
1.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสุขภาพและอนามัย  
โดยเฉพาะการบริการของรัฐด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (INTERNAL ANALYSIS)  
จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

2.มีโรงพยาบาลขนาดกลาง  1  แห่ง 
3.มีสถานที่, ลานกีฬา ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
ด้านการเมืองการบริหาร 
1.มีอิสระในการบริหารจัดการ 
 
2.มีงบประมาณในการพัฒนาเป็นของตนเองและตรวจสอบได้ 
 
 
3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  มีความพร้อมและมีความ 
  เข้าใจในการปกครองตนเอง 
 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.มีป่าไม้ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ 
 

2.ในปัจจุบันประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อม 
   ใต้ยังด้อยโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
   เน่ืองมาจากสภาพความเป็นอยู่ ด้านที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภค  
   บรโิภค เครื่องนุ่งห่ม การเจ็บป่วย และการมีงานท า 
3.มีภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง ทั้งอุทกภัย วาตภัยและภัยแล้ง 
4.เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติตนในสังคม 

ด้านการเมืองการบริหาร 
1.ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสมเทศของท้องถิ่นยังไม่มี 
   ประสิทธิภาพ 
2.บุคลากรในองค์กรมีจ านวนน้อยไม่ได้สัดส่วนกับปริมาณงาน, 
   ภารกิจที่จะต้องบริการประชาชน ซ่ึงมีพื้นที่ถึง 106.9 ตาราง  
   กิโลเมตร 
3.มีงบประมาณการพัฒนาจ านวนน้อย 
4.ความร่วมมือในการบริหารจัดการระหว่าง อปท.มีน้อย 
5.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานหรือบริหาร
จัดการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.ขาดแหล่งซับน้ า เน่ืองมาจากพื้นที่แหล่งต้นน้ า ล าธารถูกท าลาย 
   จ านวนมาก ขณะเดียวกันจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการ 
   ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาต่างๆ ทั้งเกษตรกรรม   
   พาณิชย์กรรมและการบริการ  ท าให้ความต้องการน้ าเพิ่มขึ้น 
   ตามมา ท าให้อุปสงค์และอุปทานของน้ าไม่ได้สมดุลกัน 
2.ขาดการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยรวมอย่างเป็นระบบ 
3.ขาดระบบการก าจัดน้ าเสีย 

 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก(EXTERNAL ANALYSIS)  
โอกาส( Oppertunity) ข้อจ ากัด(Threat) 

1.นโยบายของรัฐบาล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการแก้ไข 
   ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
2.การปฏิรูประบบราชการและนโยบายการพัฒนาแบบบูรณาการ  
   เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนาแก้ไข 
   ปัญหาของท้องถิ่น 
3.นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพิ่มโอกาสในการพัฒนา 
   ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนท า 
   ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น 
4.มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นมากขึ้นและนักท่องเที่ยวมี 
   กระแสนิยมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  การท่องเที่ยวเชิง 
   อนุรักษ์และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
5.นโยบายของรัฐบาลเอ้ือต่อการพัฒนาสินค้า OTOP และ SMES     
   ,สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 
6.นโยบายเร่งรัดการปลูกพืชเศรษฐกิจและการเกษตรปลอดภัย 

1.กฎระเบียบบางประการไม่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพท้องถิ่น บาง
ประการ เช่น การท าประดิษฐ์กรรมจากไม้,ไม้ไผ่, ผลิตภัณฑ์จาก
ทะเลบางชนิด 
2.การเปิดตลาดการค้าเสรีกับประเทศเพื่อนบ้าน (FTA) 
ส่งผลกระทบท าให้เกิดการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น 

3.ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
 
 
4.กระแสวัฒนธรรมตะวันตกท าให้เกิดปัญหาวัยรุ่น 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก(EXTERNAL ANALYSIS)  

โอกาส(Oppertunity) ข้อจ ากัด(Threat) 
7.นโยบายการปราบปรามยาเสพและผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจัง 
8.พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ท าให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการ 
  พัฒนาเพิ่มขึ้น 

 

3.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติท่ัวไป  ในเชิงปริมาณ 
1.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา พ.ศ.2556 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ด้าน/ แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลกิ 

จ านวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.โครงสร้างพื้นฐาน - - 3 0.72 - - - - 10 21.74 13 28.26 
2.คุณภาพชีวิตและสังคม 10 21.74 15 32.61 - - - - - - 25 54.35 
3.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - 4 8.70 - - - - - - 4 8.70 

4.เสริมสร้างธรรมภบิาล
และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

- - 4 8.70 - - - - - - 4 8.70 

รวม 10 21.74 26 56.52 - - - - 10 21.74 46 100 

3.3 ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ       
 จากการประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองท่อมใต้ ในปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ได้ด าเนินการจัดสรรสรรพ
ก าลังทั้งด้านการบริหารองค์กร  โครงการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สนองตอบตรง
ตามปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมีข้อสรุปประสิทธิภาพการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 (1) แผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ได้มีการด าเนินงานพัฒนาด้านคมนาคม โดยก่อสร้าง,บุกเบิก,ปรับปรุง,ต่อเติม,ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและขนส่งผลิตผลทางการประมง,สินค้าเกษตรและอื่นๆ,พัฒนา
ระบบประปาเพื่ออุปโภค - บริโภค ให้ราษฎรมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรในฤดูและนอกฤดูซึ่งสามารถสนองตอบต่อปัญหา
ความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ,ไฟฟ้าถนน(ไฟกิ่ง) เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางในเวลากลางคืน 

(2) แผนงานพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  ได้มีการด าเนินงานตามโครงการและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดกับเยาวชน ใน

สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอคลองท่อม,สนับสนุนโครงการแผนปฏิบัติการต่อสู้
เอาชนะยาเสพติดของอ าเภอคลองท่อม ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ในการแก้ไขและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตพื้นที่ ร่วมกับโรงพยาบาลคลองท่อมในการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก,โรคเอดส์,วัณโรค,มาเลเรีย 
เป็นต้น ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในเด็กเล็ก  นักเรียนระดับประถมศึกษา,
ระดับมัธยมศึกษา  การแก้ไขปัญหาภาวการณ์เจริญเติบโตในเด็กเล็ก  โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองท่อม
ใต้ มีการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน ส่งเสริมด้านการ
กีฬา และท าการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านโรคเอดส์และยาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
โดยจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้านในเขต อบต. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆและ
ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นรายได้เสริมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 



 19 

 
ส่งเสริมอาชีพโดยการจัดโครงการอบรมอาชีพที่ราษฎรมีความพึงพอใจ  และเหมาะสมกับทรัพยากรของต าบล 
สนับสนุนการด าเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน  ให้ความช่วยเหลือในด้านเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพ
สินค้าด้านการเกษตร  สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและส่งเสริมกองทุนหมุนเวียน เศรษฐกิจชุมชน 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน OTOP  อุดหนุนเงินทุนสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการท าอาชีพเสริม  เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้เพิ่มข้ึน ส่งเสริมและอนุรกัษ์ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถ่ิน  จัดต้ังศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนและชมรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน  การประกอบพิธีเข้าสุนัตหมู่ของศาสนาอิสลามในพื้นที่  สนับสนุนการเรียนรู้สาระ
หลักค าสอนของศาสนาพุทธ,อิสลาม,คริสต์ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อ ง ส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถ่ิน ให้การสนับสนุนงานประเพณีประจ าปี เช่น  สนับสนุนการจัดงานประเพณีปีใหม่(ไทยและสากล) 
ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง งานวันเข้าพรรษา และงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯลฯ อุดหนุน
โครงการจัดกิจกรรมงานประจ าปี  สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

(3) แผนงานพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
      ได้มีการด าเนินโครงการอนุรักษ์ดินและน้ า พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในต าบล จัดการด าเนินงาน

โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์ฯ  โดยการจัดหาพันธ์ุไม้ยืนต้นปลูกบริเวณสองข้างถนนและสถานที่สา
ธารณภายในเขต อบต. ซึ่งจะด าเนินการปลูกในวันส าคัญ  จัดให้มีโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าและพื้นที่ชายฝั่งตามพระ
ราชเสาวนีย์ฯในเขตพื้นที่ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงคู่กับต าบล 

(4) แผนงานพัฒนาด้านการเสริมสรา้งธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
      ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีความรู้และเข้าใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ

บริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนต าบลที่ถูกต้อง  เพื่อประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวก รวดเร็วในการ
บริหารงานและการบรกิารในองค์กรโดยจัดหาเครือ่งมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นตามความเหมาะสม พร้อม
จัดให้มีการปรับปรุง  ส ารวจ เพื่อการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น สนับสนุนโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ อบต.ตามโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติราชการ  และมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ราษฎรเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา   

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองทอ่มใต้  ในช่วงสามปี 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล,ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล    ในช่วงสามปี  โดยเรียงล าดับจากแผนยุทธสาสตร์การพัฒนา,กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด,ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด, 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   

ต าบลก้าวหน้า  พัฒนาบุคคล  ชุมชนเข้มแข็ง 
4.2  ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในช่วงสามปี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

               ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
             แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้   ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยกัน  
ดังนี้ :                        ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

            แนวทางพัฒนา   
    1.พัฒนาระบบคมนาคมในการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

   2. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

                      ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
             แนวทางพัฒนา   

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน 
  3. ส่งเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

                       4. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนมีการออกก าลงักายและจัดใหม้ีสถานทีส่ าหรบัออกก าลังกาย 
                           พักผอ่นหย่อนใจอย่างทั่วถึง 

  5. ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  7. สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

                   8. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  9. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

            ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                         แนวทางพัฒนา   
                        1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
                            สิ่งแวดล้อม 

            ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
              แนวทางพัฒนา   

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 
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   2. ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข็มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการ 
                  บริหารจัดการท้องถ่ิน 

   3. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
      4.3  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบ่ี   

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกระบี่ 
              วิสัยทัศน์  

 เมืองท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติ   แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน  สังคมน่าอยู่  

        ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
             1. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวทางทะเล  เชิงอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
                   และสุขภาพ  สู่ระดับนานาชาติ 
     เป้าประสงค์     กระบี่เมืองคุณภาพที่น่าอยู่  อย่างยั่งยืน              
     แนวทางการพัฒนา   
     1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
         2. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ าให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ พื้นที่ 
     3. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงการ          
                 ป้องกันการเกิดอุทกภัย 
         4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม   
             จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
     5. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานโดยเน้นความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่  
         เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 
         6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวของ 
                 ภาคการท่องเที่ยวที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
         7. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย  รวมถึงระบบเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่                               
                 นักท่องเที่ยวและประชาชน 
         8.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาด รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
         9.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ให้มีความหลากหลายเพื่อสร้าง 
          ความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดกระบี่มากยิ่งข้ึน 
         10. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการให้บริการ 
         11. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 
           โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
         12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจร 
     13. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของ 
                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         14. ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวัง การป้องกัน  การบ าบัด และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
                   สิ่งแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการท่องเที่ยวและการด ารงชีวิตของประชาชน 
         15. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเสียที่มีมาตรฐาน 
             2. ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงทางการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
                  เป้าประสงค์      เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ให้มีคุณภาพและเพียงพอ 
               บุคลากรภาคเกษตรได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว               
               แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรในด้านกระบวนการผลิตและการตลาด 
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        2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม  และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์และ 
   น ามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของท้องถ่ิน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนค่าให้กับสินค้าภาคการเกษตร 
        4. ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการพัฒนาสินค้าทาง 
   การเกษตร  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        5. ส่งเสริมการใช้ปุยอินทรีย์ในภาคการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและรักษาคุณภาพดิน 
        6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางตลาดเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
   ชุมชน 

        7. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตสนิค้าภาคการเกษตรเพื่อเพิม่ผลผลิตให้สงูข้ึน    
            8. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
        9. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับประชาชน 
        10. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุน  รวมถึงกฎเกณฑ์ 
     ต่างๆ  ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน         
             3. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพ่ือสร้างสังคมน่าอยู่   
     เป้าประสงค์     ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงทางสงัคม 
            แนวทางการพัฒนา  
        1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา สถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนบุคลากร 
                ทางด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานทุกระดับ 
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    3. ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้หรือสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ของประชาชน 
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรทางศาสนาทุกศาสนา  
    5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
    6. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้สูงวัย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มี 
                คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
        7. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  และสังคม      
             8. ส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาเด็ก เยาวชน  นักเรียน  และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ 
                 เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    9. ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างความสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปอ้งกันและ 
                แก้ไขปัญหายาเสพติด 
    10. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีารบงัคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
    11. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนออกก าลังกายเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  รวมไปถึงการให้ 
                   ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค 
    12. เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง       
    13. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มสีถานที่ออกก าลงักายรวมทัง้สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ 
         14. ส่งเสรมิและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก รวมถึงโรคอื่นๆทีเ่กิดข้ึนในท้องถ่ิน 
         15. ส่งเสรมิและสนับสนุนการใช้พลงังานทางเลือก 
     16. ส่งเสรมิและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัตทิางธรรมชาติ 
         17. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีระบบเตือนภัยทีม่ีประสิทธิภาพ  และทั่วถึง 
     18. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนปฏิบัติตามวินัยจราจรอย่างเครง่ครัด 
         19. ส่งเสรมิและสนับสนุนการฝกึอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         20. ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบ่ี พ.ศ.2557 - 2560     

 วิสัยทัศน์  
 เมืองท่องเท่ียวคุณภาพระดับนานาชาติ  แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน  สังคมน่าอยู่  

 เป้าประสงค์รวม  กระบีเ่มืองคุณภาพที่น่าอยู่  อย่างยั่งยืน    

           ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวทางทะเล เชิงอนรุักษ์ ศิลปวัฒนธรรม   
                                         ประวัติศาสตร์  และสุขภาพ  สู่ระดับนานาชาติ 
      ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  สร้างความมั่นคง การผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรม ประมง ปศุสัตว์ และอาหาร 
          ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู ่

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
1. ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวทางทะเล เชิงอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์และสุขภาพสู่ระดับ
นานาชาติ 
 

1. พัฒนา  ปรับปรงุ  โครงสร้างพื้นฐาน  สิ่งอ านวยความ 
     สะดวกสนบัสนนุการท่องเที่ยว 
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเช่ือมั่นให้กบั 
    นักท่องเที่ยว 
3. พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปะ  วัฒนธรรม  วิถี 
    ชุมชน  ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ 
4. พัฒนาระบบป้องกัน  จัดการภัยพิบัติและความปลอดภัย   
    ให้ได้มาตรฐานสากล 
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
6. การพฒันาทรัพยากรบุคคลและสถาบันชุมชนท้องถ่ิน เพื่อ   
    ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
    รองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

2. สร้างความมั่นคง การผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรม 
ประมง ปศุสัตว์  และอาหาร 
 

1. เพิ่มมลูค่าและประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลกั  
    ปาล์มน้ ามัน, ยางพารา, ประมง, ปศุสัตว์, พืชอาหาร 
    และอาหารแปรรูป 
2. ลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
    การเกษตรรองรับ รองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ 
     อาเซียน (AEC) 
3. พัฒนาทรพัยากรบุคคล สถาบนัชุมชนท้องถ่ินเพื่อ 
    ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเกษตร 
    อุตสาหกรรม ประมง ปศุสัตว์ อาหารแปรรปู รองรับ 
    การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สงัคมน่าอยู ่ 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรรองรบั 
    การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 
2. สร้างวัฒนธรรมของการเป็นเมืองคุณภาพและสังคม 
   น่าอยู่     
3. พัฒนาการให้บริการภาครฐั – เอกชน รองรับ 
    การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)  
 4. เสริมสร้างวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.5  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ได้ถูกก าหนดให้เป็นไปตามกฎหมายหลัก 2 ฉบับ  
คือ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ก าหนด
ไว้ชัดเจนว่าสิ่งไหนด าเนินงานได้  และสิ่งไหนไม่สามารถด าเนินงานได้เป็นหลัก  ตามนโยบายด้านต่างๆดังนี้ : 

1. นโยบายเร่งด่วน 
1.1  จัดส ารวจถนนทุกเส้นทางเพื่อด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้คงสภาพพร้อมใช้ 
1.2  พัฒนาปรับปรุงระบบประปาให้กับประชาชนในเขตต าบลคลองท่อมใต้ 
1.3  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และติดตั้งเพิ่มตามเส้นทางหลักทุกหมู่บ้านตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
      เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
1.4  สนับสนุนการขยายเขตของระบบประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ต าบลคลองท่อมใต้ 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค    
 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้เพียงพอกับ
ความ ต้องการของประชาชนในเขตต าบล  โดยประชาชนได้รับความสะดวกมากข้ึน  และสามารถรองรับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจชุมชนต่อไปในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา  

     2.1 ด าเนินการบุกเบิก  ก่อสร้าง   ถนนสายหลกัและถนนสายรองใหเ้ป็นถนนที่ได้มาตรฐานและมีอายุ  
           การใช้งานที่ยาวนาน 

2.2  สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ต าบลคลองทอ่มใต ้
   3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม สาธารณสุข   
       และ กีฬา )   
      3.1  ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้กับประชาชนทุกวัย 
      3.2  ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  และขยายลงสู่พื้นที่ชุมชน 
      3.3  ส่งเสรมิและสนับสนุนระบบสาธารณสุขมูลฐานใหม้ีความเข้มแข็ง 
      3.4  สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนาทกุศาสนา 
      3.5  ส่งเสรมิ  และสืบสานภูมปิัญญาท้องถ่ินเพื่อสบืทอดให้กับเยาวชน 
      3.6  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้ีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต าบล 
      3.7  ส่งเสรมิด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก  สตรี  ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
      3.8  ส่งเสรมิและสนับสนุน ศูนย์ อปพร. เพื่อบริการประชาชนในต าบลคลองท่อมใต้ 
      3.9  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้ีบริการด้านกฎหมายไว้บริการประชาชนในต าบลคลองทอ่มใต้ 

      3.10  ปรับปรงุและพฒันาระบบการจัดเก็บขยะมลูฝอยในเขตต าบลใหม้ีประสิทธิภาพ 
         4. นโยบายด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ (เศรษฐกิจชุมชน )    

      4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพในต าบล 
      4.2  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ทั้งด้านการพัฒนาฝีมือ กระบวนการผลิต การตลาดเพื่อสร้าง 
                ความเข้มแข็งให้กลุ่มสามารถพึ่งตนเองได้  และเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ที่สนใจ 
      4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในต าบลได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการ 
               พัฒนาคุณภาพชีวิต 
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      4.4  ส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้กับผู้ที่ว่างงาน  และผู้ที่สนใจ 
      4.5  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลให้เป็นที่รู้จัก  และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับ 
               ประชาชน 
    5.  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
      5.1 ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
      5.2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปรับปรุงให้คงสภาพที่สวยงาม 
      5.3 รณรงค์ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเห็นคุณค่า  และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในชุมชน 
   6.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
      6.1  ส่งเสรมิสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยให้ทุกกลุม่องค์การได้เข้ามามสี่วนร่วมใน 
                การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
      6.2  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น ๆ ตามศักยภาพและความ 
                จ าเป็น ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเรง่ด่วนอันจะกอ่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การ 
                บริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 
      6.3  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ  หรือวิธีการท างาน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดี 
                เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
      6.4  เน้นการบริหารราชการโดยเปิดโอกาส  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น 
                 โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น  รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
      6.5  สร้างแรงจงูใจและเพิ่มขวัญก าลังใจให้กบัข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและ 
                 ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ที่ปฏิบัตงิานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผล 
                 การปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรบั 
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ส่วนที่ 5 
บัญชีโครงการพัฒนา 

               5.1  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                           5.2  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2557 - 2559)   

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้    อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี 
 
                                           ยุทธศาสตร์ 

ปี  2557 ปี  2558 ปี   2559 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

1.โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  พัฒนาระบบคมนาคมในการท่องเที่ยวและขนสง่สินค้าทางการเกษตร     
   1.2  พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีม่ีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

 
14 
39 

 
7,5๐0,000 

16,315,000 

 
6 

19 

 
2,1๐0,000 
8,595,000 

 
2 

11 

 
1,6๐0,000 
4,950,000 

รวม 53 23,815,000 25 10,695,000 13 6,550,000 
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
   2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
   2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ 
          ท้องถ่ิน 

2.3 ส่งเคราะหเ์ด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถ 
      พึ่งพาตนเองได้ 
2.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลังกายและจดัให้มีสถานที่ 
       ส าหรับออกก าลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง 
2.5  ส่งเสรมิสาธารณสุขเพื่อการมสีุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2.6  ส่งเสรมิและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
2.7  สร้างความสงบเรียบรอ้ยและการปอ้งกัน บรรเทาความเดอืดร้อนแก่

ประชาชน 
2.8  ส่งเสรมิและสนับสนุนอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ตามแนวทางปรัชญา   

  เศรษฐกิจพอเพียง 
   2.9 ส่งเสรมิและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 
20 
12 

 
5 
 

4 
 

13 
7 
8 
5 
 

6 

 
5,644,000 

630,000 
 

2,750,000 
 

760,000 
 

1,332,000 
1,920,000 
1,580,000 

810,000 
 

๓๑0,000 

 
22 
12 

 
5 
 

4 
 

12 
7 
8 
5 
 

6 

 
5,614,000 

630,000 
 

2,750,000 
 

760,000 
 

1,190,000 
1,920,000 
1,580,000 

810,000 
 

310,000 

 
18 
12 

 
5 
 

4 
 

12 
7 
8 
5 
 

6 

 
5,629,000 

630,000 
 

2,750,000 
 

760,000 
 

1,190,000 
1,920,000 
1,580,000 

810,000 
 

310,000 

รวม 80 15,774,000 81 15,564,000 75 15,579,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2557 - 2559 )    
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้    อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี 

 

 
                                           ยุทธศาสตร์ 

ปี  2557 ปี  2558 ปี   2559 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   3.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนใหทุ้กภาคส่วนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
7 
 

 
550,000 

 

 
7 
 

 
550,000 

 

 
7 
 

 
550,000 

 
รวม 7 550,000 7 550,000 7 550,000 

4. ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   4.1 ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 
   4.2 ส่งเสรมิประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข็มแข็งของกระบวนการ 
         ประชาสังคมในการบรหิารจัดการท้องถ่ิน 

4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบรกิารประชาชนโดย 
      ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
2 

17 
 

13 

 
430,000 

2,185,000 
 

4,900,000 

 
2 

17 
 

14 

 
430,000 

2,040,000 
 

5,000,000 

 
2 

17 
 

13 

 
430,000 

2,185,000 
 

4,900,000 

รวม 32 7,515,000 33 9,015,000 32 7,515,000 
รวม  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 172 47,654,000 146 35,824,000 127 30,194,000 
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                    รำยละเอียดโครงกำรพฒันำ  

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2557 – 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้   อ าเภอคลองท่อม   จังหวัดกระบ่ี 

1. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     
         แนวทางที่ 1 : พัฒนาระบบคมนาคมในการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายใน
ต าบลคลองท่อมใต้ 
(ถนนลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต 
ฯลฯ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

ต าบลคลองท่อมใต้ 
ทุกสาย 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
 

2. บุกเบิกถนนสายควนศรีราช 
หมู่ที่ 1 ไปควนบัว หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่  1    
ต าบลคลองท่อมใต้ 
จ านวน  1  สาย 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

500,000 - - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก (สายนาศรีพุช-สายนา 
หัวนอน) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ ๑ 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

50๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายครัวบ้านสวน ต่อจากที่เดิม) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่  2    
ต าบลคลองท่อมใต้ 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

800,000 - - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
 

5. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยนาตีน – หน้าค่าย) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่  3    
ต าบลคลองท่อมใต้ 

กว้าง 6 เมตร ยาว 250  เมตร 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

750,000 - - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
 

 

๖. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เข้าสนามกีฬาหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 3 ต าบลคลองท่อมใต้ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 15๐ เมตร 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

250,000 - - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

7. บุกเบิกถนนสายใหม่ จากหมู่4
บ้านนาใน – หมู่ 8 บ้านในควน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 
 

หมู่ที่  4 ต าบลคลองท่อมใต้ 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 800 
เมตร(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

200,000 - - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
 

8. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายห้วยนาคบุตร) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 
 

หมู่ที่  4   ต าบลคลองท่อมใต้ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร

(ตามแบบ อบต.ก าหนด)  

500,000 300,000 - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
 

๙. บุกเบิกถนนสายใหม่ จากหมู่ 4 
บ้านนาใน – หมู่ 5 บ้านแชงเปิง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ 4 ต าบลคลองท่อมใต้ 
 กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 เมตร 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

- 500,000 - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
 

๑๐. บุกเบิกถนนสายใหม่ 
(บ้านนายกอบ – ถนนลาดยาง 
สายบ้านหัวนอน) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่  5  ต าบลคลองท่อมใต้ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

100,000 - - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
 
 
 

๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสุขภาพดี 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่  6   ต าบลคลองท่อมใต้ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

400,000 - - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
 

๑๒. 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบุญรุ่ง-ท่าขุนศรี 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่  6   ต าบลคลองท่อมใต้ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 

- 400,000 - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
 

๑๓. ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่  7  ต าบลคลองท่อมใต้ 
กว้าง 5 ยาว 370 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

 

- 8๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

๑๔. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายคลองท่อม-บ้านแชงเปิง 
(ควนท้ายล่อ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 8  
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

200,000 - - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
 
 

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองคล้า   

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 8 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

400,000 - - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
 
 

 

๑๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้าน 
บังมล 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่  9   ต าบลคลองท่อมใต้ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

400,000 - - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
 

๑๗. บุกเบิกถนนสายใหม่ ซอยหน้า
เขื่อน – เขตหมู่ 7 พรุดินนา 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่  9   ต าบลคลองท่อมใต้ 
จ านวน  1  สาย 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- 100,000 100,000 ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
 
 
 

18. 
 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายทางเข้าส านักสงฆ์ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคม 

หมู่ที่ 8 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

กว้าง 6 เมตร ยาว  500 เมตร 

1,000,000 - - ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส่วนโยธา 
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      แนวทางที่ 2 : พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. ปรับปรุงระบบประปา 
(ขยายท่อเมน ติดตั้งซัมเมิส ติดตั้ง 
ย้ายปั้มหรือมิเตอร์ ปรับปรุงระบบ
จ่ายน้ า ฯลฯ) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

ภายในต าบลคลองท่อมใต้ 
 

800,000 500,000 300,000 ประชาชนได้มีประปาใช้
อย่างทั่วถึง  

ส่วนโยธา 
 

2. ปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
(เปลี่ยนหม้อแปลง ขยายเขตไฟฟ้า 
ฯลฯ) 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อความต้องการ          
 

ภายในต าบลคลองท่อมใต้ 
 

6๕0,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
และมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  

ส่วนโยธา 
 

3. ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ า 
ขุดลอกคูคลอง พร้อมปรับปรุง
พนังกันน้ า (วางท่อ คสล ฯลฯ) 
 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม        ภายในต าบลคลองท่อมใต้ 3๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการท ากิจกรรมของชุมชน 

ส่วนโยธา 
 

4. ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม       
ไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างเพียงพอในการ
สัญจรไปมาเวลากลางคืน  

ภายในต าบลคลองท่อมใต้ 
 

400,000 200,000 200,000 ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเพียงพอในการสัญจร
ไปมาในเวลากลางคืน  
 

ส่วนโยธา 
 

5. ปรับปรุงหอกระจ่ายข่าวของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารรวดเร็วและทั่วถึง 

หมู่ที่  1    
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

๓00,000 - - ประชาชนไดรับข่าวสารทาง
ราชการทันต่อเหตุการณ์ 
 

ส่วนโยธา 
 

6. ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ท า
กิจกรรมของหมู่บ้านได้
สะดวกกว่าเดิม 

หมู่ที่ 1 ต าบลคลองท่อมใต้ 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

300,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการใช้สถานที่ท ากิจกรรม
เพิ่มมากขึ้น 

ส่วนโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

7. ขุดสระน้ า 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ได้สะดวกกว่าเดิม 

หมู่ที่ 1 ต าบลคลองท่อมใต้ 
 

800,000 - - ประชาชนได้มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 
 

8. ก่อสร้างระบบประปาพร้อมวางท่อ เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
อุปโภค - บริโภค 

หมู่ที่  2 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

(จากบ้านนายอาคมถึง 
ห้วยนาคบุตร) 

ระยะทาง  ๑,๕00 เมตร 
 

800,000 8๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ า 
ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
ตลอดปี 

ส่วนโยธา 
 

9. ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์พร้อม
โรงครัว 

เพื่อให้ประชาชนได้ท า
กิจกรรมของหมู่บ้านอย่าง
สะดวก 

หมู่ที่  2 ต าบลคลองท่อมใต้ 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

400,000 4๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีสถานที่ 
ไว้ส าหรับท ากิจกรรมภายใน
หมู่บ้านสะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 

10. ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ 2 
 

เพื่อให้ ประชาชนได้มีน้ า
ไว้ใช้อย่างทั่วถึง 

หมู่ ๒ ต าบลคลองท่อมใต้ 
จากเดลี่โฮมถึงบ้านนายเริง 

500ม. 
 

500,000 500,000 - ประชาชนได้มีน้ าไว้ใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 
 

11. 
 
 

จัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องครัว หมู่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เครื่องครัวไว้ใช้ท ากิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

หมู่ที่  2ต าบลคลองท่อมใต้ 
เครื่องครัวจ านวน 300 ชุด 

(ถ้วย ชาม และอุปกรณ์ต่างๆ) 

- 1๐๐,๐๐๐ - ประชาชนจะได้มีอุปกรณ์
เครื่องครัวใช้ท ากิจกรรมของ
หมู่บ้านอย่างสะดวก 

ส่วนโยธา 
 
 
 

12. จัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องเสียง  เพื่อให้ประชาชนได้มี
เครื่องเสียงใช้ท ากิจกรรม
ส่วนรวม 

หมู่ที่ ๒ 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

จ านวน 1 ชุด 

- 5๐,๐๐๐ - เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 
 
 

13. ปรับปรุงท่อเมนประปาเก่าเป็นท่อ 
พีอี 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ 3 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

ทุกสายประมาณ 3,000 เมตร 

3๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

๑4. ก่อสร้างถังน้ าประปา 
ซอยหน้าค่าย-นาตีน 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่  3  ต าบลคลองท่อมใต้ 
 

450,000 - - ประชาชนได้มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 
 

15. ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการท า
กิจกรรมของชุมชน     

หมู่ที่  4 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

150,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการท ากิจกรรมของชุมชน  

ส่วนโยธา 
 

16. ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
ม. ๔ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการท า
กิจกรรมของชุมชน     

หมู่ที่  4 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

- 500,000 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการท ากิจกรรมของชุมชน  

ส่วนโยธา 
 

๑7. ขยายเขตระบบประปา หมู่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ ๔ ต าบลคลองท่อมใต้ 
สายห้วยนาคบุตร  สายหนอง
หว้า ระยะทาง 5,000 เมตร 

- 900,000 - ประชาชนได้มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 
 
 
 

18. ขุดลอกสระน้ านบหลวง 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้
อย่างสะดวก     

หมู่ที่ 5  ต าบลคลองท่อมใต้ 
จ านวน ๑ แห่ง 

95,๐๐๐ - - ประชาชนได้มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

ส่วนโยธา 
 

19. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
สายบ้านหัวนอน 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้
อย่างสะดวก     

หมู่ที่ 5 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

9๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 

ส่วนโยธา 
 

20. ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ของชุมชน 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการท า
กิจกรรมของชุมชน 
 

หมู่ที่  5 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

จ านวน ๑ ศูนย์ 

- 95,000 - ประชาชนได้รับบริการจาก
ศูนย์สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

21. ก่อสร้างเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสาร รวดเร็ว    

หมู่ที่  6 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

100,000 - - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
รวดเร็วยิ่งขึ้น  

ส่วนโยธา 

22. ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์พร้อมห้องน้ า 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการท า
กิจกรรมของชุมชน 
 

หมู่ที่  6    
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

200,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการท ากิจกรรมของชุมชน 

ส่วนโยธา 

23. จัดท าป้ายซอยประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนติดต่อได้
สะดวกขึ้น 

หมู่ที่  6  
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

- - 50,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการติดต่อสื่อสาร 

ส่วนโยธา 

24. ก่อสร้างเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสาร รวดเร็ว    

หมู่ที่  7 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

100,000 - - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
รวดเร็วยิ่งขึ้น  

ส่วนโยธา 

25. 
 

ต่อเติม ปรับปรุง ท่าน้ า 
(บริเวณสะพานบ้านใต้) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการท า
กิจกรรมของชุมชน 
 

หมู่ที่ 7 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

บริเวณสะพานบ้านใต้ 

1๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการท ากิจกรรม 

ส่วนโยธา 
 

26. 
 
 

ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและมี
บรรยากาศในการเรียนรู้ 

หมู่ที่  7 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 
 

 

100,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก
และมีบรรยากาศในการ
เรียนรู้ 

ส่วนโยธา 
 
 
 

27. ก่อสร้างสนามกีฬาภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่ออกก าลังกาย 
 

หมู่ที่ 7 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

- 100,000 - ประชาชนได้มีสถานที่ 
ออกก าลังกาย 
 

ส่วนโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

28. ขุดลอกคูระบายน้ า ๒ ข้าง
ถนนในหมู่บ้าน 
 

เพื่อให้น้ าไหลสะดวก 
ไม่ท่วมขัง  

หมู่ที่ 7 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

- - 100,000 น้ าไหลสะดวก  ไม่ท่วมขัง ส่วนโยธา 
 

29. ขยายเขตไฟฟ้าเข้าศูนย์
จริยธรรมหมู่ 8 

เพื่อความสะดวกในการ
ประกอบกิจกรรมของ
ประชาชน 

หมู่ที่ 8  
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

50๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการประกอบกิจกรรมของ
ประชาชน 
 

ส่วนโยธา 
 
 

30. ปรับปรุงถังประปาประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคตลอดทั้งปี 

หมู่ที่ 8  
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

1,000,000 - - ประชาชนได้ใช้น้ าอย่าง
สะดวก 

ส่วนโยธา  
 
 

31. ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง เพื่อพัฒนาเส้นทางให้สวยงาม 
มีความปลอดภัย 

หมู่ที่ 8 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

20,000 - - ภูมิทัศน์สวยงามและมีความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน 
 

ส่วนโยธา 
 
 

32. ขยายเขตระบบประปาจาก
ห้วยนาคบุตร-เขตพรุดินนา 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ 9  
ต าบลคลองท่อมใต้ 

ระยะทาง 4,800 เมตร 

500,000 300,000 300,000 ประชาชนได้มีน้ าใช้อย่าง
สะดวก 

ส่วนโยธา 
 

33. ขยายเขตไฟฟ้า ซ.บ้านยาย
คลาดและ ซ.หลัง ร.ร.คลอง
ท่อมราษฏร์รังสรรค์ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง  

หมู่ที่  9    
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

๕00,000 - - ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง  

ส่วนโยธา 
 

34. ขุดแนวเขตล้อมรั้วบริเวณที่ทิ้ง
ขยะ 125 ไร่ในพื้นที่หมู่ 9 

เพื่อก าหนดแนวเขตที่ชัดเจน
ลดปัญหาการรุก 
ล้ าของประชาชน 

หมู่ที่  9 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

บริเวณที่ดินเขต 200 ไร่ 
 

5๐๐,๐๐๐ - - มีแนวเขตที่ชัดเจนลดปัญหา
การรุกล้ าของประชาชน 

ส่วนโยธา 
 
 

35 
 

ขุดบ่อบาดาลแถวบริเวณบ้าน 
หน้าเขื่อนที่ยังไม่มีประปาใช้ 

เพื่อให้ประชาชนมีประปาใช้
อย่างทั่วถึง    

หมู่ที่  9    
ต าบลคลองท่อมใต้ 

จ านวน 1 ลูก 

- 200,000 - ประชาชนได้มีน้ าใช้อย่าง
สะดวก  

ส่วนโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

35. โครงการก้ันห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการ
เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
คลองท่อมใต้ 

๕๐,๐๐๐ - - นักเรียนมีห้องเรียนที่
เหมาะสม 

ส่วนการศึกษา 
 
 

36. โครงการสร้างห้องน้ า 
ห้องส้วม 

เพื่อให้มีห้องน้ าเพียงพอ
ส าหรับเด็ก 

จ านวน ๑๕ ที่น่ัง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล 

คลองท่อมใต้ 

- 750,000 - นักเรียนมีห้องน้ าที่เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

ส่วนการศึกษา 
 

 

37. โครงการสร้างโรงอาหาร เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่ 
รับประทานอาหาร 

จ านวน ๑๕ ที่น่ัง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล 

คลองท่อมใต้ 

๘๐๐,๐๐๐ - - นักเรียนมีสถานที่
รับประทานอาหารที่
เพียงพอและเป็นสัดส่วน 
 

ส่วนการศึกษา 
 

 

38. ปรับปรุงขุดลอกคูระบายน้ า 
 
 

เพื่อไม่ให้มีน้ าท่วมขัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

๒0,000 - - ไม่มีน้ าท่วมขัง  ส่วนการศึกษา 
 

39. ท ารั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
 
 

เพื่อให้มีบริเวณที่เป็นสัดส่วน รอบอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต. ต าบลคลองท่อมใต้ 
 

1๕0,000 - - ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มี
บริเวณที่เป็นสัดส่วน 

ส่วนการศึกษา 
 

40. 
 

 

ปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม
(เดิม) 

เพื่อให้นักเรียนมีห้องน้ าใช้
เพียงพอ และปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
คลองท่อมใต้ 

100,000 - - นักเรียนมีห้องน้ าที่เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

ส่วนการศึกษา 
 

 

41. สร้างเสาธง 
 
 

เป็นสถานที่ราชการและให้
นักเรียนได้ท ากิจกรรมหน้า
เสาธง 

จ านวน ๑ เสา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต. ต าบลคลองท่อมใต้ 
 

๓๐,๐๐๐ - - นักเรียนได้ท ากิจกรรมหน้า
เสาธง  

ส่วนการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

42. ส่งเสริมกีฬานักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนระดับ
อ าเภอ 

เพื่อจัดให้มีสถานที่ที่มีความ
พร้อมในการจัดการแข่งขัน 

จัดท าอัฒจรรย์คอนกรีต 
จ านวน ๓ อัฒจรรย์ 

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

400,000 400,000 400,000 มีอัฒจรรย์คอนกรีตที่
ให้บริการนักเรียน  
นักศึกษาและประชาชน
อย่างพร้อมเพรียง 

ส่วนโยธา 
 
 
 

43. 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม
อาคารส านักงาน อบต. 
คลองท่อมใต้ 
 

เพื่อให้มีสถานที่งาน และ
สถานที่บริการประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

อบต.คลองท่อมใต้ 2,000,000 ๒,000,000 ๒,๐๐๐,๐๐๐ พนักงานมีสถานที่ท างาน
เป็นสัดส่วน และมีสถานที่
รองรับการให้บริการ
ประชาชนอย่างเพียงพอ 
 

ส่วนโยธา 
 

44. 
 
 

ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ 

เพื่อให้มีสถานที่เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ฯเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

อบต.คลองท่อมใต้ 500,000 - - วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ มีที่
เก็บรักษา เป็นระเบียบ 

ส่วนโยธา 

45. ก่อสร้างหอประชุม เพื่อให้มีสถานที่ส าหรับ
ประชุม 

อบต.คลองท่อมใต้ 500,000 - - มีที่ประชุมที่สะดวก 
เป็นสัดส่วน 

ส่วนโยธา 
 
 

46. ก่อสร้างสถานที่จอดรถ เพื่อให้มีที่จอดรถเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

อบต.คลองท่อมใต้ 400,000 - - มีสถานที่จอดรถเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส่วนโยธา 
 
 

47. โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบ้านทุ่งต้นเสม็ด 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้
อย่างสะดวก 

หมู่ที่ 1  
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

450,000 - - ประชาชนได้มีน้ าใช้อย่าง
สะดวก 

ส่วนโยธา 
 

48. 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
ที่ท าการ อบต. 

เพื่อความเป็นระเบียบ
สวยงาม 

อบต.คลองท่อมใต้ 100,000 100,000 100,000 บริเวณที่ท าการ อบต.
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส่วนโยธา 
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2.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม   
 แนวทางการพัฒนาที่    1    ส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทางด้านการศึกษาให้มี
คุณภาพให้แก่เด็ก 

จ านวน  1  ครั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

คลองท่อมใต้ 

200,000 200,000 200,000 ได้ส่งเสริมและพัฒนา
ทางด้านการศึกษา 
ให้มีคุณภาพให้แก่เด็ก 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อร าลึกถึงพระคุณของแม่ 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างแม่กับลูก 

จ านวน  1  ครั้ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

40,000 40,000 40,000 ได้ร าลึกถึงพระคุณของแม่  
 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3. ปัจฉิมนิเทศพัฒนาการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทางด้านการศึกษาให้มี
คุณภาพให้แก่เด็ก 

จ านวน  1  ครั้ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

50,000 50,000 5,000 ได้ส่งเสริมและพัฒนา
ทางด้านการศึกษาให้มี
คุณภาพให้แก่เด็ก 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๔. จัดซ้ือผ้าม่าน เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

- - 500,000 นักเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๕. จัดท าบอร์ดสถิติประจ าศูนย์ฯ เพื่อให้ทราบจ านวนนักเรียน
แต่ละปีการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

- ๕,๐๐๐ - ได้ทราบจ านวนนักเรียนแต่
ละปีการศึกษา 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๖. จัดท าท าเนียบบุคลากร เพื่อให้รู้จ านวนและรู้จัด
บุคลากร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

- ๕,๐๐๐ - รู้จ านวนและรู้จักบุคลากรใน
ศูนย์ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๗. จัดซ้ือสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
การเรียนการสอน 

เพื่อได้มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
การเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

9๕,๐๐๐ 9๕,๐๐๐ 9๕,๐๐๐ นักเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอนเพียงพอ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘. จัดซ้ือชุดเครื่องเสียง เพื่อให้ความสะดวกในการจัด
กิจกรรม 

จ านวน ๑ ชุด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

- ๓๐,๐๐๐ - มีความสะดวกในการจัด
กิจกรรม 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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 แนวทางการพัฒนาที่    1    ส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

๙. จัดซ้ือโต๊ะรับประทานอาหาร เพื่อให้มีโต๊ะรับประทาน
อาหารเพียงพอ 

จ านวน  ๔ ชุด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 อบต. คลองท่อมใต้ 

๒๐,๐๐๐ - - นักเรียนมีโต๊ะรับประทาน
อาหารเพียงพอ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๐. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อให้มีวัสดุงานบ้านงานครัว
เพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 มีวัสดุงานบ้านงานครัว
เพียงพอ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๑. พัฒนาบุคลากร เพื่อให้ครูได้รับประสบการณ์
ใหม่ ๆในการจัดกิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ครูมีความรู้มากขึ้นสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดีให้
เด็กได้ดีขึ้น 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๒. ผลิตสื่อ เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มีสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๓. ทัศนศึกษาดูงานของครู เพื่อให้ครูได้รับประสบการณ์
และมีความรู้ใหม่ ๆ ในการ
จัดกิจกรรม 

จ านวน ๘ คน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ครูมีความรู้และ
ประสบการณ์มากขึ้น 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๔. จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
สะอาด 

เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอ 
และดูแลสถานที่อย่างทั่วถึง 

จ านวน ๑ คน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ มีบุคลากรที่เพียงพอ 
สถานที่สะอาดขึ้น 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๕. จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ใช้ท างานสะดวก 

จ านวน 3 เครื่อง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

 

100,000 50,000 - มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
จัดการเรียนการสอนและ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๖. ติดตั้งอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 อบต. คลองท่อมใต้ 

20,000 - - มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
จัดการเรียนการสอนและ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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        แนวทางการพัฒนาที่    1    ส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

๑7. ประชุมคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.คลองท่อมใต้ 

เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์
เข้าใจแนวทางในการพัฒนา
ศูนย์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

5,000 5,000 5,000 คณะกรรมการศูนย์เข้าใจ
แนวทางในการพัฒนาศูนย์ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

18. 
 
 

จัดซ้ือเครื่องเล่นในสนาม- 
เด็กเล่น 

เพื่อให้มีเครื่องเล่นเพียงพอ
ส าหรับเด็กเล่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

50,000 50,000 50,000 มีเครื่องเล่นเพียงพอส าหรับ
เด็กเล่น 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

19. ปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาการของ
เด็ก 

ผู้ปกครองของเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

2๐,000 2๐,000 2๐,000 ผู้ปกครองเข้าใจในการจัด
กิจกรรมพัฒนาการของเด็ก 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒0. เชิญวิทยากรท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่
หลากหลาย 

๑62 คน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒1. ทัศนศึกษาดูงานของเด็ก
นักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ใหม่ ๆ 
และได้รับประสบการณ์ตรง 

๑62 คน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ นักเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒3. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ให้กับโรงเรียนในเขต 
อบต.คลองท่อมใต้ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต. คลองท่อมใต้ 

จ านวน  5  แห่ง 
อบต.คลองท่อมใต้ 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
เสริมอย่างครบถ้วนและ
ทั่วถึง 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒4. สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน  
ให้กับโรงเรียนในเขต อบต.ค
ลองท่อมใต้และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. คลองท่อมใต้ 

จ านวน  5  แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันอย่างครบถ้วนและ
ทั่วถึง 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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         แนวทางการพัฒนาที่    1    ส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

25. 
 
 
 

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพื่อให้มีสนามเด็กเล่นที่
เหมาะสมและปลอดภัย 

ต าบลคลองท่อมใต้ 
(หน้า ศพด. อบต.คลองท่อมใต้) 

- 200,000 - นักเรียนและเด็กในหมู่บ้าน
ได้มีที่เล่นและได้ออกก าลัง
กาย 

ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

 
26. 

 
 

ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของหมู่บ้าน 
 

หมู่ 2 ต.คลองท่อมใต้ 
ศึกษาดูงาน 2 วัน 

- - 50,000 ประชาชนได้มีประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 
 

27. 
 
 

จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5 
บ้านแชงเปิง 

เพื่อส่งเสริมจัดการศึกษาให้
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

จ านวน 1 ศูนย์  
ม.5 บ้านแชงเปิง 

200,000 - - ประชาชนมีความสะดวก
และการศึกษามีคุณภาพ
มากขึ้น 

ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

28. 
 
 

จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 
บ้านคลองขนาน 

เพื่อสง่เสริมจัดการศึกษาให้
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

จ านวน 1 ศูนย์  
ม.3 บ้านคลองขนาน 

- 200,000 - ประชาชนมีความสะดวก
และการศึกษามีคุณภาพ
มากขึ้น 

ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
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        แนวทางการพัฒนาที่    2    ส่งเสริมและสนับสนนุศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอนัดีงามของท้องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. จัดงานประเพณีวันสารท 
เดือนสิบ 

เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณี 
อันดีงามของไทย 

จ านวน  1  ครั้ง 
อบต.คลองท่อมใต้ 

200,000 200,000 200,000 วัฒนธรรม ประเพณี อันดี
งามของไทยได้รับการสืบ
ทอดต่อไป 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. สนับสนุนกิจกรรม 
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

จ านวน  1  ครั้ง 
อบต.คลองท่อมใต้ 

90,000 90,000 90,000 ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน
วันเข้าพรรษา 

เพื่อให้ร าลึกถึงวันส าคัญของ
ทางศาสนา 

จ านวน  1  ครั้ง 
อบต.คลองท่อมใต้ 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนระลึกถึงวันส าคัญ
ทางศาสนา 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4. บรรพชาสามเณร 
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 

จ านวน  1  ครั้ง 
อบต.คลองท่อมใต้ 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 เด็กและเยาวชน   
สามารถสืบทอด
พระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5. จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของไทย 

จ านวน  1  ครั้ง 
อบต.คลองท่อมใต้ 

30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ประเพณี 
ไว้สืบไป 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6. สนับสนุนกิจกรรม 
ทางศาสนาอิสลาม   
เข้าพิธีสุนัต  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
ประเพณีศาสนาอิสลาม 

จ านวน  1  ครั้ง 
อบต.คลองท่อมใต้ 

40,000 40,000 40,000 ประเพณีทางศาสนาอิสลาม 
สามารถสิบทอดต่อไปได้ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7. สนับสนุน การจัดงาน 
เมาว์ลิด 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
ประเพณีศาสนาอิสลาม 

จ านวน  1  ครั้ง 
อบต.คลองท่อมใต้ 

40,000 40,000 40,000 ประเพณีทางศาสนาอิสลาม 
สามารถสิบทอดต่อไปได้ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8. สนับสนุนการจัดงาน 
ฮารีรายอ  
มัสยิดบ้านคลองขนาน หมู่ 3 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
ประเพณีศาสนาอิสลาม 

จ านวน  1  ครั้ง 
อบต.คลองท่อมใต้ 

15,000 15,000 15,000 ประเพณีทางศาสนาอิสลาม 
สามารถสบืทอดต่อไปได้ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9. สนับสนุนการจัดงาน 
ฮารีรายอ มัสยิดแหลมทอง
พัฒนาบ้านวังหิน  หมู่ 6 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
ประเพณีศาสนาอิสลาม 

จ านวน  1  ครั้ง 
อบต.คลองท่อมใต้ 

15,000 15,000 15,000 ประเพณีทางศาสนาอิสลาม 
สามารถสืบทอดต่อไปได้ 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

๑0.  จัดอบรมมารยาทไทย 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

จ านวน ๑62 คน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองท่อมใต้ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนรู้ขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีมารยาที่ดี 

ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
 
 

เพื่อให้ร าลึกถึงวันส าคัญของ
ทางศาสนา 

จ านวน  1  ครั้ง 
อบต.คลองท่อมใต้ 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนระลึกถึงวันส าคัญ
ทางศาสนา 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12. 
 
 

กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
อนุรักษ์  ฟื้นฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อบต. คลองท่อมใต้ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
สืบทอดต่อไป 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
         แนวทางการพัฒนาที่    3    สงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

คลองท่อมใต้ 

500,000 500,000 500,000 ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ 

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

คลองท่อมใต้ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
ให้มีความเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 9  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

คลองท่อมใต้ 

60,000 60,000 60,000 ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4. อุดหนุนผู้สูงอายุ/พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
 

เพื่อช่วยเหลือคนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสใหมี้ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

หมู่ 1 - 9 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

9๐,๐๐๐ 90,000 90,000 ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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        แนวทางการพัฒนาที่    3    สงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

5. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่
เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ เด็ก สตรี
คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

 อบต. คลองท่อมใต้ 
 

100,000 100,000 100,000 เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส มีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ 
 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
แนวทางการพัฒนาที่  4    ส่งเสริมและสนับสนนุให้ประชาชนมีการออกก าลังกายและจัดให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. จัดซ้ือวัสดุ  และอุปกรณ์กีฬา 
 

จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่มี
มาตรฐานให้เยาวชนและ
ประชาชน 

จ านวน  1  ครั้ง 90,000 90,000 90,000 ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาไว้ออก
ก าลังกาย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
2. จัดส่งนักกีฬา  หรือนักกรีฑา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน และสร้าง
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

ต าบลคลองท่อมใต้ 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
และมีอนามัยที่ดี 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3. สนับสนุนกิจกรรมปกครอง
อ าเภอคลองท่อม ตาม
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  
นักศึกษา และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน  นักศึกษา  และ
เยาวชน ในหมู่บ้าน 

จ านวน  1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000 นักเรียน  นักศึกษา  และ
เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงและมี
อนามัยที่ดี 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
4. 
 
 

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน และสร้าง
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

ต าบลคลองท่อมใต้ 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
และมีอนามัยที่ดี 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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        แนวทางการพัฒนาที่  5   ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ในชุมชน 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

จ านวน  2 ครั้ง 80,000 80,000 80,000 ประชาชนในท้องถิ่นปราศจาก
โรคไข้เลือดออก 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
2. จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรค 

พิษสุนัขบ้า 
เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

จ านวน  1  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในท้องถิ่นปราศจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) 

เพื่อให้ อสม. ด าเนินกิจกรรม
ทางสาธารณสุข 

จ านวน  1  ครั้ง 130,000 130,000 130,000 อสม. ได้ด าเนินกิจกรรมทาง
สาธารณสุข 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่ม
เสี่ยง(โรคความดัน,เบาหวาน,
โรคอ้วน) 

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยง 

จ านวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 ได้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในกลุ่มเสี่ยง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
5. สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในต าบล

ได้รับความรู้ในการสร้างเสริม
สุขภาพ 

จ านวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง   
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
6. จัดอบรมอาสาพาเยี่ยมบ้าน 

(อสม.) 
เพื่อสนับสนุน การด าเนิน
กิจกรรมทางสาธารณสุขของ 
อสม.   

จ านวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 ได้สนับสนุน การด าเนิน
กิจกรรมทางสาธารณสุขของ 
อสม.   

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
7. ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กแรก

เกิดชมรมสายใยรัก 
แห่งครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
สมาชิกในครอบครัวมีความรัก
ความอบอุ่น 

จ านวน  1  ครั้ง 10,000 10,000 10,000 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สมาชิกในครอบครัวมีความรัก
ความอบอุ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
8. ตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับ

การตรวจสุขภาพประจ าปี 
จ านวน  1  ครั้ง 80,000 80,000 80,000 ประชาชนได้รับการตรวจ

สุขภาพประจ าปี 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

9. สมทบงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต. 
คลองท่อมใต้ 

เพื่อสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.ค
ลองท่อมใต้ ในการด าเนิน
กิจกรรม 

จ านวน  1  ครั้ง 250,000 250,000 250,000 กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต. คลองท่อมใต้ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการ
สมทบ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

10. สนับสนุนกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่  
อบต. คลองท่อมใต้ 

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ผู้สูงอายุ  
ในเขตพื้นที่  
 

จ านวน  1  ชมรม 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้มีโอกาสท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลคลองท่อมใต้ 
 

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่ 
 

จ านวน ๑ ชมรม 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มี
โอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 

12. 
 
 

พัฒนาศักยภาพ อ.ส.ม. ต าบล
คลองท่อมใต้ 

เพื่อพัฒนาทักษะ อ.ส.ม.อย่าง
ต่อเน่ือง 

อ.ส.ม. 180 คน จนท.ส่งเสริม 
30 คน เจ้าหน้าที่ อปท. 100 

คน 

180,000 - - อ.ส.ม. มีทักษะและความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
อสม. 
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         แนวทางการพัฒนาที่  6    ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ 
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง  ห่างไกลยาเสพ
ตดิ 

จ านวน  1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 ลดการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในพื้นที่ เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
2. จัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน  

 (TO BE NUMBER ONE) 
เพื่อให้เยาวชนและวัยรุ่น
ห่างไกลจากยาเสพติด 
 

จ านวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 เยาวชนและวัยรุ่นห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3. สนับสนุนปกครองอ าเภอ 
คลองท่อมตามโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง  ห่างไกลยาเสพ
ติด 

จ านวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 ลดการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในพื้นที่ เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
4. สนับสนุนสถานีต ารวจภูธร

คลองท่อม  ตามโครงการ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง   
ห่างไกลยาเสพติด 

จ านวน  1  ครั้ง 80,000 80,000 80,000 ลดการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในพื้นที่ เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
5. จัดการแข่งขันกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติ 
ต่อต้านยาเสพติด 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน และสร้าง
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่
คณะ 

จ านวน  1  ครั้ง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
และมีอนามัยที่ดี 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
6. 
 

 

ต าบลคลองท่อมใต้สีขาว เพื่อเยาวชนปลอดยาเสพติด
ครอบครัวอบอุ่น 

ร.ร.ประถม 4 โรงเรียน 
ร.ร.มัธยม ๒ โรงเรียน 

80,000 80,000 80,000 ประชาชนไม่ติดยาเสพติดและ
มีครอบครัวอบอุ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
7. กิจกรรมฟื้นฟู ผู้ผ่านการบ าบัด

ให้มีอาชีพ 
 
 

เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการ
บ าบัดรักษายาเสพติดให้มี
อาชีพเสริม 

ต าบลคลองท่อมใต้ 100,000 100,000 100,000 ผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพ
ติดให้มีอาชีพเสริม 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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         แนวทางการพัฒนาที่   7   สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน  บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. ฝึกทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

จ านวน  1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 สมาชิก อปพร. ได้ทบทวน
เพื่อเพิ่มความพร้อมในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. สนับสนุนกิจกรรมศูนย์กู้ภัย
ต าบลคลองท่อมใต้   
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

จ านวน  1  ครั้ง 200,000 200,000 200,000 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยต าบลคลอง
ท่อมใต้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3. ฝึกซ้อมแผนป้องกัน    และ
บรรเทาสาธารณภัย  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

จ านวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 อปพร. มีประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
4. จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อ

ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน   
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 

จ านวน  1  ครั้ง 40,000 40,000 40,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทางจราจร 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5. จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อ
ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน   
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 

จ านวน  1  ครั้ง 40,000 40,000 40,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทางจราจร 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

6. ป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยต่าง ๆ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภัย 

หมู่ที่ 1 – 9 ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับการบรรเทา
ความเดือดร้อน 
ที่เกิดจากสาธารณภัย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
7. 
 
 

จัดกิจกรรมวัน อปพร. เพื่อให้เห็นความส าคัญของ 
สมาชิก อปพร. 

จ านวน 1 ครั้ง 
อบต.คลองท่อมใต้ 

20,000 20,000 20,000 สมาชิก อปพร.เข้าใจใน
อุดมการณ์ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด 
อบต. 

8. 
 
 

ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.  
รายใหม่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

จ านวน 1 ครั้ง 
อบต.คลองท่อมใต้ 

150,000 150,000 150,000 สมาชิก อปพร. มีจ านวน
เพิ่มมากขึ้น พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือภัยต่าง ๆ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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 แนวทางการพัฒนาที่    8    ส่งเสริม และสนับสนุนอาชีพของประชาชน ให้มีรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. การพัฒนาอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพ 
และสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ 
 

ต าบลคลองท่อมใต้ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีอาชีพและ
มีรายได้ ไม่ว่างงาน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. 
 

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน  เพื่อส่งเสริม พัฒนาการ
บริหารจัดการ กองทุน
สวัสดิการชุมชน ของ
หมู่บ้าน  
 

จ านวน  1  ครั้ง 90,000 90,000 90,000 ประชาชนสามารถ
บริหารจัดการ กองทุน
สวัสดิการชุมชน ของ
หมู่บ้าน มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3. สร้างอาคารกลุ่มเครี่องแกง  เพื่อให้มีสถานที่ในการ
ผลิตเครื่องแกง ของกลุ่ม
ถูกต้องตามหลักอนามัย 

จ านวน  1  แห่ง 
หมู่ที่ 5 

ต าบลคลองท่อมใต้ 

๕๐0,000 ๕๐0,000 ๕๐0,000 มีอาคารที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานถูกหลัก
อนามัย 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4. อุดหนุนพัฒนากลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน ต่อยอดการพัฒนาของ
กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน 

ต าบลคลองท่อมใต้ 90,000 90,000 90,000 ประชาชนมีอาชีพและ
มีรายได้ ไม่ว่างงาน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
5. ส่งเสริมนักเรียน/นักศึกษาท างาน 

ในช่วงปิดเทอม 
เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา
ในพื้นที่มีงานท าในช่วง 
ปิดเทอม 

ต าบลคลองท่อมใต้ 100,000 100,000 100,000 นักเรียน/นักศึกษาใน
พื้นที่ มีงานท าในช่วง
ปิดเทอม 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 
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         แนวทางการพัฒนาที่    9    ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศาสนา
และจริยธรรมโรงเรียนมงคล
ศาสตร์วิทยา  หมู่ที่  6 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
ทางศาสนา  

จ านวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 ได้ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา  

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศาสนา
และจริยธรรมมัสยิดบ้านคลอง
ขนาน  หมู่ที่  3 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
ทางศาสนา  

จ านวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 ได้ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา 

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศาสนา
และจริยธรรมมัสยิดแหลมทอง
พัฒนาบ้านวังหิน  หมู่ที่  6 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
ทางศาสนา ของประชาชน
(ภาคกลางคืน) 

จ านวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 ได้ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา  

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 
 
 

สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศาสนา
และจริยธรรม ศูนย์จริยธรรมบ้าน
ในควน  หมู่ที่  8 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
ทางศาสนา  

จ านวน  1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 ได้ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา  

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 
 
 

สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม   
ในโรงเรียนในเขต อบต. 
คลองท่อมใต้ 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
ทางคุณธรรมและ
จริยธรรม  

จ านวน  1  ครั้ง 80,000 80,000 80,000 ได้ส่งเสริมกิจกรรมทาง
คุณธรรมและจริยธรรม  

ส่วนการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

6. อุดหนุนจริยธรรมด้านการเรียน
การสอนมัสยิดแหลมทองพัฒนา
บ้านวังหิน  หมู่ที่  6 

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้
ทางด้านการเรียนการสอน
ของศาสนา(ภาคกลางวัน) 
 

หมู่ที่ ๖  
ต าบลคลองท่อมใต้ 

๔๐,๐๐๐ 40,000 40,000 นักเรียนได้เรียนรู้ทางด้าน
ศาสนา 

ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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3.  ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
         แนวทางการพัฒนาที่    1    ส่งเสริมและสนับสนนุให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. จัดกิจกรรมตามพระราชเสาวนีย์ เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

จ านวน 1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร่วมกันปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. ปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่เสียไป 

จ านวน 1  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 ได้ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่เสียไป 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3. 
 

ป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
ในเขตพื้นที่ 

จ านวน 1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000 ได้ป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 
ในเขตพื้นที่ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนน เพื่อเป็นที่พักผ่อนของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

หมู่ 1-9 
ต าบลคลองท่อมใต้ 

 

200,000 200,000.- 200,000.- ถนนมีความสวยงามและ
ปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5. ท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์  
รักษ์พื้นที่สีเขียว 

เพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่เสียไป 

จ านวน 1  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 ได้ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่เสียไป 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

6. จัดภูมิทัศน์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ริมทะเล 

เพื่ออนุรักษ์ภูมิทัศน์ริม
ทะเล 

บริเวณติดเขตแม่น้ า 
ทะเล หมู่ที่ ๖ 

ต าบลคลองท่อมใต้ 

๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ภูมิทัศน์ริมทะเลสวยงาม
มากขึ้นและสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ 
 

ส่วนโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

7. สนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
ภารกิจควบคุมไฟป่า 

เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในระดับต าบลและหมู่บ้าน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้าน
ควบคุมไฟป่า สร้าง
เครือข่ายควบคุมไฟป่า
อย่างมีส่วนร่วม 
 

ผีกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ด้านควบคุมไฟป่า สร้าง
เครือข่ายควบคุมไฟป่า
อย่างมีส่วนร่วม  
จ านวน ๑ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การปฏิบัติงานควบคุมไฟ
ป่าในพื้นที่ป่าสงวน ซ่ึงอยู่
ในเขตปกครองของ 
อบต.คลองท่อมใต้ 

อบต.คลองท่อมใต้ 
 
 

 
 

     4.  ยุทธศาสตร์   ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
         แนวทางการพัฒนาที่   1  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. จัดทัศนศึกษาดูงานให้แก่ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.  ผู้น า
ท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล 
 และพนักงานจ้าง  
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

จ านวน  1  ครั้ง 350,000 350,000 350,000 อบต. มีประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. ฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.  
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 

จ านวน  1  ครั้ง 80,000 80,000 80,000 อบต. มีประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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   4.2   แนวทางการพัฒนาที่   2    ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. จัดกิจกรรม 5 ธันวามหาราช 
วันพ่อแห่งชาติ 

เพื่อให้ร าลึกถึงวันส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวน  1  ครั้ง/ป ี 100,000 100,000 100,000 ประชาชนและข้าราชการมี
โอกาสในการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี  
ต่อพระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. จัดกิจกรรม  12  สิงหาคม 
วันแม่แห่งชาติ 

เพื่อให้ร าลึกถึงวันส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวน  1  ครั้ง/ป ี 100,000 100,000 100,000 ประชาชนและข้าราชการมี
โอกาสในการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี  
ต่อพระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 

๓. จัดกิจกรรม  23  ตุลาคม 
วันปิยมหาราช 

เพื่อให้ร าลึกถึงวันส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวน  1  ครั้ง/ป ี 30,000 30,000 30,000 ประชาชนและข้าราชการมี
โอกาสในการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี  
ต่อพระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4. 
 

 อบต. เคลื่อนที่พบและบริการ
ประชาชน 

เพื่อไปรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการ
ของประชาชน 

จ านวน  1  ครั้ง 135,000 135,000 135,000 ได้ไปรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5. จัดท าเวทีประชาคมต าบล เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
มีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหาและความต้องการ
ของหมู่บ้าน 

จ านวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วน
ร่วมในการเสนอปัญหาและ
ความต้องการของหมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

6. สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
มีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหาและความต้องการ
ของหมู่บ้าน 

จ านวน  1  ครั้ง 225,000 225,000 225,000 ประชาชนในหมู่บ้าน 
มีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหาและความต้องการ
ของหมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 

7. สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
วันสตรีสากล 

ส่งเสริมในด้านการพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง      

จ านวน  1  ครั้ง 
กลุ่มสตรีต าบล 
คลองท่อมใต้ 

30,000 30,000 30,000 แสดงถึงศักยภาพ 
ของสตรีในการท างานเพื่อ
สังคม    

ส านักงานปลัด 
อบต. 

http://www.zabzaa.com/event/5dec.htm
http://www.zabzaa.com/event/5dec.htm
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

8. สนับสนุนกิจกรรม 
กระบี่เมืองสะอาด 

เพื่อสร้างทัศนียภาพที่
สวยงามแก่ผู้พบเห็น    
 

จ านวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร่วมกันรักษา
ความสะอาดในพื้นที่ของ
ตนและใกล้เคียง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

9. สนับสนุนกิจกรรม 
กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในจังหวัดกระบี่     

จ านวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร่วมส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

10. ฝึกอบรมการเรียนรู้กฎจราจร ส่งเสริมให้ประชาชนรู้กฎ
จราจร ลดอุบัติเหตุทางถนน 

จ านวน  1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีการรู้กฎ
จราจร อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง  

ส านักงานปลัด 
อบต. 

11. พัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และ
คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน 
(อพป.) 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน 
ในด้านต่าง ๆ 

หมู่ที่  1  - 9  
ในเขต อบต. คลองท่อมใต้ 

225,000 225,000 225,000 ชุมชนมีความเข้มแข็งเกิด
การร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

12. อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม.)   
ตามอ านาจ หน้าที่ หมู่ที่  1 – 9 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

หมู่ที่  1 – 9 
ในเขต อบต. คลองท่อมใต้ 

450,000 450,000 450,000 ชุมชนมีความเข้มแข็งเกิด
การร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

13. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อต้องการให้เกษตรกรใน
ต าบลได้ใช้บริการจาก
หน่วยงานของรัฐใน
กระทรวงเกษตร 

หมู่ที่ 1 – 9 ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล

คลองท่อมใต้ 

100,000 100,000 100,000 เกษตรกรได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 

14. จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ 1 – 9 ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล

คลองท่อมใต้ 

200,000 200,000 200,000 การจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต.และ
นายก อบต. เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และ
ถูกต้องตามที่กฎหมาย
ก าหนดทุกประการ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

15. ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เพื่อปลูกฝัง และร าลึกถึง
สถาบันส าคัญของชาติ 

จ านวน  1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 ประชาชนและข้าราชการ
มีโอกาสในการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี  
ต่อพระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

16. บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อก่อสร้าง  ซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

หมู่ที่ 1 – 9 ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล

คลองท่อมใต้ 

200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านเพื่ออยู่
อาศัย ที่มั่นคงและถาวร 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
17. จัดท าเอกสารเพื่อการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์องค์กร 
เพื่อจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลอง
ท่อมใต้ 

จัดท าวารสาร/ปฏิทิน 
จ านวน 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงได้รับรู้ข่าวสาร
การบริการของ อบต. 
คลองท่อมใต้ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 
 
         แนวทางการพัฒนาที่   3    เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1. จัดซ้ือครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จ านวน 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 อบต. มีประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
ส่วนโยธา, 

ส่วนการคลัง 
2. จัดซ้ือครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท างาน 
จ านวน  1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 อบต. มีประสิทธิภาพใน

การท างานมากขึ้น 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

3. จัดซ้ือรถบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จ านวน  1  คัน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต. มีประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

4. จัดซ้ือถังขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 

จ านวน  100  ใบ 200,000 200,000 200,000 อบต. มีประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
๕. จัดซ้ือเครื่องพ่นสารเคมีก าจัดยุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท างาน 
จ านวน  1  เครื่อง 200,000 200,000 200,000 อบต. มีประสิทธิภาพใน

การท างานมากขึ้น 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

6. จัดซ้ือ โต๊ะอเนกประสงค์  
พร้อมเก้าอ้ี  

เพื่อให้บริการประชาชน
และสะดวกในการจัด
กิจกรรม 

โต๊ะ 20 ตัว เก้าอ้ี 100 ตัว 100,000 100,000 100,000 อบต. มีประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
7. จัดซ้ือรถตู้ จ านวน ๑ คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท างาน 
จ านวน ๑ คัน 

อบต.คลองท่อมใต้ 
- 1,500,000 - อบต. มีประสิทธิภาพใน

การท างานมากขึ้น 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

8. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 

อบต.คลองท่อมใต้ 200,000 200,000 200,000 อบต. มีประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 

ส านักปลัด ส่วน
โยธา กองคลัง 

 
9. จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท างาน 
อบต.คลองท่อมใต้ 200,000 200,000 200,000 อบต. มีประสิทธิภาพใน

การท างานมากขึ้น 
 

ส านักปลัด  

10. จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 
 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 

อบต.คลองท่อมใต้ 100,000 100,000 100,000 อบต. มีประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 
 
 

ส านักปลัด  

11. จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 

อบต.คลองท่อมใต้ 200,000 200,000 200,000 อบต. มีประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 
 

ส่วนโยธา  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

12. 
 
 

จัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน 
 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 

อบต.คลองท่อมใต้ 100,000 100,000 100,000 อบต. มีประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 
 

ส่วนโยธา  

13. 
 
 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 

อบต.คลองท่อมใต้ 200,000 200,000 200,000 อบต. มีประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 
 

ส่วนโยธา  

14. 
 
 

จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 

อบต.คลองท่อมใต้ 100,000 100,000 100,000 อบต. มีประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 
 

ส านักปลัด  
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ส่วนที่ 6 

บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ 
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   โครงการทีเ่กินศกัยภาพ โดยบรรจุในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบ่ี 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2555(บาท) 2556(บาท) 2557(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.4 ต.
คลองท่อมใต้ – ม.6 ต.คลอง
ท่อมเหนือ 

 เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ถนนลาดยาง  ม.5 บ้านแชงเปิง 
(สายหน้าโรงเรียนบ้านแชงเปิง – 

บ้านหัวนอน)   
ระยะทาง  2,000  เมตร 

จ านวน  1  สาย 

9,000,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบจ.กระบี่ 
(เป็นโครงการ
เกินศักยภาพ
ของ อบต.) 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ถนนลาดยาง  ม.6 บ้านวังหิน  
(สายบากันดี)   

กว้าง  6  เมตร  
ระยะทาง  2,500  เมตร 

จ านวน  1  สาย 

- - 6,000,000 เด็กเล็กได้รับการศึกษา 
ได้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม 

อบจ.กระบ่ี 
(เป็นโครงการ
เกินศักยภาพ
ของ อบต.) 
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ส่วนที่ 7   
    การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 

         และการตดิตามประเมินผล   

7.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2548  
ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย  รอเปลี่ยน 
  1.นายเขมชาต   แสงแจ่ม   สมาชิกสภา อบต. ม.1       กรรมการ 

2.นายมานพ   หนูพุก   สมาชิกสภา อบต. ม.2           กรรมการ 
3.นายสมศักดิ ์  ขนานใต ้            สมาชิกสภา อบต. ม.3           กรรมการ 
4.นางอ านวย   พิมพ์ศรี    ผู้แทนประชาคม ม.9           กรรมการ 
5.นายเจียร   ศรีเพ็ชร     ผู้แทนประชาคม ม.2           กรรมการ 
6.เกษตรอ าเภอคลองท่อม   ผู้แทนหน่วยงาน            กรรมการ 
7.พัฒนาการอ าเภอคลองท่อม       ผู้แทนหน่วยงาน            กรรมการ 
8.ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล                   กรรมการ 
9.หัวหน้าส่วนโยธา                                                          กรรมการ  
10.นางนัยนา   ชนะ   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ            กรรมการ 
11.นายบุญศักดิ์  อินธนู             ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลคลองท่อมใต้  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
      เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน,คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการ 
      ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   
      ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

7.2 การก าหนดวิธีการตดิตามประเมินผล 
การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตาม

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบว่าได้ด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่
ก าหนดได้หรือไม่  และบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ (โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตร
มาสที่ 1 ) 
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ในการติดตามและประเมินผลก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแบบรายงาน  ดังแผนภูมิ 

แบบรายงาน 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดย

ค านึงถึงความเหมาะสม  ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามระหว่างการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และ
ประเมินผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ  ในแต่ละปีควรจะมีการติดตามการน าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  แล้วรายงานผลการเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลต่อผูบ้รหิารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินน าเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถใช้แบบติดตามแบบที่  2  
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งเป็นแบบติดตามรายไตรมาส  โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
ตุลาคม  ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ  ใช้ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  
โดยมีประเด็น  คือ 

(1) การติดตามผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  3  ปี 
(2) ผลการด าเนินงานและการเบกิจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รบัเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ     

                                                 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

 

แบบท่ี  1 
การประเมินการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แบบท่ี  2 
แบบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
 

แบบท่ี  3 
แบบประเมินผล 

การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร ์

 

แบบท่ี  3/1 
แบบประเมินความพอใจตอ่
ผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในภาพรวม 

แบบท่ี  3/2 
แบบประเมินความพอใจตอ่
ผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในแต่ละยุทธศาสตร ์


