
 

 

 

  

แผนพัฒนาท	องถ่ิน 

องค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล	อม 

 

 
 

แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565

 

ของ 

 

องค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล	อม 

 

 

 

2565) 

องค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล	อม  



คํานํา 
 

 
 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ได�
กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง  
แผนพัฒนาท�องถ่ินนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  โดยคณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ินจัดประชุมประชาคมท�องถ่ิน  ส�วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�อง  เพ่ือแจ�งแนวทางพัฒนาท�องถ่ิน 
รับทราบปAญหา  ความต�องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวข�องตลอดจนความช�วยเหลือทาง
วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
โดยให�นําข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน�วยงานต�าง ๆ และข�อมูลในแผนพัฒนาหมู�บ�านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม จึงได�จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ข้ึนเพ่ือเปHนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปI และพร�อมท่ีจะนําไปสู�การปฏิบัติเพ่ือแก�ไขปAญหา
และตอบสนองความต�องการของประชาชนในตําบลคลองชีล�อม  
 

ในโอกาสนี้ข�าพเจ�าและผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม ขอขอบคุณ
คณะกรรมการฝKายต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดทําแผนพัฒนาทุกท�าน ตลอดจนส�วนราชการต�าง ๆ และ
ประชาชนตําบลคลองชีล�อม  ท่ีได�ให�ความร�วมมือและช�วยเหลือให�แผนพัฒนาท�องถ่ิน ฉบับนี้สําเร็จลุล�วงไป
ด�วยดี และหวังเปHนอย�างยิ่งว�าแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) จะเปHนแนวทางในการพัฒนาตําบล
ท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต�องการของประชาชนอย�างแท�จริง 
 
 
 
 

                                                   องค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม 
                                                                       มิถุนายน 2562 
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แผนพัฒนาท	องถ่ิน  
(พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค�การบริหารส!วนตําบลคลองชีล	อม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

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

ส!วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข	อมูลพ้ืนฐาน 
 

 1. ด	านกายภาพ  
 

1.1 ท่ีตั้งของหมู!บ	าน/ชุมชน/ตําบล  
 

ท่ีต้ัง องค�การบริหารส�วนตาํบลคลองชีล�อม ตั้งอยู�ท่ี หมู�ท่ี 4 ตําบลคลองชีล�อม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ห�างจากท่ีว�าการอําเภอกันตัง ระยะทาง 10 กิโลเมตร ยกฐานะมาจากสภาตําบล เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2540 เป0นองค�การ
บริหารส�วนตําบลขนาดกลาง 

เน้ือท่ี ท้ังหมดขององค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 24,570 ไร�(39.31 ตร.กม) 
 

 
 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
ตําบลคลองชีล�อม มีสภาพพ้ืนท่ีเป0นท่ีราบลุ�มและดอน มีพ้ืนท่ีประมาณร�อยละ 60 ของพ้ืนท่ีตั้งตําบล 

ส�วนใหญ�อยู�ทางทิศตะวันตก พ้ืนท่ีราบสูงและเนินประมาณร�อยละ 40 ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล ส�วนใหญ�อยู�ทิศใต�และทิศตะวันออกมี
แม�นํ้าปะเหลียนแบ�งเขตอําเภอย�านตาขาวกับตําบลคลองชีล�อม  

              อาณาเขต    ทิศเหนือ  ติดต�อกับ ตําบลบางหมาก อําเภอกันตัง  

                              ทิศใต�   ติดต�อกับ ตําบลวังวน อําเภอกันตงั  

                              ทิศตะวันออก  ติดต�อกับ ตําบลทุ�งคาย อําเภอย�านตาขาว  

                              ทิศตะวันตก  ติดต�อกับ ตําบลบางเป?า อําเภอกันตัง  

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
   ลักษณะภูมิอากาศตําบลคลองชีล�อมมีฝนตกชุกตลอดปB แบ�งช�วงฤดูร�อนและฤดูฝน ดังนี้ 
   -ฤดูร�อน เริ่มต้ังแต�  ต�นเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 
   -ฤดูฝน เริ่มต้ังแต� เดือนมิถุนายน – เดือนกุมภาพันธ� 
 



  1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป0นดินร�วน ประมาณ  60%  และดินกรด ประมาณ 4๐ %   
 

 2. ด	านการเมือง/การปกครอง  
 

  2.1 เขตการปกครอง  
ตําบลคลองชีล�อม ประกอบด�วยหมู�บ�านจํานวน  5  หมู�บ�าน  เป0นหมู�บ�านในเขตองค�การบริหาร

ส�วนตําบลคลองชีล�อม  5 หมู�บ�าน  ไม�มีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนในพ้ืนท่ี 
  การปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท	องท่ี พ.ศ. 2457 แก	ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 
10 พ.ศ. 2542 (การปกครองท	องท่ี) 
 

หมู!ท่ี ช่ือหมู!บ	าน กํานัน/ผู	ใหญ!บ	าน 
1 หมู�บ�านคลองชีล�อม นายประพล  สองเมือง 
2 หมู�บ�านหนองเสม็ด นายสมจิต     สองเมือง   
3 หมู�บ�านหนองเสม็ด นายสวาสด์ิ    หาบหละ 
4 หมู�บ�านปJากอ นางก้ิมส�วน    แดหวา 
5 หมู�บ�านทุ�งนา นายยงยุทธ    จันสุข  (กํานัน) 

 
  2.2 การเลือกตั้ง  

ประชาชนในเขตตําบลคลองชีล�อมส�วนใหญ�ร�วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนใน
ตําบลยังมีส�วนร�วมในการบริหารงาน  การช�วยเหลืองานองค�การบริหารส�วนตําบล เสนอแนะในกิจกรรมของ
องค�การบริหารส�วนตําบลในการดําเนินงานต�างๆ เช�น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท�องถ่ิน ฯลฯ   

จํานวนผู	มีสิทธิเลือกตั้ง (ข	อมูลเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6)   
   -  จํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ังนายกองค�การบริหารส�วนตําบล  จํานวน 2,970 คน 
  -  จํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน 3,090 คน 
  จํานวนผู	มาใช	สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล!าสุด (พ.ศ. ๒๕๕6) 

-  จํานวนผู�มาใช�สิทธิเลือกต้ังนายกองค�การบริหารส�วนตําบล  จํานวน 2,574  คน  จากผู�มีสิทธิ
เลือกต้ังท้ังสิ้น  จํานวน 2,970 คน  คิดเป0นร�อยละ  86.67  
  -  จํานวนผู�มาใช�สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  จํานวน 2,574 คน จากผู�มี
สิทธิเลือกต้ัง ท้ังสิ้น  จํานวน 3,090 คน  คิดเป0นร�อยละ  83.30 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู	แทนราษฎร   (ข	อมูลเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2562) 

- จํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร  จํานวน 3,452 คน 
- จํานวนผู�มาใช�สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร จํานวน 2,606 คน จากผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 

ท้ังสิ้น จํานวน 3,452 คน คิดเป0นร�อยละ 75.49  
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 3. ประชากร 
  3.1 ข	อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร  

ประชากรท้ังสิ้น 4,626 คน แยกเป0นชาย 2,354 คน หญิง 2,272 คน มีความหนาแน�นเฉลี่ย 
 117 คน/ตร.กม. จํานวนครัวเรือน 1,331 ครัวเรือน  
 

จํานวนประชากร แยกตามหมู!บ	านและเพศและจํานวนครัวเรือน ข	อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
หมู!ท่ี/ชื่อบ	าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จํานวนครัวเรือน 

1  บ�านคลองชีล�อม 377 352 729 200 
2  บ�านหนองเสมด็ 533 537 1,070 315 
3  บ�านหนองเสมด็ 598 624 1,222 363 
4  บ�านปJากอ 471 446 917 269 
5  บ�านทุ�งนา 375 313 688 184 

รวม 2,354 2,272 4,626 1,331 
ท่ีมา : สํานักทะเบียนอําเภอกันตัง   จังหวัดตรัง 

ข	อมูลจํานวนประชากรย	อนหลัง 

หมู�ท่ี/บ�าน พ.ศ.2559 
(คน) 

พ.ศ.2560 
(คน) 

พ.ศ.2561 
(คน) 

พ.ศ.2562 
(คน) 

คาดการณ�ใน
อนาคต 

1 บ�านคลองชีล�อม 732 732 735 729 732 
2 บ�านหนองเสม็ด 1,041 1,044 1,064 1,070 1,073 
3 บ�านหนองเสม็ด 1,214 1,216 1,228 1,222 1,226 
4 บ�านปJากอ 907 918 919 917 919 
5 บ�านทุ�งนา 672 674 690 688 692 

รวม 4,566 4,584 4,636 4,626 4,642 
 

  
 3.2 ช!วงอายุและจํานวนประชากร 
 

 ชาย (คน) หญิง (คน) หมายเหตุ 
จํานวนประชากรเยาวชน 626 553 อายุต่ํากว�า 18 ปB 
จํานวนประชากร 1,463 1,440 อายุ 18- 60 ปB 
จํานวนประชากรผู�สูงอาย ุ 265 278 อายุมากกว�า 60 ปB 

รวม 2,354 2,271  
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 4. สภาพทางสังคม   
 

  4.1 การศึกษา  
�โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห�ง  คือ  โรงเรียนบ�านหนองเสม็ดและโรงเรียนบ�านคลองชีล�อม 
    1.โรงเรียนบ�านหนองเสม็ด ผู�อํานวยการ นายสมหมาย สุนทรเต็ม 
       เบอร�โทร 081-7976138 
    2.โรงเรียนบ�านคลองชีล�อม ผู�อํานวยการ นายประสิทธิ์  เนียมแก�ว 
       เบอร�โทร 081-0897362 

      �โรงเรียนมัธยมศึกษา  ( ขยายโอกาสทางการศึกษา  ม. 1 – ม. 3 ) จํานวน  1  แห�ง 
          1.โรงเรียนบ�านหนองเสม็ด ผู�อํานวยการ นายสมหมาย สุนทรเต็ม  
 

  4.2 สาธารณสุข 
� โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล   จํานวน  2  แห�ง  
    1.โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลคลองชีล�อม ผู�อํานวยการ นางเนตรชนก  หวังสม 
 เบอร�โทร 092-5520091 
    2.โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ�านคลองชีล�อม ผู�อํานวยการ นางมะลิวรรณ จรเสมอ 
 เบอร�โทร 081-9563170   
�  อัตราการมีและใช�ส�วมราดน้ํา    100% 

 
  4.3 อาชญากรรม 
 

      �สถิติคดีอาญาท่ีเกิดข้ึนในเขตตําบลคลองชีล�อม ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ประเภทคดี (ช!วงระหว!าง เดือน 
มกราคม – พฤษภาคม 2562) 

  รับแจ	งเหตุ 
(ครั้ง) 

จับกุม 
(ราย) 

1 คดีอุกฉกรรจ�และสะเทือนขวัญ - - 
2 คดีชีวิต ร�างกาย และเพศ 1 1 
3 คดีประทุร�ายต�อทรัพย� 2 2 
4 คดียาเสพติด 5 5 
5 คดี พ.ร.บ.การพนัน 2 2 
6 คดีอ่ืนๆ 1 1 
 รวม 11 11 

                 ท่ีมา : สถานีตําบลภูธรอําเภอกันตัง 
  4.4 ยาเสพติด  
     �ตําบลคลองชีล�อม มีผู�ติดยาเสพติดเป0นส�วนน�อยซ่ึงส�วนใหญ�เป0นยาเสพติดจําพวกใบ
กระท�อม 
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 4.5 การสังคมสงเคราะห�  
    �การสังคมสงเคราะห�ขององค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม เป0นการดําเนินงานให�
เกิดการบริหารท่ีดีแก�ประชาชน โดยเฉพาะกลุ�มบุคคลท่ีมีปUญหาความเดือดร�อนและต�องการความช�วยเหลือ ได�มี
สภาพความเป0นอยู�ท่ีดีข้ึน ได�รับสวัสดิการต�างๆ ของหน�วยงานภาครัฐ องค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อมได�
ดําเนินการเพ่ือช�วยเหลือด�านสงคมสงเคราะห� ดังนี้ 
    1.ดําเนินการจ�ายเบ้ียยังชีพให�กําผู�สูงอายุ ผู�พิการ และผู�ปJวยเอดส� 
    2.รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
    3.รับลงทะเบียนผู�พิการและให�ความช�วยเหลือกับประชาชนท่ีพิการ 
    4.ประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือช�วยเหลือผู�ยากจน ยากไร� รายได�น�อย และ 
       ปรับปรุงซ�อมแซมบ�าน ผู�ด�อยโอกาสไร�ท่ีพ่ึง 
 

จํานวนผู�สูงอายุท่ีได�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ จากองค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม 
 

ช่ือหมู!บ	าน ชาย (คน) หญิง (คน) จํานวน 
1.บ�านคลองชีล�อม 50 54 104 
2.บ�านหนองเสม็ด 51 72 123 
3.บ�านหนองเสม็ด 71 84 155 
4.บ�านปJากอ 57 58 115 
5.บ�านทุ�งนา 46 42 88 

รวม 275 310 585 
จํานวนคนพิการท่ีได�รับเบ้ียยังชีพผู�พิการ จากองค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม 

 
ช่ือหมู!บ	าน ชาย (คน) หญิง (คน) จํานวน 

1.บ�านคลองชีล�อม 14 6 20 
2.บ�านหนองเสม็ด 13 11 24 
3.บ�านหนองเสม็ด 10 10 20 
4.บ�านปJากอ 19 10 29 
5.บ�านทุ�งนา 9 5 14 

รวม 65 42 107 
 ข�อมูล : ณ เดือนพฤษภาคม 2562 จากกองสวัสดิการสังคม 
  
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส!ง  

�ถนนลาดยาง    จํานวน  8 สาย 
   �ถนนลาดยาง+หินผุ    จํานวน  2 สาย 
   �ถนนคอนกรีต   จํานวน  13 สาย 
   �ถนนคอนกรีต+หินผุ   จํานวน  6 สาย 
   �ถนนลูกรัง+คอนกรีต   จํานวน  1 สาย 
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�ถนนหินผุ    จํานวน  7 สาย 
   �ถนนลูกรัง    จํานวน  3 สาย 
 
  5.2 การไฟฟJา  

�หมู�บ�านท่ีไฟฟ?าเข�าถึง            จํานวน   5       หมู�บ�าน 
   �จํานวนครัวเรือนท่ีใช�ไฟฟ?า     จํานวน         1,273    ครัวเรือน   
 

  5.3 การประปา  
      �ประปาหมู�บ�าน     จํานวน 26 แห�ง 
 

  5.4 โทรศัพท�  
      �ไม�มีโทรศัพท�สาธารณะในเขตตําบลคลองชีล�อม 
 

  5.5 ไปรษณีย�หรือการส่ือสารหรือการขนส!ง และวัสดุ ครุภัณฑ� 
      �ไม�มีท่ีทําการไปรษณีย�ประจําตําบลคลองชีล�อม 
 
 

.  6.ระบบเศรษฐกิจ  
 

  6.1  การเกษตร  
 

    ตําบลคลองชีล�อมมีพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตรท้ังหมด 13,576 ไร� แบ�งเป0น 
  พ้ืนท่ีทําสวนยาพารา   จํานวน  13,300   ไร�                                                                  
 พ้ืนท่ีปลูกไม�ผลไม�ยืนต�น  จํานวน       260   ไร� 
 พ้ืนท่ีปลูกผัก    จํานวน         14   ไร�  

  6.2 การประมง  
 �ตําบลคลองชีล�อมเป0นพ้ืนท่ีใกล�ทะเล จึงเป0นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแก�การทําประมง ซ่ึงชาวบ�าน

บางส�วนมีอาชีพทําการประมง เช�น  การเลี้ยงปลาในกระชัง และการเลี้ยงกุ�ง  
 

  6.3 การปศุสัตว�  
   �ตําบลคลองชีล�อมมีข�อมูลด�านปศุสัตว�ท้ังหมดโดยแบ�งเป0นหมู�ต�างๆ ดังนี้ 
 

หมู!บ	าน/ 
ชุมชน 

เกษตรกร 
(ราย) 

โคเนื้อ 
 (ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
 (ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

เปMด 
(ตัว) 

ไก! 
(ตัว) 

ห!าน 
(ตัว) 

นก
กระทา 
(ตัว) 

อ่ืนๆ 
(ตัว) 

บ�านคลองชีล�อม 54 97 - - - 93 935 - - - 
บ�านหนองเสม็ด 65 94 - - 72 221 1,092 - - 8 
บ�านหนองเสม็ด 45 70 - 32 42 96 735 -  9 
บ�านปJากอ 55 81 - 18 17 70 903 - - 2 
บ�านทุ�งนา 50 85 - - 103 51 894 - - 3 

รวม 269 427 - 50 234 531 4,559 - - 22 
  ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว�อําเภอกันตัง เดือน มิถุนายน 2562 
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6.4 การบริการ 
   �ตําบลคลองชีล�อมมีร�านสําหรับบริการล�างรถ จํานวน 2 แห�ง และร�านเสริมสวย จํานวน  
1 แห�ง 
 

  6.5 การท!องเท่ียว 
   �ตําบลคลองชีล�อมไม�มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีชัดเจน แต�ได�ส�งเสริมการท�องเท่ียวให�เกิดข้ึนใน
ชุมชน เช�น การจัดกิจกรรมแข�งเรือพาย  
 

  6.6 อุตสาหกรรม  
   �ไม�มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีตําบลคลองชีล�อม 
 
  6.7 การพาณิชย�และกลุ!มอาชีพ  

- กองทุนสวัสดิการตําบลคลองชีล�อม จํานวน  1  กองทุน 
   - กองทุนหมู�บ�าน    จํานวน  5  กองทุน 
   - กองทุนแก�ไขปUญหาความยากจน  จํานวน  1  กองทุน 

- วิสาหกิจชุมชน    จํานวน  2  แห�ง 
    - กลุ�มเครื่องแกง 
    - กลุ�มผักปลอดสารพิษ และสมุนไพรแปรรูป  
    - กลุ�มทําขนมบ�านท�ามะนาว 
    - กลุ�มจักสานตําบลคลองชีล�อม 
   -กลุ�มออมทรัพย�    จํานวน  3  กลุ�ม 
   -กลุ�มเลี้ยงปลา    จํานวน  1  กลุ�ม 
   -กลุ�มนวดเท�าเพ่ือสุขภาพตําบลคลองชีล�อม จํานวน  1 กลุ�ม 
   -กลุ�มเกษตรกรผสมผสาน   จํานวน  1 กลุ�ม 
   -กลุ�มปศุสัตว�และเกษตรแบบวิถีพ้ืนเมือง จํานวน  1 กลุ�ม 
 
  6.8 แรงงาน  
    จากการสํารวจข�อมูลพ้ืนฐานพบว�า ประชากรส�วนใหญ�ต�องไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมี
โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห�างร�านใหญ�ๆ เพราะในพ้ืนท่ีไม�มีโรงงานอุตสาหกรรมเพราะพ้ืนท่ีส�วนมากเป0นท่ีอยู�
อาศัยและพ้ืนท่ีการเกษตรยางพารา 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 

   7.1  การนับถือศาสนา 
   �ผู�ท่ีนับถือศาสนาพุทธ  
     วัด  1 แห�ง คือวัดคลองชีล�อม 
   �ผู�ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม  
     มัสยิด 6 แห�ง 
    -  มัสยิดหนองเสม็ด 1     ต้ังอยู� หมู�ท่ี 2 
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    - มัสยิดสอลาตน (หนองเสม็ด 2)   ต้ังอยู� หมู�ท่ี 3 
    - มัสยิดดารัลมุตกีน (หมู�ท่ี 2 ท�ามะนาว)  ต้ังอยู� หมู�ท่ี 2 
    - มัสยิดนูรู�ลอิดะยะฮ� (มัสกัส)   ต้ังอยู� หมู�ท่ี 3  
    - มัสยิดบ�านท�าหยี    ต้ังอยู� หมู�ท่ี 4 
    - มัสยิดบาลาน     ต้ังอยู� หมู�ท่ี 5 
 
   7.2  ประเพณีและงานประจําปQ  
   �ประเพณีลากเรือพระ/ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 
 
   7.3  ภูมิปRญญาท	องถ่ิน ภาษาถ่ิน  
   ภูมิปUญญาท�องถ่ิน ประชากรในเขตตําบลได�อนุรักษ�ภูมิปUญญาท�องถ่ิน ได�แก� วิธีการทํา
เครื่องจักรสานเพ่ือใข�ในครัวเรือนและจําหน�ายเป0นรายได�เพ่ิมของประชากรในหมู�บ�าน และหมอดิน 
 

   ภาษาถ่ิน ประชากรในเขตตําบลคลองชีล�อม พูดภาษาใต� 
      

   7.4  สินค	าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
   ประชาชนในตําบลคลองชีล�อมได�ผลิตของใช�พ้ืนเมืองข้ึนใช�ในครัวเรือนและเหลือเอาไว�
จําหน�ายบ�าง ได�แก� เครื่องจักรสาน ผักเหมียง เครื่องแกง 
 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ํา 

�สระน้ําสาธารณประโยชน�  จํานวน   1  แห�ง 
   �แม�น้ําลําคลอง   จํานวน  5 สาย 
   �บ�อน้ําต้ืน    จํานวน  262 แห�ง 
 

  8.2  ปSาไม	  
     �พ้ืนท่ีเป0นปJาชายเลน 
 

  8.3  ภูเขา  
     �ไม�มีภูเขาในพ้ืนท่ีตําบลคลองชีล�อม 
 

  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององค�กรปกครองส!วนท	องถ่ิน 
    �ในพ้ืนท่ีตําบลคลองชีล�อมมีปJาชายเลน ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ  
 

  8.5 ข	อมูลด	านแหล!งน้ําทางการเกษตร 
     �หมู�ท่ี 1 มีแหล�งน้ําธรรมชาติ   ลําคลอง จํานวน 1 สาย  
     �หมู�ท่ี 2 มีแหล�งน้ําธรรมชาติ   ลําคลอง จํานวน 1 สาย 
    �หมู�ท่ี 3 มีแหล�งน้ําธรรมชาติ   ลําคลอง จํานวน 1 สาย 
        �หมู�ท่ี 4 มีแหล�งน้ําธรรมชาติ   ลําคลอง จํานวน 1 สาย 
     �หมู�ท่ี 5 มีแหล�งน้ําธรรมชาติ   ลําคลอง จํานวน 1 สาย 
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ส�วนท่ี 2 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 
 

1. ความสัมพันธ�ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20  ป) 
ยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป�นยุทธศาสตร�ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต3องนําไปสู- การปฏิบัติเพ่ือให3ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน� “ประเทศไทย
มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล3ว ด3วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน 

การพัฒนาประเทศในช-วงระยะเวลาของยุทธศาสตร�ชาติ จะมุ-งเน3น การสร3างสมดุลระหว-างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล3อม โดยประกอบด3วย ๖ ยุทธศาสตร� ได3แก- ยุทธศาสตร�ชาติด3านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร�ชาติด3านการสร3างความสามารถในการแข-งขัน ยุทธศาสตร�ชาติด3านการพัฒนาและเสริมสร3างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย� ยุทธศาสตร�ชาติด3านการสร3างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร�ชาติด3านการ
สร3างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรต-อสิ่งแวดล3อม และยุทธศาสตร�ชาติด3านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
      ๑. ยุทธศาสตร�ชาติด�านความม่ันคง 

1) การรักษาความสงบภายในประเทศ  
2) การปFองกันและแก3ไขปGญหาท่ีมีผลกระทบต-อความม่ันคง  
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให3พร3อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต-อ ความม่ันคงของชาติ  
4) การบูรณาการความร-วมมือด3านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค�รวม 
 

      2. ยุทธศาสตร�ชาติด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน 
 1) การเกษตรสร3างมูลค-า 
 2) อุตสาหกรรมและบริการแห-งอนาคต 
 3) สร3างความหลากหลายด3านการท-องเท่ียว 
 4) โครงสร3างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู3ประกอบการยุคใหม- 
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      3. ยุทธศาสตร�ชาติด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� 
 1) การปรับเปลี่ยนค-านิยมและวัฒนธรรม 
 2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช-วงชีวิต 
 3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู3ท่ีตอบสนองต-อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 4) การตระหนักถึงพหุปGญญาของมนุษย�ท่ีหลากหลาย 
 5) การเสริมสร3างให3คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังด3านกาย ใจ สติปGญญา และสังคม 
 6) การสร3างสภาพแวดล3อมท่ีเอ้ือต-อการพัฒนาและเสริมสร3างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� 
 7) การเสริมสร3างศักยภาพการกีฬาในการสร3างคุณค-าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 

      4. ยุทธศาสตร�ชาติด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1) การลดความเหลื่อมล้ํา สร3างความเป�นธรรมในทุกมิติ 
 2) การกระจายศูนย�กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
 3) การเสริมสร3างพลังทางสังคม 
 4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท3องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึง ตนเองและการจัดการตนเอง 
 

      5. ยุทธศาสตร�ชาติด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป5นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม 
 1) สร3างการเติบโตอย-างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 2) สร3างการเติบโตอย-างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 3) สร3างการเติบโตอย-างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป�นมิตรต-อสภาพภูมิอากาศ 
 4) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ-งเน3น ความเป�นเมืองท่ีเติบโตอย-างต-อเนื่อง 

5) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเป�นมิตรต-อสิ่งแวดล3อม 
6) ยกระดับกระบวนทัศน�เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
 

      6. ยุทธศาสตร�ชาติด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป�นศูนย�กลางตอบสนองความต3องการและให3บริการอย-างสะดวกรวดเร็ว โปร-งใส 
 2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร�ชาติเป�นเปFาหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
 3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ ส-งเสริมให3ประชาชนและทุกภาคส-วนมีส-วนร-วมในการพัฒนาประเทศ 
 4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
 5) บุคลากรภาครัฐเป�นคนดีและเก-ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ-งม่ัน 
และเป�นมืออาชีพ 
 6) ภาครัฐมีความโปร-งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 7) กฎหมายมีความสอดคล3องเหมาะสมกับบริบทต-าง ๆ และมีเท-าท่ีจําเป�น 
 8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต-อประชาชนโดยเสมอภาค 
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๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เป�นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป� (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซ่ึงแปลง

ยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ป� (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๗๙) สู-การปฏิบัติอย-างเป�นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงมุ-งเตรียมความพร3อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให3เป�นประเทศ
ท่ีพัฒนาแล3ว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ด3วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน�
และเปFาหมายอนาคตประเทศไทยในป� ๒๕๗๙ ซ่ึงกําหนดไว3ในยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ป� เป�นกรอบท่ี
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มุ-งตอบสนองวัตถุประสงค�และเปFาหมายการพัฒนาท่ีกําหนดภายใต3ระยะเวลา ๕ ป� ต-อ
จากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล3อมการพัฒนาท้ังจากภายนอกและภายในประเทศท่ีบ-งชี้ถึงจุดแข็ง
และจุดอ-อนของประเทศและการสะท3อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการท่ีจะผลักดันขับเคลื่อนให3การพัฒนาใน
ด3าน 
ต-าง ๆ บรรลุผลได3ในระยะเวลา ๕ ป�แรกของยุทธศาสตร�ชาติระยะเวลา ๒๐ ป� ท้ังนี้โดยได3คํานึงถึงการต-อยอดให3
เกิดผลสัมฤทธิ์อย-างต-อเนื่องภายใต3แผนพัฒนาฯ ฉบับต-อ ๆไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ จึงกําหนดวัตถุประสงค�และยุทธศาสตร�การพัฒนาได3  ดังนี้ 

�วัตถุประสงค� 
๑. เพ่ือวางรากฐานให3คนไทยเป�นคนท่ีสมบูรณ� มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค-านิยมท่ีดี 

มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ-น ตลอดจนเป�นคนเก-งท่ีมีทักษะ
ความรู3ความสามารถและพัฒนาตนเองได3ต-อเนื่องตลอดชีวิต 

๒. เพ่ือให3คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได3รับความเป�นธรรมในการเข3าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู3ด3อยโอกาสได3รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข3มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได3 

๓. เพ่ือให3เศรษฐกิจเข3มแข็ง แข-งขันได3 มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร3างความเข3มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม- โดยการใช3นวัตกรรมท่ีเข3มข3นมากข้ึน สร3างความเข3มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร3างความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ํา 

๔. เพ่ือรักษาและฟ\]นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล3อมให3สามารถสนับสนุนการ
เติบโตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล3อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

๕. เพ่ือให3การบริหารราชการแผ-นดินมีประสิทธิภาพ โปร-งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๖. เพ่ือให3การกระจายความเจริญไปสู-ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม- 

๗. เพ่ือผลักดันให3ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต-างๆ ท้ังในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได3อย-างสมบูรณ�และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให3ประเทศไทยมีบทบาทนําและ
สร3างสรรค�ในด3านการค3า การบริการ และการลงทุนภายใต3กรอบความร-วมมือต-างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
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�ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ : การเสริมสร3างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย� 
 เป�นการพัฒนาคนทุกช-วงวัย เพ่ือให3คนไทยเป�นคนดี คนเก-ง มีระเบียบวินัย และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู3สูงอายุท่ีจะมีสัดส-วนสูงข้ึน ในสังคมสูงวัยท้ังการสร3างงานท่ี
เหมาะสม การฟ\]นฟูและดูแลสุขภาพ 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ : การสร3างความเป�นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 มุ-งเน3นการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ เพ่ือสร3างความปรองดองในสังคม การสร3าง

โอกาสให3ทุกคนในสังคมไทย สามารถเข3าถึงทรัพยากร แหล-งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได3และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ : การสร3างความเข3มแข็งทางเศรษฐกิจและแข-งขันได3อย-างยั่งยืน 
 มุ-งให3ความสําคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข3าสู-การเป�นประเทศรายได3สูง มีการปรับ

โครงสร3างการผลิตจากภาคเกษตรไปสู-ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน เพ่ือให3เศรษฐกิจไทยมีความพร3อม 
สําหรับการพัฒนาต-อยอดเข3าสู-การผลิตและบริการท่ีใช3เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับสูงและเป�นของตนเอง
มากข้ึน บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร3างท้ังห-วงโซ-คุณค-าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ-นใหม- 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ : การเติบโตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล3อมเพ่ือการพัฒนาอย-างยั่งยืน 
 ให3ความสําคัญกับการบรรลุเปFาหมาย การสร3างการเติบโตสีเขียว (Green Growth) ซ่ึง

เป�นการพัฒนาท่ีสมดุลระหว-างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล3อม และพัฒนาประเทศ เพ่ือนําไปสู-ความยั่งยืนใน
อนาคต โดยเน3นประชาชนมีรายได3 สังคมอยู-ร-วมกันอย-างมีความสุข มีระบบนิเวศน�ท่ีดี มีการอนุรักษ�ฟ\]นฟูสร3าง
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม สร3างสมดุลระหว-างการอนุรักษ�และการใช3ประโยชน�
อย-างยั่งยืนและเป�นธรรม บริหารจัดการน้ําให3มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๕ : การเสริมสร3างความม่ันคงแห-งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
  สู-ความม่ังค่ังและยั่งยืน 
 ให3ความสําคัญกับความม่ันคงท่ีส-งผลกระทบต-อการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติ เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล3อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให3ประเทศ 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปFองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   เพ่ือให3การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร-งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และ
ตรวจสอบได3อย-างเป�นธรรม ประชาชนมีส-วนร-วม ประเทศปราศจากคอร�รัปชั่น มีการกระจายอํานาจ และแบ-ง
ภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว-างส-วนกลาง ภูมิภาค และท3องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร�ท่ี ๗ : การพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� 
 มุ-งเน3นการพัฒนากายภาพโครงสร3างพ้ืนฐานด3านการคมนาคมขนส-งการเชื่อมโยง

เครือข-ายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร3างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พ้ืนท่ีเมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส-งสินค3าระหว-างประเทศ 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ให3ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ต-อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการปรับปรุงสภาพแวดล3อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร�ฯ 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 พัฒนาภาค เมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญให3สอดคล3องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ศักยภาพ โอกาสและข3อจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความต3องการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข3อง สร3างฐานเศรษฐกิจ
ใหม-เพ่ือรองรับการเข3าสู-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๑๐ : ความร-วมมือระหว-างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 ประสานและพัฒนาความร-วมมือกันระหว-างประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอย-าง

สร3างสรรค� โดยมุ-งเน3นการดูแลการดําเนินงานตามข3อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต-างๆ ท่ีไทยมีความ
เก่ียวข3องในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
     

๑) แผนพัฒนาภาคใต� 
ภาคใต3มีแหล-งท-องเท่ียวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก และแหล-งท-องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ

สามารถ สร3างรายได3ให3กับภาคท้ังพ้ืนท่ีตอนในและชายฝGqงทะเลท้ังสองด3าน รวมท้ังมีระบบนิเวศชายฝGqงท่ีเป�น 
แหล-งเพาะพันธุ�สัตว�น้ําตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝGqง ในขณะท่ีการผลิตภาคเกษตร 
ได3แก- ยางพาราและปาล�มน้ํามันซ่ึงเป�นแหล-งผลิตและแปรรูปท่ีสําคัญของประเทศยังเป�นแบบด้ังเดิม นอกจากนี้ 
ภาคใต3มีความได3เปรียบด3านสภาพท่ีตั้งทางภูมิศาสตร�ท่ีอยู-ใกล3เส3นทางการค3าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับ
พ้ืนท่ีภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมท้ังภูมิภาคเอเชียใต3และเอเชียตะวันออก 

  

ดังนั้น การพัฒนาภาคใต3ควรพัฒนาการท-องเท่ียวให3เป�นมาตรฐานสากลเพ่ือรักษาความมี
ชื่อเสียง ของแหล-งท-องเท่ียวระดับโลก พร3อมกับพัฒนาแหล-งท-องเท่ียวท่ีมีศักยภาพให3เป�นท่ีรู3จักในระดับ
นานาชาติ  ใช3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู- กับการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล3อม รวมท้ังพัฒนาการเชื่อมโยงการค3า การลงทุน กับภูมิภาคต-าง ๆ ของโลก  
 

เป>าหมายเชิงยุทธศาสตร�   
“ภาคใต�เป5นเมืองท�องเท่ียวพักผ�อนตากอากาศระดับโลก เป5นศูนย�กลางผลิตภัณฑ�ยางพาราและปาล�มน้ํามัน
ของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเช่ือมโยงการค�าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก”  
 

วัตถุประสงค�  
๑. เพ่ือพัฒนาการท-องเท่ียวของภาคให3เป�นแหล-งท-องเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลก  
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๒. เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล�มน้ํามันแห-งใหม-ของภาคและเป�นมิตรกับ
สิ่งแวดล3อม  

๓. เพ่ือพัฒนาสินค3าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห-วงโซ-คุณค-าและเป�นมิตร กับสิ่งแวดล3อม  

๔. เพ่ือพัฒนาโครงสร3างพ้ืนฐานสนับสนุนการท-องเท่ียว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยง
การค3าโลก  

๕. เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม-ท่ีก-อให3เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ สร3างโอกาสในการ
สร3างรายได3ให3แก-ชุมชน  
เป>าหมาย  

๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต3ขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

๒. สัมประสิทธิ์ความไม-เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได3ภาคใต3ลดลง  
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา  
ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ พัฒนาการท�องเท่ียวของภาคให�เป5นแหล�งท�องเท่ียวคุณภาพช้ันนําของโลก  
 

แนวทางการพัฒนา  
๑) ยกระดับมาตรฐานบริการและส�งเสริมธุรกิจต�อเนื่องในแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ

ภาค เช-น ภูเก็ต สมุย พะงัน และหลีเปsะ เป�นต3น เพ่ือเป�นจุดหมายปลายทางของการท-องเท่ียว โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity) อย-างยั่งยืน ด3วยการพัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวก (ระบบขนส-งและระบบสื่อสาร) ท่ีทันสมัย เพียงพอโดยคํานึงถึงมาตรฐานความสะอาด
และปลอดภัยของสถานท่ีท-องเท่ียว ยกระดับมาตรฐานบริการการท-องเท่ียว ระบบการปFองกันและรักษาความ
ปลอดภัยนักท-องเท่ียว ควบคู-กับการส-งเสริมธุรกิจบริการต-อเนื่องกับการท-องเท่ียว อาทิ ศูนย�ประชุมและ
นิทรรศการ ธุรกิจโรงแรม ร3านอาหาร การผลิตและจําหน-ายสินค3าท่ีระลึกและธุรกิจบริการด3านการแพทย� โดย
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม-มาใช3เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบบริการสุขภาพและระบบ
สาธารณสุขทางไกล เช-น ศูนย�บริการการแพทย�ฉุกเฉิน การแพทย�เฉพาะทาง เป�นต3น รวมท้ัง พัฒนาบุคลากร
ด3านทักษะภาษา และบริการท-องเท่ียว พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแพร-ข3อมูล และประชาสัมพันธ�การ
ท-องเท่ียวและส-งเสริมการตลาดสําหรับนักท-องเท่ียวต-างชาติระดับบน (High End)  
 

๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท�องเท่ียวเรือสําราญและการท�องเท่ียวเชิงอาหาร เพ่ือ
การท-องเท่ียวของภาคไปสู-แหล-งท-องเท่ียวชั้นนําระดับโลก โดยการปรับปรุงท-าเรือ ปรับปรุงวิธีตรวจคนเข3าเมือง
ของผู3โดยสารเรือสําราญ การบริหารจัดการท-าเรือให3มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพ่ือเตรียมความพร3อม
รองรับเหตุฉุกเฉิน และการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือสําราญ สนับสนุนอุตสาหกรรมบริการต-อเนื่องและ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการท-องเท่ียวเรือสําราญและการท-องเท่ียวเชิงอาหาร พัฒนาเส3นทางท-องเท่ียวให3เชื่อมโยง
กับแหล-งท-องเท่ียวอ่ืนท่ีมีศักยภาพ อาทิ การท-องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท3องถ่ิน เป�นต3น สร3างความพร3อมของชุมชน
เพ่ือรองรับการท-องเท่ียวในพ้ืนท่ีตามแนวชายฝGqงท่ีเป�นแหล-งท-องเท่ียว รวมท้ังจัดทําฐานข3อมูลท-องเท่ียว การ
ประชาสัมพันธ� และการตลาดการท-องเท่ียววัฒนธรรมและอาหาร อาทิ Food Route และการประชุมสัมมนา
ด3านอาหาร เป�นต3น  
 

๓) พัฒนาเมืองท�องเท่ียวหลัก (ภูเก็ต) ให�เป5นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบ
ขนส�งมวลชน (Monorail) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการให3บริการนักท-องเท่ียว โดยเร-งรัดพัฒนาระบบขนส-ง
มวลชน (Monorail) ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีต-าง ๆ ให3ทันสมัยการรักษาสภาพแวดล3อมและการ
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ใช3พลังงานทดแทนการพัฒนาระบบข3อมูลการแจ3งเตือนแบบ real time อาทิ การจราจร ปริมาณน้ํา การเตือน
ภัย ภัยพิบัติ การใช3ระบบการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาโครงข-ายการคมนาคมให3เชื่อมโยงทุกรูปแบบ และ 
การบูรณาการเชื่อมโยง CCTV การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการกําจัดขยะและน้ําเสีย รวมท้ังการสร3าง
จิตสํานึกของประชาชนในการมีส-วนร-วมและทําประโยชน�เพ่ือส-วนรวมในด3านสิ่งแวดล3อม  
 

๔) พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวบนบกบริเวณตอนในของภาคเช่ือมโยงกับแหล�งท�องเท่ียวทาง
ทะเลท่ีมีช่ือเสียง อาทิ เข่ือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร�ธานี และอุทยานแห-งชาติเขาหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และแหล-งท-องเท่ียวชายหาดให3เป�นแหล-งท-องเท่ียวแห-งใหม-และมีการเชื่อมโยงโครงข-าย
ท-องเท่ียวบริเวณชายฝGqงทะเลอ-าวไทยกับชายฝGqงทะเลอันดามัน รวมท้ังเชื่อมโยงสู-เขตการพัฒนาการท-องเท่ียว ฝGqง
ทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) โดยการฟ\]นฟูแหล-งท-องเท่ียว พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคให3มีมาตรฐานและเพียงพอ พัฒนาและปรับปรุงเส3นทางเข3าสู-แหล-งท-องเท่ียวให3มีมาตรฐาน 
เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยให3กับนักท-องเท่ียว รวมท้ังจุดแวะพักรถท่ีสามารถเชื่อมโยงกับแหล-ง
ท-องเท่ียวอ่ืน ๆ ส-งเสริมการมีส-วนร-วมขององค�กรปกครองส-วนท3องถ่ินในการดูแล และปFองกันปGญหาสิ่งแวดล3อม
ในแหล-งท-องเท่ียว สร3าง route เชื่อมโยงการท-องเท่ียว จัดกิจกรรมส-งเสริมการท-องเท่ียว และการประชาสัมพันธ�
แหล-งท-องเท่ียวของภาค  

 

๕) พัฒนากิจกรรมและบริการท�องเท่ียวรูปแบบใหม�ให�มีความหลากหลายเพ่ือสร�าง
มูลค�าเพ่ิมให�กับการท�องเท่ียวท่ีสําคัญของภาค อาทิ ท-องเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา พร3อมท้ังส-งเสริมความคิด
สร3างสรรค�เพ่ือพัฒนาต-อยอดผลิตภัณฑ�และบริการท-องเท่ียว อาทิ ผลิตภัณฑ�สมุนไพร (อาทิ ขม้ินชัน 
เถาวัลย�เปรียง หัวร3อยรู) และสุขภาพ (ระนอง กระบ่ี สตูล สุราษฎร�ธานี และพัทลุง) ท-องเท่ียว เชิงประวัติศาสตร�
และวัฒนธรรม (วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมืองเก-า (จังหวัดสงขลา พังงา สตูล 
นครศรีธรรมราช และระนอง) และการท-องเท่ียวเชิงอนุรักษ� (อนุรักษ� รักษา และพัฒนา Satun Geo Park ให3
เป�นอุทยานธรณีโลก Global Geo Park ต-อไป) การท-องเท่ียวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร�
ธานี) การท-องเท่ียวเชิงเกษตร การท-องเท่ียวเชิงธุรกิจและบริการ และการท-องเท่ียวเชิงกีฬา โดยการพัฒนา 
ปรับปรุง บูรณะ แหล-งท-องเท่ียว ให3มีเรื่องราวท่ีเป�นเอกลักษณ�ของแต-ละพ้ืนท่ี และระบบสาธารณูปโภคท่ีมี
มาตรฐานเหมาะสมตามชนิดของแหล-งท-องเท่ียว พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกให3รองรับ การท-องเท่ียวรูปแบบ
ต-าง ๆ และระบบขนส-งสาธารณะท่ีมีความปลอดภัยเข3าสู-แหล-งท-องเท่ียว พัฒนาผู3ประกอบการในท3องถ่ินและ
สร3างการมีส-วนร-วมของชุมชนท3องถ่ินในการเป�นเครือข-ายอาสาสมัครท-องเท่ียว และสนับสนุนองค�กรปกครอง
ส-วนท3องถ่ินในการบริหารจัดการแหล-งท-องเท่ียว พัฒนาระบบปFองกันและแก3ไขปGญหาสิ่งแวดล3อมในแหล-ง
ท-องเท่ียว ประชาสัมพันธ�และการเข3าถึงข3อมูลด3านการท-องเท่ียวผ-านระบบการสื่อสารสาธารณะท้ังในและนอก
ประเทศ รวมท้ังจัดกิจกรรมส-งเสริมการตลาดด3านการท-องเท่ียว  
 

๖) ส�งเสริมการท�องเท่ียวชุมชนให�มีความเข�มแข็งและสอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี โดย
การพัฒนาแหล-งท-องเท่ียวชุมชนท่ีมีศักยภาพให3มีมาตรฐาน สนับสนุนด3านวิชาการ สร3างนวัตกรรมและสนับสนุน
การพัฒนาและเสริมสร3างศักยภาพคน เพ่ือให3องค�กรเครือข-ายชุมชนมีความเข3มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเอง 
รวมท้ังเป�นผู3ประกอบการท่ีมีส-วนร-วมในการบริหารจัดการการท-องเท่ียวของชุมชน ใช3อัตลักษณ�ความโดดเด-นบน
ฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปGญญาของชุมชนเป�นจุดขาย ยกระดับการให3บริการด3านการท-องเท่ียวท่ีมี
มาตรฐานของชุมชน สร3างเครือข-ายการท-องเท่ียวชุมชนให3เชื่อมโยงกับผู3ประกอบการท-องเท่ียวรายใหญ- ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค3า OTOP และสินค3าท่ีระลึกเพ่ือสนับสนุนการท-องเท่ียวชุมชน และ
เพ่ือเป�นแหล-งสร3างงานและกระจายรายได3สู-ท3องถ่ินและชุมชน มีการทดสอบ ออกแบบผลิตภัณฑ�และ บรรจุ
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ภัณฑ� รวมท้ังการประชาสัมพันธ�การท-องเท่ียวชุมชนผ-านช-องทางท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน� (เว็บไซด�
และแอพลิเคชั่นต-างๆ)  
 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล�มน้ํามันแห�งใหม�ของประเทศ 
  

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ�–สะเดา ท่ีครบวงจรและ เป5นมิตรกับ

ส่ิงแวดล�อม โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber City) 
โดยการส-งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยด3านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู-การผลิต
ผลิตภัณฑ�ยางพาราปลายน้ําท่ีมีมูลค-าสูง เช-น การใช3ยางพาราเป�นวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑ�ท่ีใช3ในงานวิศวกรรม
หรือใช3ในอุตสาหกรรม (แผ-นยางปูพ้ืน แผ-นปูคอกสัตว� ยางรองหมอนรางรถไฟ ยางรองคอสะพาน และผสมยาง
มะตอยสําหรับราดถนนใหม-) และวัสดุเครื่องมือทางการแพทย� (วัสดุจัดฟGน อุปกรณ�เพ่ือการเรียน การสอนทาง
การแพทย� และสายน้ําเกลือ) ตลอดจนส-งเสริมการผลิตเฟอร�นิเจอร�จากไม3ยางท่ีมีการออกแบบ ท่ีทันสมัย เพ่ือ
สร3างมูลค-าเพ่ิมให3กับอุตสาหกรรมของภาคและเป�นฐานเศรษฐกิจท่ีสร3างรายได3อย-างยั่งยืน พัฒนาระบบตลาด
ยางพารา (ตลาดท3องถ่ิน ตลาดกลางยางพารา และตลาดซ้ือขายล-วงหน้ํา) ให3มีความเข3มแข็งและมีระบบการ
บริหารจัดการได3อย-างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถใช3เป�นตลาดอ3างอิงท่ีน-าเชื่อถือของผู3ซ้ือ-ขายยางของประเทศ
และตลาดโลก  
 

๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบ่ี สุราษฎร�ธานีและ
ชุมพร เพ่ือให3เป�นอุตสาหกรรมใหม-ของภาค และสร3างมูลค-าเพ่ิมให3กับน้ํามันปาล�ม รวมท้ังส-งเสริม การผลิตและ
จัดจําหน-ายผลิตภัณฑ�จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาดต-างประเทศ และพัฒนา ความร-วมมือในการ
กําหนดมาตรฐานกลาง คุณภาพผลผลิตปาล�มน้ํามันของอาเซียน และกลไกความร-วมมือระหว-างประเทศเพ่ือน
บ3าน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย) ในฐานะผู3ผลิตน้ํามันปาล�มรายใหญ-ของโลกในการกําหนดมาตรฐานราคาน้ํามัน
ปาล�มเพ่ือเพ่ิมอํานาจการต-อรองในตลาดโลกและสร3างเสถียรภาพด3านราคา รวมท้ังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพด3านปาล�มน้ํามันและพัฒนาผลิตภัณฑ�ท่ีมีมูลค-าสูง และการพัฒนาสู-โรงงานต3นแบบ  
 

๓) พัฒนาและสนับสนุนการใช�เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิต ภาคเกษตร เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให3กับยางพาราและปาล�มน้ํามัน รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมท้ังส-งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข-ายนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีร-วมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ�ใหม-ๆ อาทิ 
เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ�อาหาร เป�นต3น การประชาสัมพันธ�และท3าการตลาดผลิตภัณฑ�ใหม- เพ่ือเพ่ิมช-องทาง
ในการจ3าหน-ายยางพาราได3มากข้ึน  

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 พัฒนาการผลิตสินค�าเกษตรหลักของภาคและสร�างความเข�มแข็งสถาบันเกษตรกร  
 

แนวทางการพัฒนา  
1) ยกระดับการผลิตสินค�าเกษตรท่ีเป5นอัตลักษณ�ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ีของภาค  

เช-น ข3าว (ข3าวสังหยด ข3าวหอมกระดังงา ข3าวเล็บนก) ไม3ผล (กล3วยหอมทอง มะพร3าว ทุเรียน มังคุด ส3มโอ) 
กาแฟ (กาแฟโรบัสตา) พืชสุมนไพร และปศุสัตว� (โคขุนศรีวิชัย) เพ่ือให3เป�นสินค3ามูลค-าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย 
และได3มาตรฐานส-งออก อาทิ เวชสําอาง ยาสมุนไพร เป�นต3น โดยการส-งเสริมความรู3ด3านกระบวนการผลิตท่ี
ปลอดภัยและสนับสนุน การใช3ภูมิปGญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข3ามาช-วยในการปรับปรุงการปลูก การ
บํารุงรักษา การเก็บเก่ียว และการแปรรูปเพ่ือสร3างมูลค-าเพ่ิมและสร3างความหลากหลายของสินค3าและบรรจุ
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ภัณฑ� การพัฒนาระบบตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค3าท่ีมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบย3อนกลับได3 
พัฒนาระบบขนถ-ายสินค3าและห3องเย็นเพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิต การต-อยอดการพัฒนาการผลิตสู-ระบบเกษตร
มาตรฐานต-าง ๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย� เป�นต3น ส-งเสริมการสร3างตราสินค3าอัตลักษณ� 
เชื่อมโยงไปสู-ภาคการผลิตอ่ืน อาทิ การท-องเท่ียว การท3าเกษตรแปลงใหญ-ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม (Zoning) ส-งเสริม
การรวมกลุ-มในรูปแบบสถาบันเกษตรกร/สหกรณ� เพ่ือยกระดับความสามารถในการผลิต การดําเนินการรวบรวม
ผลผลิต คัดแยก บรรจุ และประกอบธุรกิจออนไลน�ผ-านเครือข-ายการสื่อสารสาธารณะ และเพ่ิมช-องทางตลาดใน
กลุ-มตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงกุ�งและสัตว�น้ําชายฝ[\งและการทําอุตสาหกรรม
ประมงทะเลท่ีได�มาตรฐานสากล โดยส-งเสริมให3มีการเพาะเลี้ยงท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล3อม การพัฒนา
กระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการท่ีได3มาตรฐานสุขอนามัยและเป�นไปตามกฎกติกาสากล 
การส-งเสริมการจัดระเบียบเรือประมงเข3าสู-ระบบการควบคุมได3อย-างถูกต3องมีมาตรการควบคุมและเฝFาระวังการ
ประมง IUU ท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย3อนกลับ (Traceability) ของสินค3า
ประมง รวมท้ังส-งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารทะเลท่ีหลากหลาย ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา และชุมพร 

๓) ส�งเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือสร3างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและ
ความม่ันคงทางด3านรายได3ให3กับเกษตรกรรายย-อย สามารถใช3ทรัพยากรและปGจจัยการผลิต อย-างคุ3มค-า 
โดยเฉพาะการทําเกษตรและเลี้ยงสัตว�ผสมผสานร-วมกับการปลูกยางพารา ปาล�มน้ํามัน และไม3ผล หรือในพ้ืนท่ี
ปลูกยางพาราและปาล�มน้ํามันท่ีไม-เหมาะสม ส-งเสริมการปลูกพืชพันธุ�ดี (ไม3ผล และพืชผัก รวมท้ังพืชเศรษฐกิจ
อ่ืน) ท่ีคํานึงถึงความสอดคล3องกับความต3องการของตลาด โดยการสนับสนุนความรู3 ด3านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม-ๆ เพ่ือสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย�วิถีชาวบ3าน และยกระดับคุณภาพ การผลิตให3ได3มาตรฐาน 
โดยเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย� การเพ่ิมช-องทางการตลาดโดยการเชื่อมโยงเครือข-าย รวมท้ังการพัฒนา
คุณภาพดินและแหล-งน้ําเพ่ือสนับสนุนการทําการเกษตร 

๔) ส�งเสริมให�มีการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร�มอย�าง
เป5นระบบ โดยเฉพาะในกลุ-มเกษตรกรรุ-นใหม-เพ่ือพัฒนาไปสู-การเป�นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farmer) โดยสนับสนุนการรวมกลุ-มเกษตรกร การสร3างและพัฒนาความเข3มแข็งขององค�กร/สถาบันเกษตรกร 
และพัฒนาเครือข-ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ�การเกษตร เพ่ือร-วมกันจัดหาปGจจัยการผลิต เครื่องมือและ
อุปกรณ�การเกษตรสมัยใหม- รวมท้ังส-งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยี
ดิจิทัล ควบคู-กับส-งเสริมให3เกษตรกรใช3ประโยชน�ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร�ม อย-างเป�น
ระบบ เพ่ือให3ได3ผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามความต3องการของตลาด และมีการผลิตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล3อม 
ตลอดจนสนับสนุนการเข3าถึงแหล-งเงินทุนท่ีเป�นธรรมและท่ัวถึง พัฒนาผู3ประกอบการและ SMEs รวมท้ัง
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ Start up และการพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับสินค3าเกษตรให3ได3มาตรฐานสากล สามารถสร3างแบรนด�ท่ีเป�นอัตลักษณ�และแข-งขันใน
ตลาดโลกได3 

๕) สร�างความเข�มแข็งให�กับกลุ�มเกษตรกรและชุมชน โดยสนับสนุนการเข3าถึงข3อมูลข-าวสาร
และช-องทางการตลาดท้ังในและต-างประเทศ สร3างโอกาสในการเรียนรู3นอกระบบและตามอัธยาศัย ด3าน
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี ส-งเสริมให3ชุมชนได3มีโอกาสเรียนรู3ด3านอาชีวศึกษาท่ีได3มาตรฐานและสอดคล3องกับความ
ต3องการแรงงานในภาค เพ่ือเสริมสร3างรายได3และเตรียมความพร3อมสําหรับการประกอบอาชีพ ท่ีสอดคล3องกับ
ความต3องการของตลาดในอนาคต รวมท้ังสนับสนุนชุมชนให3สามารถเข3าถึงแหล-งเรียนรู3ได3ทุกท่ี ทุกเวลา โดยใช3
ประโยชน�จากการพัฒนาระบบเครือข-ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร�ม สื่อดิจิทัล เพ่ือการศึกษาในทุก
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ระดับทุกประเภทอย-างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสร3างโอกาสในการเข3าถึงระบบบริการสาธารณสุข 
ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง เพ่ือสร3างภูมิคุ3มกันด3านสังคม 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานสนับสนุนการท�องเท่ียวการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และ
การเช่ือมโยงการค�าโลก  

 

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาโครงข�ายคมนาคมขนส�งเช่ือมโยงการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวช้ันน้ํา แห�งใหม�กับ

แหล�งท�องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง โดยพัฒนาถนนเลียบชายฝGqงทะเลอ-าวไทยสายชุมพร–สุราษฎร�ธานี–
นครศรีธรรมราช–สงขลา เชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเส3นทางรถไฟเพ่ือสนับสนุน 
การท-องเท่ียวเชื่อมโยงฝGqงอันดามันและอ-าวไทย อาทิ สายท-านุ-น–พังงา–พุนพิน–ดอนสัก สายระนอง–ชุมพร และ
พัฒนาเส3นทางรถไฟเชื่อมโยงพ้ืนท่ีตอนเหนือ-ใต3ของฝGqงอันดามัน และสายระนอง–พังงา–กระบ่ี–ตรัง ควบคู-กับ
การพัฒนาเมืองภูเก็ต เมืองหาดใหญ- ให3เป�นเมืองศูนย�กลางเศรษฐกิจของภาค และเตรียมความพร3อมจังหวัดสุ
ราษฎร�ธานี และกระบ่ี ให3เป�นเมืองน-าอยู- รวมท้ังเมืองชุมพร ระนอง เป�นเมืองในพ้ืนท่ีพิเศษ ท่ีมีการพัฒนาให3
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท-องเท่ียว โดยการจัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจัด
สภาพแวดล3อมทางกายภาพและสิ่งแวดล3อมท่ีเอ้ือต-อสุขภาวะของประชาชน การเตรียมโครงสร3างพ้ืนฐาน (ด3าน
คมนาคมขนส-ง การสื่อสาร และพลังงานท่ีใช3เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและระบบดิจิทัล) รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม-เพ่ือใช3ในการบริหารจัดการเมือง พัฒนาระบบขนส-งสาธารณะและพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีการออกแบบ
สําหรับคนทุกกลุ-ม รวมท้ังพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให3มี ความพร3อมสําหรับรองรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ3าน  
 

๒) พัฒนาและสนับสนุนท�าเรือสําราญในจังหวัดภูเก็ต ให3เป�นท-าเรือหลัก (Homeport) ของ
โลก รวมท้ังพัฒนาท-าเรือแวะพัก (Port of Call) และท-าเรือมารีน-าให3มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีมาตรฐานความ
สะอาดและความปลอดภัยในแหล-งท-องเท่ียวทางทะเลท่ีมีศักยภาพของภาค (กระบ่ี พังงา และสมุย) รวมท้ังการ
บํารุงรักษาร-องน้ํา  

๓) พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา
หาดใหญ�–สะเดา โดยเร-งรัดการพัฒนาโครงข-ายรถไฟ อาทิ รถไฟฟFาหาดใหญ--ปาดังเบซาร� รถไฟทางคู-ชุมพร –  
สุราษฎร�ธานี-หาดใหญ-–สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ--ด-านพรมแดนสะเดา พัฒนาศูนย�
กระจายสินค3าทุ-งสงเป�นศูนย�กลางการเชื่อมโยงการขนส-งระบบราง รวมท้ังพัฒนาเมืองรอบสถานีขนส-งระบบราง
ในเมืองทุ-งสงและเมืองสะเดา (ปาดังเบซาร�) ตลอดจนพัฒนาท-าเรือสงขลาแห-งท่ี 2 เพ่ือรองรับการขนส-งสินค3า
เชื่อมโยงกับท-าเรือชายฝGqงและท-าเรือหลักท้ังภายในและต-างประเทศ  
 

๔) พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเช่ือมโยงภาคใต�กับเส�นทางการค�าโลก โดยการพัฒนา และ
ปรับปรุงท-าเรือท่ีมีอยู-ในปGจจุบันท้ังฝGqงอันดามันและฝGqงอ-าวไทยให3สามารถใช3ประโยชน�ได3อย-างเต็มศักยภาพ 
รวมท้ังการพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีหลังท-า พัฒนาและปรับปรุงสนามบินนานาชาติและสนามบิน
ภายในประเทศให3สามารถรองรับการเดินทางและการขนส-งสินค3า พัฒนาโครงข-ายรถไฟเชื่อมโยงท-าเรือสงขลา 2 
–หาดใหญ-–ปาดังเบซาร�–บัตเตอร�เวอร�ธ (รัฐป�นัง มาเลเซีย) รวมท้ังพัฒนาโครงข-ายถนนสายหลักเป�น 4 ช-อง
จราจร และการพัฒนาโครงข-ายถนนสายรองให3เชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพ่ือสนับสนุนการขนส-งและกระจาย
สินค3าจากพ้ืนท่ีตอนในสู-พ้ืนท่ีหลักได3อย-างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและศูนย�บริการ 
โลจิสติกส�รูปแบบต-าง ๆ เพ่ือรองรับการขนส-งสินค3าต-อเนื่องหลายรูปแบบและการค3าการลงทุนระหว-างประเทศ 
รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข-ายคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณด-านชายแดนโดยใช3 
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เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ และอํานวยความสะดวกในการข3ามแดนท้ังของประชาชน สินค3า และ
ยานพาหนะให3มีประสิทธิภาพ  
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 5 อนุรักษ� ฟ_`นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมอย�างเป5น
ระบบ เพ่ือเป5นฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

 

แนวทางการพัฒนา  
๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให�มีความอุดมสมบูรณ� โดยเฉพาะทรัพยากร

ดิน น้ํา ป�าไม3 ประมง และชายฝGqง เพ่ือเป�นปGจจัยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ�และฟ\]นฟู ทรัพยากร
โดยอาศัยความร-วมมือของชุมชน ส-งเสริมการปลูกป�าชุมชน ป�าชายเลน การปลูกไม3เศรษฐกิจ การรักษาระบบ
นิเวศทางทะเล อนุรักษ�ฟ\]นฟูสัตว�น้ําบริเวณป�าชายเลน และการปFองกันการกัดเซาะชายฝGqง โดยใช3เทคโนโลยีและ
รูปแบบท่ีเหมาะสมกับแต-ละสภาพพ้ืนท่ี และการจัดระเบียบและกําหนดกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร3าง
บริเวณพ้ืนท่ีชายฝGqงทะเลเพ่ือลดผลกระทบต-อการกัดเซาะบริเวณชายฝGqง รวมท้ังจัดการฐานข3อมูลเพ่ือการวางแผน
ทางการเกษตรท่ีเหมาะสม และระบบข3อมูลสารสนเทศเพ่ือเฝFาระวังและติดตามสถานการณ�ด3าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม  

๒) วางระบบป>องกันและแก�ไขป[ญหาการบริหารจัดการน้ําอย�างเป5นระบบ โดยนําเทคโนโลยี
มาใช3ในการจัดทําระบบการจัดการน้ําเชิงลุ-มน้ําท่ีทันสมัย จัดทําข3อมูลสารสนเทศด3านน้ํา เพ่ือแก3ไขปGญหาภัยแล3ง
และอุทกภัยในพ้ืนท่ีท่ีเกิดน้ําท-วมซํ้าซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมท้ังจัดหาน้ํา เพ่ือชุมชนชนบทและ
น้ําเพ่ือการบริโภคอุปโภคและการเกษตรท่ีเพียงพอ ตลอดจนการพัฒนาระบบสํารองและกักเก็บน้ํา และระบบส-ง
น้ําดิบ โดยการพัฒนาระบบโครงข-ายท-อส-งน้ํา ระบบจําหน-ายน้ําและ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส-งน้ําให3
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนปริมาณความต3องการใช3น้ําท่ีเพ่ิมข้ึนในเขตเมือง เพ่ือการอยู-อาศัย พาณิชย� และบริการ 
และลดผลกระทบจากปGญหาขาดแคลนน้ําในช-วงฤดูแล3ง  

๓) ส�งเสริมการใช�พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงานเพ่ือสร�างความ
ม่ันคงด�านพลังงาน โดยส-งเสริมการใช3พลังงานจากธรรมชาติ อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล (จากวัสดุ เหลือใช3ทาง
การเกษตร) และส-งเสริมให3เอกชนเข3ามาร-วมลงทุนในสาขาพลังงาน โดยใช3รูปแบบการร-วมลงทุนระหว-างภาครัฐ
และเอกชน (Public Private Partnership: PPP) รวมท้ังส-งเสริมให3ภาคประชาชนเข3ามามีส-วนร-วมในการ
ดําเนินงาน และส-งเสริมการใช3เทคโนโลยีการผลิตท่ีประหยัดพลังงานให3กับผู3ประกอบการ การให3ความรู3กับ
ประชาชนในการใช3พลังงานอย-างมีประสิทธิภาพ  

๔) บริหารจัดการและแก�ไขป[ญหาส่ิงแวดล�อมอย�างเป5นระบบ โดยการลงทุน ในโครงสร3าง
พ้ืนฐานด3านการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม การ
ให3ความรู3การจัดการขยะต้ังแต-ต3นทางจนถึงปลายทาง ควบคู-กับการสร3างจิตสํานึกให3กับประชาชนทุกวัยท้ังใน
และนอกระบบการศึกษา รณรงค�การบริโภคท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล3อมเพ่ือลดปริมาณการเกิดของเสีย ส-งเสริม
และเข3มงวดการดําเนินมาตรการ 3 R (Reduce Reuse Recycle) ท้ังในระดับท3องถ่ินและชุมชน ส-งเสริมระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล3อมท่ีปลายทางอย-างเหมาะสม เช-น การใช3ระบบฝGงกลบท่ีถูกหลักวิชาการ การแปลงขยะ
เป�นพลังงาน เป�นต3น สนับสนุนการน้ําเทคโนโลยีมาใช3ในการควบคุมและแก3ไขปGญหาสิ่งแวดล3อม และสนับสนุน
ท3องถ่ินและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล3อมด3วยมาตรการจูงใจ ท้ังมาตรการทางภาษีและมาตรการสนับสนุน
งบประมาณ  
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ยุทธศาสตร�ท่ี 6 พัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต�อย�างย่ังยืน  
 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาประตูการค�าฝ[\งตะวันตก (Western Gateway) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ

โครงสร3างพ้ืนฐานการขนส-งและระบบโลจิสติกส�ท่ีมีในปGจจุบันและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงฝGqงอ-าวไทย-ฝGqงอัน
ดามัน-ประเทศแถบเอเชียใต3 ให3สามารถเดินทางและขนส-งสินค3าผ-านเส3นทางประตูเศรษฐกิจ ด3านตะวันตกของ
ประเทศไทยได3อย-างต-อเนื่อง ไร3รอยต-อ ส-งเสริมระบบการขนส-งและโลจิสติกส�ให3ได3มาตรฐานสากล และศึกษา
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจท้ังด3านการผลิต การค3า การลงทุน โดยให3ความสําคัญกับการพัฒนาท-าเรือจังหวัด
ระนอง และการเชื่อมโยงเส3นทางรถไฟระหว-างชุมพร–ระนอง ท่ีจะสนับสนุนให3เกิดการใช3ประโยชน�จากท-าเรือ
ระนองให3เป�น Western Gateway  

2) พัฒนาประตูสู�การท�องเท่ียวอ�าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman 
Route) โดยพัฒนาการท-องเท่ียวเชื่อมโยงฝGqงอ-าวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ�-ชุมพร-ระนอง-เมียน
มา ควบคู-กับการพัฒนาเส3นทางท-องเท่ียวและสนับสนุนกิจกรรมกระตุ3นการท-องเท่ียวเชื่อมโยง ท้ังสองฝGqงทะเล 
รวมท้ังการพัฒนาโครงข-ายคมนาคมท้ังทางบกและทางอากาศ และสิ่งอํานวยความสะดวกด3านการท-องเท่ียว 
มุ-งเน3นรูปแบบการท-องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงแหล-งท-องเท่ียว ชายฝGqงทะเลของจังหวัด
ชุมพรกับ Royal Coast และเชื่อมโยงเส3นทางการท-องเท่ียวสู-แหล-งน้ําแร-และเกาะต-าง ๆ ของจังหวัดระนองและ
ประเทศเมียนมา  

3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค�าสูง (Bio-Based & 
Processed Agricultural Products) โดยสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสมัยใหม-มาใช3ในการผลิต ส-งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร3างมูลค-าเพ่ิมให3กับสินค3าทางการเกษตร โดยเน3นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือต-อยอดจากการ
ผลิตน้ํามันปาล�ม ในจังหวัดสุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล3เคียง (กระบ่ี และชุมพร) ไปสู-
ผลิตภัณฑ�ท่ีมีมูลค-าสูงข้ึน อาทิ Phase Change Material (PCM) และ Nutritional Foods พัฒนาต-อยอด
อุตสาหกรรมยางพาราและการแปรรูปอาหาร และพืชเศรษฐกิจสําคัญอ่ืน ๆ ผ-านการสร3างความร-วมมือระหว-าง
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา กําหนดเขตพ้ืนท่ีและสิทธิประโยชน�สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ฐาน
ชีวภาพท่ีชัดเจน เพ่ือดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน ส-งเสริมการพัฒนาบุคลากรด3านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  

4) การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ การส�งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน�าอยู� 
(Green Culture & Livable Cities) ในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร�ธานี และนครศรีธรรมราช โดย
เน3นกรอบการเป�นเมืองท่ีมีความน-าอยู-สําหรับคนทุกกลุ-ม และยังคงรักษาอัตลักษณ�ของพ้ืนท่ี รวมท้ังอนุรักษ�และ
ฟ\]นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ป�าไม3 และป�าชายเลน เพ่ือให3เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน อนุรักษ�และส-งเสริม
วัฒนธรรมและภูมิปGญญาท3องถ่ิน เพ่ิมบทบาทการมีส-วนร-วมของชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนา แหล-งการ
เรียนรู3และการท-องเท่ียววิถีชุมชน และพัฒนาเมืองน-าอยู-สําหรับคนทุกกลุ-มในสังคม และเอ้ือต-อ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยกําหนดการพัฒนาเมืองระนองให3เป�น Smart Living City ท่ีมี การวางผังเมืองและระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีทันสมัย  
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2)แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ-มจังหวัดภาคใต3ฝGqงอันดามัน (พ.ศ. 2562-2565) มีเปFาหมายสําคัญท่ีจะนํา 

ทิศทางการพัฒนาไปสู- ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา ท้ังในด3านการยกระดับขีด 
ความสามารถและการพัฒนาศักยภาพการท-องเท่ียวเชิงรุก การกระจายรายได3และสร3างความสมดุลของการ
พัฒนาให3กับทุกภาคส-วน โดยเฉพาะกลุ-มเกษตรกรและชุมชนท3องถ่ิน รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม บนพ้ืนฐานความเข3มแข็งและการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังนี้ศักยภาพ 
ของกลุ-มจังหวัดภาคใต3ฝGqงอันดามัน นอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล หมู-เกาะ 
ประวัติศาสตร� ประเพณีท3องถ่ิน มีชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมท่ีน-าสนใจ ซ่ึงมีความเหมาะสมกับการพัฒนาการท-องเท่ียว 
แล3ว ยังเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ�เหมาะสมกับการทําการเกษตร และเป�นแหล-งผลิตอาหารรองรับ 
นักท-องเท่ียว โดยเฉพาะอย-างยิ่งยางพาราและปาล�มน้ํามันท่ีเป�นพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ-มจังหวัด ท้ังนี้ 
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยส-งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูป การส-งเสริมการพัฒนาองค�ความรู3ทางด3าน
เกษตรและการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช3ในชีวิตประจําวันอย-างจริงจังจะสามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร และเป�นกลไกท่ีสามารถรองรับผลกระทบจากการท-องเท่ียว ท่ีอิงอยู-กับทิศทางท่ีผันผวน 
ของเศรษฐกิจโลกอย-างสูงได3ในเวลาเดียวกัน 

การพัฒนากลุ-มจังหวัดภาคใต3ฝGqงอันดามันจึงต3องบูรณาการทุกภาคส-วน ท้ังหน-วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และความต3องการของประชาสังคม ท3องถ่ิน และชุมชนเข3าอย-างเป�นเอกภาพเพ่ือประโยชน�สูงสุดใน
พ้ืนท่ีโดยมุ-งเปFาหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บนฐานการพัฒนาคุณภาพด3านการท-องเท่ียวให3มีมาตรฐาน
อย-างยั่งยืนควบคู-กับสร3างมูลค-าเพ่ิมให3สินค3าเกษตรท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีเพ่ือให3ชุมชนเกิดความเข3มแข็ง 

 

กรอบแนวคิด 
การพัฒนากลุ-มจังหวัดภาคใต3ฝGqงอันดามัน พ.ศ.2562 -2565 นั้นได3ยึดแนวคิดการพัฒนา

อย-างยั่งยืนเพ่ือให3เกิดการพัฒนาท่ีสมดุลมีการสร3างรายได3และการกระจายรายได3ท่ีท่ัวถึงและเป�นธรรมและมี
ภูมิคุ3มกันต-อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศควบคู-กับแนวคิดการพัฒนาแบบ
องค�รวมท่ียึดคนและผลประโยชน�ของประชาชนเป�นตัวต้ังเป�นการพัฒนามิติเศรษฐกิจและสังคมท่ีเชื่อมโยงทุกมิติ
ของการพัฒนา ให3เข3ากับมิติทางกายภาพและสิ่งแวดล3อมของพ้ืนท่ีอย-างบูรณาการ ภายใต3กระบวนการพัฒนา
ของทุกฝ�ายท่ีเชื่อมโยงสนับสนุนกันในการทําแผนพัฒนาฯ ยังให3ความสําคัญกับแนวยุทธศาสตร�พระราชทาน 
เข3าใจ เข3าถึงพัฒนาและการน3อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต�ใช3ในการพัฒนาให3สอดคล3องตาม
หลักภูมิสังคมท่ีมีวิถีชีวิต อัตลักษณ� และคุณค-าท่ีหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางธรรมชาติ
แวดล3อมของแต-ละจังหวัดและท3องถ่ิน รวมท้ังสอดคล3องกับความต3องการท่ีแท3จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึง
คํานึงถึงหลักการมีส-วนร-วมของทุกภาคีการพัฒนา” ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและชุมชน ในการร-วม
คิด ร-วม 
ดําเนินการและร-วมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการพัฒนา และยึดหลักธรรมาภิบาล ความ
ยุติธรรม โปร-งใสมีการกระจายอํานาจให3เกิดความเป�นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช3ทรัพยากร เพ่ือให3
สังคมมีความสมานฉันท�และอยู-เย็นเป�นสุขร-วมกันตามหลักการประชารัฐ 
 

หลักการ 
1. กําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีกลุ-มจังหวัดภาคใต3ฝGqงอันดามันให3สอดคล3องกับ

ยุทธศาสตร�ชาติระยะ 20 ป� (2560-2579) ทิศทางการพัฒนาภาคใต3ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห-งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาประเทศด3านต-าง ๆ ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคใต3 และ
แผนพัฒนารายสาขาการผลิต ภายใต3บริบทการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ เพ่ือสร3างโอกาสการ

21 



พัฒนาให3สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศ รวมตลอดท้ังศักยภาพและภูมิสังคมของ
พ้ืนท่ี เชื่อมโยงต้ังแต- ต3นทาง กลางทาง และปลายทาง 

2. กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ-มจังหวัดภาคใต3ฝGqงอันดามันให3เหมาะสมกับศักยภาพ
และโอกาสของพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข-งขันทางเศรษฐกิจ เกิดการลงทุนเพ่ือสร3างงานสร3างรายได3
และความม่ังค่ังให3แก-ประชาชนในพ้ืนท่ีอย-างท่ัวถึงและเป�นธรรม ควบคู-กับการพัฒนาคุณภาพคนให3กําวทันต-อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก และเป�นผู3นําด3านการนําเทคโนโลยีมาใช3ในการพัฒนาทุกมิติและการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสร3างศักยภาพความเข3มแข็งของชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล3อมอย-าง
ยั่งยืนรวมตลอดท้ังการรักษาความม่ันคงของประเทศ การพลังงานและการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ เพ่ือ
ประโยชน�สุขของประชาชนในพ้ืนท่ีและการพัฒนาท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

จากกรอบแนวคิดและหลักการดังกล-าวข3างต3น กลุ-มจังหวัดภาคใต3ฝGqงอันดามันจึงกําหนดแนวคิดใน
การพัฒนาการท-องเท่ียวและเศรษฐกิจของกลุ-มจังหวัดร-วมกัน คือ ร-วมกัน เก้ือหนุน และเชื่อมโยงเพ่ือน ไปสู-
เปFาหมาย “การท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข�มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย�างย่ังยืน” 

 
1. การท-องเท่ียวทางบกและทางทะเลท่ีมีคุณภาพอย-างยั่งยืน 
2. การสร3างมูลค-าเพ่ิมให3สินค3าเกษตร ประมง และปศุสัตว�ท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ี เพ่ือให3

ชุมชนเกิดความเข3มแข็งอย-างยั่งยืน 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกมิติ เพ่ือก3าวทันต-อการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร3าง

ความเข3มแข็งของชุมชนในการบริการด3านการท-องเท่ียว และภาคการเกษตร 
 

 ทิศทางการพัฒนากลุ�มจังหวัด 
 

กลุ-มจังหวัดภาคใต3ฝGqงอันดามัน มีฐานทรัพยากรการท-องเท่ียวท่ีหลากหลาย และมีศักยภาพสูง
โดยเฉพาะทรัพยากรทางด3านการท-องเท่ียวท้ังทางทะเลและทางบกท่ีมีความโดดเด-น และชื่อเสียงระดับโลกจึงได3
กําหนดทิศทางพัฒนาศักยภาพให3เป�นศูนย�กลางการท-องเท่ียวทางทะเล และทางบกท่ีมีคุณภาพระดับโลก 
เพ่ือเสริมสร3างความเข3มแข็งให3กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุ-มจังหวัดภาคใต3ฝGqงอันดามัน เพ่ือกําวเข3าสู- 
การเป�นศูนย�กลางการท-องเท่ียวระดับโลก โดยเน3นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร3างความเข3มแข็ง 
ของชุมชนในการให3บริการด3านการท-องเท่ียวท้ังในระดับสากล และระดับชุมชนให3มีมาตรฐานเพียงพอ และ
พัฒนา 
ศักยภาพผู3ประกอบการท-องเท่ียวให3มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด3านการท-องเท่ียวตามหลักธรรมา 
ภิบาลและเป�นมิตรกับสิ่งแวดล3อม และให3ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม 
ให3อุดมสมบูรณ�อย-างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส-วนร-วมของทุกภาคส-วนในพ้ืนท่ีและกลยุทธ�บริหารจัดการ 
ด3านการตลาดและประชาสัมพันธ�เพ่ือรักษามาตรฐานและคุณภาพของนักท-องเท่ียวและพัฒนาระบบและสร3าง 
มูลค-าเพ่ิมให3สินค3าภาคการเกษตร ประมง และปศุสัตว� ท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ี โดยนํางานวิจัยและนวัตกรรม 
มาต-อยอดสู-การพัฒนาการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค-าสินค3าพร3อมท้ังมุ-งเน3นการพัฒนาและเพ่ิมคุณภาพบริการพ้ืนฐาน 
และสิ่งอํานวยความสะดวกให3เพียงพอและได3มาตรฐานด3านความปลอดภัย 

วิสัยทัศน�(Vision) 
 

“การท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพระดับโลกบนฐานความเข�มแข็งของภาคเกษตรและชุมชน
อย�างย่ังยืน” 
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พันธกิจ (Mission) 
1. มุ-งเน3นการบริหารจัดการด3านการท-องเท่ียวให3ได3มาตรฐานโดยยึดหลัก “สะดวก 

สะอาด ปลอดภัย”มุ-งสู-อันดามันเมืองอัจฉริยะและน-าอยู- (Andaman Smart and Livable City) และส-งเสริม
ด3านการตลาดประชาสัมพันธ� พ้ืนท่ีการท-องเท่ียวให3กระจายไปสู-ชุมชนและท3องถ่ินอย-างท่ัวถึง เพ่ือยกระดับ 
รายได3จากการท-องเท่ียว 

2. เสริมสร3างความเข3มแข็งภาคการเกษตรให3เติบโตอย-างเต็มศักยภาพ เพ่ือสร3างรายได3
ให3กับพ้ืนท่ีอย-างต-อเนื่องและยั่งยืน 

3. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลท้ังภาคการท-องเท่ียวและเกษตร ให3ก3าวทัน
เทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมาใช3เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให3สูงข้ึนนําไปสู-การขับเคลื่อนงานให3บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค� 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล3อมเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
และรักษาความเป�นอัตลักษณ�ของอันดามัน 

 

เป>าประสงค�รวม (Objectives) 
1. มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข-งขันสูงท้ังด3านการท-องเท่ียวและภาคเกษตร 

เพ่ือสร3างรายได3และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
2. ชุมชนมีความเข3มแข็ง ประชาชนมีความม่ันคงในคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. บุคลากรด3านการท-องเท่ียวและภาคเกษตรได3รับการพัฒนาให3มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
4. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อมท่ีดี กิจกรรมท่ีเป�นมิตร

ต-อสิ่งแวดล3อมเพ่ือคงความอุดมสมบูรณ�อย-างยั่งยืน 
5. มีการอนุรักษ�ประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค-าให3คงความเป�นอัตลักษณ�แห-งอัน

ดามัน 
6. มุ-งสู-ความเป�นอันดามันเมืองอัจฉริยะและน-าอยู- (Andaman Smart and Livable 

City) 
 

3)แผนพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศน�  
“เมืองแห	งคุณภาพชีวิตท่ีดีและย่ังยืน” 

พันธกิจ 
1. มุ�งสร�างศักยภาพทางเศรษฐกิจด�านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท�องเท่ียว ให�มีความม่ังค่ัง

และมีความรับผิดชอบต�อสังคม  
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให�มีความม่ันคง สามารถดํารงชีวิตได�อย�าง 

มีคุณภาพ  
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให�ยั่งยืนและสร�างสิ่งแวดล�อมท่ีดีบนความหลากหลายทาง 

ชีวภาพ 
4. ส�งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส�วน     
5. เสริมสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ   
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เป าประสงค#รวม  
1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย-างม่ันคงและยั่งยืน  
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร3างความเข3มแข็งทางสังคมและส-งเสริมการศึกษาเรียนรู3 

อย-างมี คุณภาพ   
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ�และมีสิ่งแวดล3อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบ 

บูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด  

1. สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีม่ันคงและยั่งยืน  
2. ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศน1ให�มีคุณภาพเพ่ือสร�างรายได�ให�เติบโตอย�างต�อเนื่อง  
3. เสริมสร�างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย�างมีคุณภาพ  
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมและพลังงาน อย�างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนท่ี และมี     

ความยั่งยืน  
เป>าประสงค�และกลยุทธ�ของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 สร'างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด'านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีม่ันคงและย่ังยืน  

เป าประสงค# 
  1. รายได�จากการเกษตรเพ่ิมข้ึน  

2. ผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมีมูลค�าเพ่ิมข้ึน  

แผนงาน/กลยุทธ#  
1. พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค�าเกษตรท่ีสําคัญ  
2. จัดหาแหล�งน้ําเพ่ิมเติมสําหรับด�านการเกษตรอุปโภค–บริโภค  
3. ส�งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให�ม่ันคงตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส�งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค�าเกษตรท่ีสําคัญ  
5. ส�งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย�อม วิสาหกิจชุมชน และผู�ผลิตชุมชน 

  6. สร�างขีดความสามารถในการแข�งขันทางการค�าและการพาณิชย1  
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ ส	งเสริมและพัฒนาการท	องเท่ียวเชิงนิเวศน#ให'มีคุณภาพเพ่ือสร'างรายได'ให'เติบโต 
                            อย	างต	อเนื่อง  

เป าประสงค#  
1. รายได�จากการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

แผนงาน/กลยุทธ#  
1. พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให�ได�มาตรฐานของกรมการท�องเท่ียว  
2. ยกระดับการเข�าถึงและเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียว  
3. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียว  
4. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท�องเท่ียว  
5. พัฒนาผลิตภัณฑ1ทางการท�องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการท�องเท่ียว  
6. ส�งเสริมการประชาสัมพันธ1การตลาดสมัยใหม�และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ1ด�านการท�องเท่ียวอย�าง 
    เป7นระบบ  
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ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ เสริมสร�างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย�างมี 
        คุณภาพ 

 เป>าประสงค�  
1. ตรังเป�นสังคมอยู-เย็นเป�นสุข  
2. ประชาชนมีรายได3และหลักประกันท่ีม่ันคง  
3. อัตราการตายด3วยโรคท่ีเป�นปGญหาสําคัญลดลง  
4. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู3ดีและมีคุณภาพ  
 

 แผนงาน/กลยุทธ�  
1. เสริมสร3างสังคมคุณธรรม วัฒนธรรม ครอบครัวอบอุ-น ชุมชนเข3มแข็ง ปลอดภัย 
2. ส-งเสริมการจัดการเรียนรู3และใช3ภูมิปGญญาชาวบ3านในขับเคลื่อนตําบลสร3างสุขให3ครบทุกพ้ืนท่ีตําบล  
3. ส-งเสริมอาชีพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจแก-ผู3มีรายได3น3อย  
4. ส-งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ-มเปFาหมายทุกช-วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ 

แรงงานผู3สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได3รับการคุ3มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
5. ส-งเสริมการมีสุขภาวะท่ีดีแบบองค�รวมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับ ทุติย

ภูมิและตติยภูมิ โดยการมีส-วนร-วมของชุมชนและท3องถ่ิน  
6. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก3ไขปGญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 

 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล'อมและพลังงาน อย	างเหมาะสมกับ 

        ชุมชน/พ้ืนท่ี และมีความย่ังยืน  
 เป าประสงค#  

1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ1  
2. พัฒนาคนและแหล�งเรียนรู�ด�านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล�อม และพลังงาน เพ่ือให�มีความ  
    พร�อมในการบริหารจัดการ  
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และพลังงานมีการบูรณาการอย�างมี 
   ประสิทธิภาพ 

แผนงาน/กลยุทธ# 
1. ป8องกันการบุกรุกทําลายป9าและส�งเสริมการปลูกป9าแบบบูรณาการ  
2. ส�งเสริมการอนุรักษ1ป9าต�นน้ําแหล�งน้ําต�างๆ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ<=งโดยการมีส�วนร�วม ของ 
    ประชาชน  
3. ส�งเสริมการอนุรักษ1พลังงานและการใช�พลังงานทางเลือกเพ่ือลดป<ญหาสิ่งแวดล�อม   
4. บูรณาการความร-วมมือจากทุกภาคส-วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล3อม   
    และส-งเสริมให3มีแหล-งเรียนรู3  
5. สนับสนุนองค�กรปกครองส-วนท3องถ่ินและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป�นระบบ 
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 แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2564  ได3กําหนดยุทธศาสตร�และเปFาหมายท่ีจะต3องบรรลุ
อย-างชัดเจนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม โดยยึดคนเป�นศูนย�กลางของการ
พัฒนา และให3ความสําคัญอย-างยิ่งกับการสร3างกระบวนการมีส-วนร-วมของทุกภาคส-วนในทุกมิติอย-างบูรณาการและ
เป�นองค�รวม โดยกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร�ของจังหวัดตรังไว3 ดังนี้ 
 

 1.๔) ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.256๑-256๔) 
********************** 

“เป5นองค�กรหลักในการประสานพัฒนาท�องถ่ินและชุมชน 
มุ�งเน�นการมีส�วนร�วมเชิงคุณภาพ 

สืบสานภูมิป[ญญา 
สู�การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล�อม และความสุขสู�ประชาชนอย�างย่ังยืน” 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.256๑-256๔) 

*********************** 
 1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด3านโครงสร3างพ้ืนฐานควบคู-การท-องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 
 2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด3านคุณภาพชีวิตและส-งเสริมการศึกษาเรียนรู3แบบองค�รวม 
 3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาและส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชนสู-ระดับฐานราก 
 4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด3านการอนุรักษ�พลังงานและการจัดการ 
              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อมอย-างยั่งยืน    
 5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด3านการอนุรักษ�และส-งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปGญญา 
              ท3องถ่ิน 
 6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด3านการอยู-ดีมีสุขของท3องถ่ิน 
 7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด3านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท3องถ่ิน 
 

 แผนพัฒนาอําเภอกันตัง 4 ป) (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

 แผนพัฒนาอําเภอกันตัง 4 ป) (พ.ศ. 2561 – 2564) มีองค�ประกอบ ดังนี้ 
วิสัยทัศน� ( Vision ) 
                       “ สวรรค�แห�งการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�  พัฒนาการเกษตรสู�สากล” 

พันธกิจ 
          1.  บูรณาการและดําเนินการแก3ไขปGญหาความยากจนโดยอํานวยการบริหารราชการทุกภาค
ส-วน 
          2.  เสริมสร3างการอํานวยความเป�นธรรม  ความสงบเรียบร3อยและความปลอดภัยของสังคม 
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          3.  ส-งเสริมการบริหารกิจการบ3านเมืองท่ีดี  การบริการประชาชน  และการมีส-วนร-วมของ
ประชาชน 
          4.   เสริมสร3างความม่ันคงภายใน  พัฒนางานข-าวกรอง  และโครงข-ายการสื่อสาร  รวมท้ัง
การแก3ไข ปGญหาสถานะและสิทธิของบุคคลท่ียังไม-มีสถานภาพท่ีชัดเจน  
          5.  จัดระเบียบชายแดนและบูรณาการแก3ปGญหาจังหวัดชายแดนภาคใต3  
          6.  สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม  
          7.  การขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายรัฐบาลไปสู-การปฏิบัติในระดับอําเภอ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร� 
          1. การพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและ OTOP 
          2. การพัฒนาการท-องเท่ียวเชิงอนุรักษ� และวัฒนธรรมควบคู-ไปกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน 
          3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และสังคมให3มีคุณภาพ 
          4. การเสริมสร3างความเป�นเลิศในการปฏิบัติราชการ  
เป>าประสงค� 
          1. เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
          2. สร3างโอกาสให3เกษตรกรเข3าถึงแหล-งทุน 
          3. เพ่ิมรายได3จาก  OTOP 
          4. มีแหล-งท-องเท่ียวทางธรรมชาติ  และวัฒนธรรมท่ีได3มาตรฐาน 
          5. เพ่ิมรายได3จากการท-องเท่ียว 
          6. มีการวิจัยพัฒนาระบบนิเวศน�พ้ืนท่ีแหล-งน้ํา และแหล-งท-องเท่ียว ป�ละ 3 แห-ง 
          7. เมืองน-าอยู-  ชุมชนเข3มแข็ง 
          8. สร3างความพึงพอใจและความม่ันใจให3แก-ประชาชนผู3รับบริการ 
          9. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคคลากรและองค�กรให3อยู-ในระดับเกณฑ�มาตรฐานท่ีสามารถ
ยอมรับได3  
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 2. ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  
 
   2.1 วิสัยทัศน�  

“คลองชีล�อมน�าอยู�  สาธารณูปโภคครบครัน  รู�ทันสุขภาวะ   เศรษฐกิจย่ังยืน  
ส่ิงแวดล�อมสดใส   การศึกษาก�าวไกล   เชิดชูคุณธรรม  ประชาชนมีส�วนร�วม” 
   2.2 ยุทธศาสตร� 
   1.ด3านโครงสร3างพ้ืนฐาน 
       2.ด3านคุณภาพชีวิตและส-งเสริมการศึกษา 
       3.ด3านพัฒนาและส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชน 
         4.ด3านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อมควบคู-การส-งเสริมการท-องเท่ียว 
          5.ด3านอนุรักษ�และส-งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปGญญาท3องถ่ิน 
          6.ด3านการอยู-ดี มีสุข  
   2.3 เป>าประสงค� 
       1.การจัดบริการด3านโครงสร3างพ้ืนฐานได3มาตรฐาน และเพียงพอต-อความต3องการของ  
                               ประชาชน 
       2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
       3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  
       4.ประชาชนได3รับการศึกษาอย-างท่ัวถึง 
       5.ประชาชนได3รับการบริการอย-างท่ัวถึง 
       6.อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อมให3คงอยู-อย-างยั่งยืน 
       7.ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปGญญาท3องถ่ิน ได3รับการสืบทอด 
       8.ชุมชนมีความเข3มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได3ภายใต3หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       9.ประชาชนได3รับการส-งเสริมด3านอาชีพและมีรายได3เพียงพอต-อการดํารงชีพ  
      

   2.4 ตัวช้ีวัด  
1.จํานวนถนนท่ีสร3าง/ปรับปรุง ซ-อมแซม 
2.จํานวนครัวเรือนท่ีมีน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค 
3.ร3อยละของจํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟFาใช3 
3.จํานวนเส3นทาง/ชุมชนท่ีมีระบบไฟฟFาสาธารณะ 
4.ร3อยละของประชาชนท่ีมีความเป�นอยู-ท่ีดีข้ึน 
5.ร3อยละของประชาชนท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
6.ร3อยละของประชาชนท่ีได3รับการศึกษา 
7.ร3อยละของจํานวนประชาชนท่ีเข3าถึงบริการอย-างท่ัวถึงและเพียงพอ 
8.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการด3านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล3อม 
9.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการอนุรักษ�ศิลปวัฒธรรม ประเพณี และภูมิ 
  ปGญญาท3องถ่ิน 
10.ร3อยละของหมู-บ3านท่ีดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

       11.ร3อยละของครัวเรือนท่ีมีอาชีพและรายได3ท่ีเพียงพอ 
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12.ร3อยละของกลุ-มอาชีพ/อาชีพเสริมในพ้ืนท่ีได3รับการพัฒนาด3านทักษะและศักยภาพใน 
     การบริการจัดการ 

   2.5 ค�าเป>าหมาย 
1.จํานวนโครงการท่ีสร3าง/ปรับปรุง ซ-อมแซมถนน เพ่ิมข้ึน 
2.จํานวนครัวเรือนท่ีมีน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค เพ่ิมข้ึน 
3.ร3อยละของจํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟFาใช3 
4.จํานวนเส3นทาง/ชุมชนท่ีมีระบบไฟฟFาสาธารณะ 
5.ร3อยละของประชาชนท่ีมีความเป�นอยู-ท่ีดีข้ึน 
6.ร3อยละของประชาชนท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
7.ร3อยละของประชาชนท่ีได3รับการศึกษา 
8.ร3อยละของจํานวนประชาชนท่ีเข3าถึงบริการอย-างท่ัวถึงและเพียงพอ 
9.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการด3านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล3อม 
10.จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการอนุรักษ�ศิลปวัฒธรรม ประเพณี และภูมิ 
   ปGญญาท3องถ่ิน 
11.ร3อยละของหมู-บ3านท่ีดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

       12.ร3อยละของครัวเรือนท่ีมีอาชีพและรายได3ท่ีเพียงพอ 
13.ร3อยละของกลุ-มอาชีพ/อาชีพเสริมในพ้ืนท่ีได3รับการพัฒนาด3านทักษะและศักยภาพใน 
     การบริการจัดการ 

 
1.6 กลยุทธ� 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ�  1. ก-อสร3าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ท-อระบายน้ํา 

2. การพัฒนาและจัดหาแหล-งน้ําเพ่ือการอุปโภค/บริโภคและน้ําเพ่ือการเกษตรให3เพียงพอและ   
ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

3. ประสานกับหน-วยงานท่ีเก่ียวข3องขยายเขตไฟฟFาให3ครบทุกครัวเรือนและ ติดต้ังไฟฟFาแสง
สว-างสาธารณะ 

 4.ประสานกับหน-วยงานท่ีเก่ียวข3อง 

          ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส�งเสริมการศึกษา 
 กลยุทธ�  1. ส-งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

2. ส-งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
5. ส-งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข3อมูล การวิจัย การใช3ข3อมูลประชาสัมพันธ� 
6. ส-งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
7. เพ่ิมช-องทางในการรับรู3ข-าวสารให3แก-ประชาชน 
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          ยุทธศาสตร�การพัฒนาและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน 
กลยุทธ�  1. ส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชน 

2. ส-งเสริมระบบปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน-วยงาน 
4. สนับสนุนให3มีการประสานงานระหว-างองค�กรปกครองส-วนท3องถ่ินและส-วนราชการอ่ืน 

 

  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมควบคู�การ
ส�งเสริมการท�องเท่ียว 
กลยุทธ�  1. สร3างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม 

2. บําบัดและฟ\]นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม 
3. บําบัดและจัดการขยะ 

  
  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านอนุรักษ�และส�งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป[ญญาท�องถ่ิน 
กลยุทธ�   1. ส-งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปGญญาท3องถ่ิน 
 
         ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอยู�ดี มีสุข 
กลยุทธ� 1. ส-งเสริมและสนับสนุนเพ่ือสร3างความเข3มแข็งให3กับเกษตรกรรายย-อยในภาคการเกษตรโดย

ใช3ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาและส-งเสริมอาชีพให3กับประชาชน 

 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร�  
   1.พัฒนาด3านโครงสร3างพ้ืนฐานให3ได3มาตรฐานและเพียงพอ 
   2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให3ดียิ่งข้ึน 
   3.ส-งเสริมพัฒนาด3านสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
   4.ส-งเสริมการพัฒนาด3านการศึกษา 
   5.ส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชน 
   6.ปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   7.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
   8.คุ3มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม 
   9.บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปGญญาท3องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท3องถ่ิน 
   10.เสริมสร3างรายได3 ส-งเสริมการประกอบอาชีพ 
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 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�กับแผนในระดับต-าง ๆ ท่ีเก่ียวข3องกับแผนพัฒนาท3องถ่ิน 
ขององค�การบริหารส-วนตําบลคลองชีล3อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป) (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบายความมั่นคง
แห�งชาติ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนงบประมาณ
เชิงบูรณาการ 

แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดตรัง 

แผนพัฒนาอําเภอกันตัง 

กรอบยุทธศาสตร1การพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัดตรัง 

แผนพัฒนาท�องถ่ิน 

องค1การบริหารส�วนตําบลคลอง 

ชีล�อม 

ประสานโครงการระดับอําเภอ 

แผนพัฒนา อบจ. ตรัง 

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/
หน�วยปฏิบัต ิ

แผนบริหารราชการแผ�นดิน 

ส�วนราชการ/หน�วยงานอ่ืน นโยบายคณะผู�บริหารท�องถ่ิน 

องค1กรภาคประชาสังคม 

ประชาคมท�องถ่ิน 

แผนชุมชน 

    เกินกรอบวงเงิน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส วนท!องถิ่น 

โครงสร!างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส วนตําบลคลองชีล!อม (พ.ศ. 2561- 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                    
   
                    
                    
            

 
 

 
 

       

 

 

  

 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการภาครัฐ 
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ด�านอนุรักษ�และส�งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิป$ญญาท�องถิ่น 

ด�านการอยู�ดี มีสุข 

ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป3 ด�านความมั่นคง ด�านการสร�างความสามรถ 
ในการแข�งขัน 

ด�านการพัฒนาและ 
เสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
ของ อบต.คลองชีล!อม 

การเสริมความ
เป-นธรรม ลด 

ความเหลื่อมล้ํา          
ในสังคม 

การสร�างความ
เข�มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข�งขันได� 
อย�างยั่งยืน 

ด�านความมั่นคง
แห�งชาติเพื่อ
การพัฒนา

ประเทศสู�ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 

การเสริมสร�างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย� 

การเติบโตที่
เป-นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม

เพื่อการพัฒนา
อย�างยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป6องก�น
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร�าง

พื้นฐานและ
ระบบ       

โลจิสติกส� 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร� 

เทคโนโลยี  วิจัย        
และนวัตกรรม 

ความร�วมมือ
ระหว�างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ด�านการสร�างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท�าเทียมกนัทางสังคม 

ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป-นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรม 

และอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 

 

ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงนิเวศน�ให�มีคุณภาพ 

เพื่อสร�างรายได�ให�เติบโตอย�างต�อเนื่อง 

 

เสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

และการศึกษาเรียนรู�อย�างมีคุณภาพ 

 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมและพลังงาน 
อย�างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 

 

ด�านโครงสร�างพื้นฐาน
ควบคู�การท�องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ� 

ด�านคุณภาพชีวิตและ
ส�งเสริมการศึกษา

เรียนรู�แบบองค�รวม 

การส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมของประชาชน 
สู�ระดับฐานราก 

ด�านการอนุรักษ�พลังงาน 
และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

ด�านการอนุรักษ� 
และส�งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ

ป$ญญาท�องถิ่น 

ด�านการอยู�ดีมีสุข 
ของท�องถิ่น 

ด�านการเมือง  การบริหาร 
และการพัฒนาบุคลากร 

ของท�องถิ่น 

ด�านโครงสร�างพื้นฐาน ด�านคุณภาพชีวิตและ 
ส�งเสริมการศึกษา 

ด�านการพัฒนาและส�งเสริม 
การมีส�วนร�วมของประชาชน 

ด�านอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ควบคู�การส�งเสริมการท�องเที่ยว 

ยุทธศาสตร
กลุ#มจังหวัด การท�องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มี

คุณภาพอย�างยั่งยืน 

 

การสร�างมูลค�าเพิ่มให�สินค�าเกษตร ประมง และปศุสัตว�ที่มีศักยภาพใน

พื้นที่ เพื่อให�ชุมชนเกิดความเข�มแข็งอย�างยั่งยืน 

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกมิติ เพื่อก�าวทันต�อการเปลี่ยนแปลง และ
เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนในการบริการด�านการท�องเที่ยว และภาค

การเกษตร 



 แผนผังยุทธศาสตร�  (strategic  map) 
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พัฒนาด�านการ 
อยู�ดี มีสุข 

 

 
วิสัยทัศน$ 

“คลองชีล�อมน�าอยู�  สาธารณูปโภคครบครนั  รู�ทันสุขภาวะ   เศรษฐกิจยั่งยืน  
 สิ่งแวดล�อมสดใส   การศึกษาก�าวไกล   เชิดชูคุณธรรม  ประชาชนมีส�วนร�วม” 

 

พัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

พัฒนาด�านคุณภาพชีวิต
และส�งเสริมการศึกษา 

พัฒนาและส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมของประชาชน 

ประชาชนมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย$สิน 

พัฒนาด�านอนุรักษ$และ
ส�งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิป9ญญาท�องถิ่น 

ประชาชน
ได�รับ

การศึกษา
อย�างทั่วถึง 

 

ประชาชน
ได�รับการ

บริการอย�าง
ทั่วถึง 

อนรุักษ$
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม.ให�
คงอยู�อย�างยั่งยืน 

ศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรมและ

ภูมิป9ญญา
ท�องถิ่นได�รับ
การสืบทอด 

ยุทธศาสตร$ 

เป@าประสงค$ 

ค�าเป@าหมาย 1.จํานวนโครงการที่สร�าง/ปรับปรุง 
ซ�อมแซมถนนเพิ่มขึ้น 
2.จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น 
3.ร�อยละของจํานวนครัวเรือนที่มี
ไฟฟ@าใช� 
4.จํานวนเส�นทาง/ชุมชนที่มีระบบ
ไฟฟ@าสาธารณะ 
 

1.ร�อยละของประชาชนที่มีความเปJนอยู�ที่ดขีึ้น 
2.ร�อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย$สิน 
3.ร�อยละของประชาชนที่ได�รับการศึกษา 
4.ร�อยละของจํานวนประชาชนที่เข�าถึงบรกิาร
อย�างทั่วถึงและเพียงพอ 

1.จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทีด่ําเนินการ
ด�านการอนุรกัษ$
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

1.ร�อยละของหมู�บ�านที่ดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ร�อยละของครวัเรอืนที่มอีาชีพและรายได�ที่
เพียงพอ 
3.ร�อยละของกลุ�มอาชีพ/อาชีพเสริมในพื้นที่
ได�รับการพัฒนาด�านทกัษะและศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

พัฒนาด�านการอนุรกัษ$ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมควบคู�การส�งเสริมการท�องเที่ยว 

จัดบริการด�าน 
โครงสร�างพื้นฐาน
ได�มาตรฐาน และ
เพียงพอต�อความ
ต�องการของ
ประชาขน 

ชุมชนมีความ
เข�มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได�ภายใต�
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนได�รับการ
ส�งเสริมด�านอาชีพและ
มีรายได�เพียงพอต�อ

การดํารงชีพ 

1.จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทีด่ําเนินการ
ในการอนรุกัษ$
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป9ญญาท�องถิน่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 

ค�าเป@าหมาย 
1.จํานวนโครงการที่สร�าง/ปรับปรุง 
ซ�อมแซมถนนเพิ่มขึ้น 
2.จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น 
3.ร�อยละของจํานวนครัวเรือนที่มี
ไฟฟ@าใช� 
4.จํานวนเส�นทาง/ชุมชนที่มีระบบ
ไฟฟ@าสาธารณะ 
 

1.ร�อยละของประชาชนที่มีความเปJนอยู�ที่ดขีึ้น 
2.ร�อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย$สิน 
3.ร�อยละของประชาชนที่ได�รับการศึกษา 
4.ร�อยละของจํานวนประชาชนที่เข�าถึงบรกิาร
อย�างทั่วถึงและเพียงพอ 

1.จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทีด่ําเนินการ
ด�านการอนุรกัษ$
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

1.จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทีด่ําเนินการ
ในการอนรุกัษ$
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป9ญญาท�องถิน่ 

1.ร�อยละของหมู�บ�านที่ดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ร�อยละของครวัเรอืนที่มอีาชีพและรายได�ที่
เพียงพอ 
3.ร�อยละของกลุ�มอาชีพ/อาชีพเสริมในพื้นที่
ได�รับการพัฒนาด�านทกัษะและศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

แผนงาน 

 

กลยุทธ� 1.ก�อสร�าง ปรับปรุง 
บํารุง รกัษาถนน 
สะพาน ท�อระบายน้ํา 

2.การพัฒนาและ
จัดหาแหล�งน้ําเพื่อ
การอุปโภค/บริโภค 

3.ประสานกับ
หน�วยงานทีเ่กี่ยวข�อง
ขยายเขตไฟฟ@า 

1.ส�งเสริมการจัดสวัสดิการและ
นันทนาการ 

2.ส�งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

3.การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย$สินของประชาชน 

4.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

5.ส�งเสริมและสนับสนนุการจัดเก็บ
ข�อมูล การวิจัย การใช�ข�อมูล
ประชาสัมพันธ$ 
6.ส�งเสริมการศึกษาของประชาชนทกุ
ระดับ 

7.เพิ่มช�องทางในการรับรู�ข�าวสาร
ให�แก�ประชาขน 

1.ส�งเสริมการมีส�วนร�วม
ของประชาชน 

2.ส�งเสริมระบบป@องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

3.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการของหน�วยงาน 

4.สนับสนุนให�มกีาร
ประสานงานระหว�าง
องค$กรปกครองส�วนท�องถิน่
และส�วนราชการอื่น 

1.สร�างจิตสํานึกและตระหนกัใน
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

2.บําบัดและฟOPนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

3.บําบัดและกําจดัขยะ 

1.ส�งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิป9ญญา
ท�องถิ่น 

1.ส�งเสริมและสนับสนนุ
เพื่อสร�างความเข�มแข็ง
ให�กับเกษตรกรรายย�อยใน
ภาคการเกษตรโดยใช�
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.พัฒนาและส�งเสริมอาชีพ
ให�กับประชาชน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานงบ
กลาง 
 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน 

สังคม
สงเคราะห$ 
 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็งของ
ชุมชน 



3 การวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 
   3.1 การวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
 
ผลการวิเคราะห�ปGญหาและความต3องการของประชาชน 

ชื่อปGญหา ขอบข-าย/ปริมาณของปGญหา
(สภาพปGญหา) 

พ้ืนท่ีเปFาหมาย/
กลุ-มเปFาหมาย 

การคาดการณ�แนวโน3มใน
อนาคต(แนวทางการดําเนินงาน 

1.ปGญหาด3าน
โครงสร3างพ้ืนฐาน 

1.ถนนไม-ได3มาตรฐาน 
2.ไม-มีแหล-งน้ําดิบ 
3.การขยายเขตประปาไม-ท่ัวถึง  
4.ขาดน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค 
5.การขยายเขตไฟฟFาไม-ท่ัวถึง 

ครัวเรือนในตําบล 
คลองชีล3อม 
 
 
 
 
  

ก-อสร3าง/ปรับปรุงซ-อมแซมถนน
ให3ได3มาตรฐาน วางท-อ  ขุดลอก
ทางระบายน้ํา  สระน้ํา ก-อสร3าง
ระบบประปาหมู-บ3าน ขยายเขต
ประปา และประสานหน-วยงาน
ในการขยายเขตไฟฟFา 

2.ปGญหาด3าน
เศรษฐกิจ 

1.รายได3ไม-เพียงพอกับค-าครอง
ชีพท่ีสูงข้ึน 
2.ขาดการส-งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมรายได3 
3.ขาดเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 
4.ขาดความรู3และเครื่องมือใน
การเพ่ิมผลผลิตให3ดีข้ึน 
5.ราคาผลผลิตไม-แน-นอน 

เกษตรกรในตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส-งเสริมอาชีพเสริมรายได3 
ส-งเสริมกิจกรรมกลุ-มอาชีพ 
ส-งเสริมร3านค3าชุมชน 
ส-งเสริมการผลิตเพ่ือบริโภคให3
เพียงพอและปลอดภัยต-อการ
บริโภค 
ส-งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร พัฒนาการเกษตรท่ี
ยั่งยืนโดยผสมผสานภาค
เทคโนโลยีและภูมิปGญญาท3องถ่ิน
ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของ
พ้ืนท่ี 

3.ปGญหาด3านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

1.การแพร-ระบาดของยาเสพติด 
2.จบการศึกษาไม-มีงานทํา 
3.ขาดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สิน 
4.บุคลากรด3านสาธารณสุขไม-
เพียงพอ 

ประชาชนในตําบล 
 
 
 
 
 
 

รณรงค�ปFองกันปGญหายาเสพติด 
ส-งเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพส-วนตัว 
ส-งเสริมระบบปFองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
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ชื่อปGญหา ขอบข-าย/ปริมาณของปGญหา
(สภาพปGญหา) 

พ้ืนท่ีเปFาหมาย/
กลุ-มเปFาหมาย 

การคาดการณ�แนวโน3มในอนาคต
(แนวทางการดําเนินงาน 

3.ปGญหาด3านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
(ต-อ) 
 

5.ปGญหาสุขภาพเนื่องจาก
อาหารมีสารตกค3าง 
6.ปGญหาสุขภาพของผู3สูงอายุ 
7.การแพร-ระบาดของโรคติดต-อ 
8.การประชาสัมพันธ�เรื่อง
สาธารณสุขไม-ท่ัวถึง 
9.ขาดแคลนทุนในการศึกษา 
10.ไม-มีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กของ
ท3องถ่ิน 
11.สังคมชนบทเปลี่ยนเป�น
สังคมเมือง  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปGญญาท3องถ่ิน
ถูกละเลย 

ครัวเรือนในตําบล 
คลองชีล3อม 

ส-งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 
ประสานงานกับหน-วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือให3
ช-วยเหลืออย-างทันท-วงที 
ก-อสร3างศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
ปลูกฝGงค-านิยมและปลูกจิตสํานึก
เยาวชนให3ยึดม่ันในหลักศาสนา
วัฒนธรรม ภาคภูมิใจในถ่ินกําเนิด 
รักหวงแหนในภูมิปGญญา  ส-งเสริม
สนับสนุนการอนุรักษ�สืบทอด
วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม 

4.ปGญหาด3าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล3อม 

1.การกําจัดขยะไม-ถูกวิธี 
2.ประชาชนขาดจิตสํานึกในการ
รักษาความสะอาดและความเป�น
ระเบียบเรียบร3อยของชุมชน   
ถนนท่ีสาธารณะ   
3.ประชาชนไม-เห็นคุณค-าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล3อม 
 

จํานวนครัวเรือนใน
ตําบล 

รณรงค�การคัดแยกและกําจัดขยะ
อย-างถูกวิธี 
รณรงค�ให3ประชาชนรักษาความ
เป�นระเบียบเรียบร3อยของชุมชน 
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ผลการวิเคราะห�ป[ญหาและความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินตามประเด็นการพัฒนา
ท�องถ่ิน  
  

  ประกอบด3วย ขอบข-ายและปริมาณของปGญหา พ้ืนท่ีเปFาหมาย  กลุ-มเปFาหมายและการ
คาดการณ�แนวโน3มในอนาคต 
  การพัฒนาขององค�การบริหารส-วนตําบลคลองชีล3อม ได3มีการพัฒนาครบทุกด3านภายในเง่ือนไข
และข3อจํากัดของงบประมาณและบุคคลจึงทําให3ผลการพัฒนาไม-ท่ัวถึงและไม-มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
เท-าท่ีควร องค�การบริหารส-วนตําบลคลองชีล3อม   จึงได3มีการทบทวนปGญหาความต3องการของประชาชนโดยการ
จัดให3มีการประชุมประชาคมหมู-บ3านข้ึนทุกป�   เพ่ือเสนอปGญหาและความต3องการท่ีจะให3องค�การบริหารส-วน
ตําบลแก3ไขปGญหาให3กับประชาชนได3รับความเป�นอยู-ท่ีดีข้ึนมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 
  ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินถานภาพการพัฒนาในปGจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท3องถ่ิน ด3วยเทคนิค   SWOT  Analysis    
  จากสภาพท่ัวไปและข3อมูลพ้ืนฐานของ อบต. สามารถนํามาประเมินศักยภาพการพัฒนาใน
ปGจจุบันและอนาคตของ   อบต.  ด3วยเครื่องมือท่ีเรียกว-า SWOT 
 

จุดแข็ง (Strength) 
 

  1.  การคมนาคม  สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  มีความพร3อมประมาณ  ร3อยละ  70   และ
มีการประกาศใช3ผังรวม ท่ีต้ัง ขององค�การบริหารส-วนตําบลคลองชีล3อม   ห-างจากอําเภอเมืองตรัง ประมาณ  
22  กิโลเมตร   การคมนาคมสะดวกทําให3การพัฒนาด3านคมนาคมเข3าไปอย-างท่ัวถึง มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน   ประกอบกับราคาผลิตผลในช-วง  3  ป�ท่ีผ-านมา มีราคาสูงข้ึนทําให3 เกษตรกรมีรายได3เพ่ิมข้ึนจากเดิม  
  2.  สภาพท่ีดินส-วนใหญ-เป�นดินร-วนปนทรายเหมาะกับการปลูกไม3ยางพารา    ซ่ึงสร3างรายได3
ให3กับประชากรมากท่ีสุด 
  3. ประชากรส-วนใหญ-  ได3รับการศึกษาอย-างท่ัวถึง   เนื่องจากมีสถานศึกษาแบบขยายโอกาส
ในตําบลและบริเวณใกล3เคียง  มีสนามสําหรับเล-นกีฬา    มีลานกีฬาสําหรับออกกําลังกาย   
  4. ประชาชนให3ความสนใจกับการเลือกต้ังผู3บริหารท3องถ่ิน และสมาชิกสภา อบต.  
            5. มีประชาคมตําบลและประชาคมหมู-บ3านทุกหมู-บ3าน  ประชาชนมีส-วนร-วมในการเสนอ
แผนการพัฒนาองค�การบริหารส-วนตําบล   
              6. บุคลากรของ  อบต.  ร3อยละ  90  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี    
  7. ประเพณีวัฒนธรรมท3องถ่ินมีการสืบสานและการอนุรักษ� 
  8. ไม-มีปGญหาเรื่องภัยธรรมชาติท่ีร3ายแรง 
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จุดอ�อน (Weakness) 
 

  1. ต3องใช3งบประมาณในการดูแลบํารุงรักษา  การก-อสร3าง   ปรับปรุง  บุกเบิก  ด3านโครงสร3าง
พ้ืนฐานมาก 
            2. งบประมาณไม-เพียงพอต-อการพัฒนาในท3องถ่ินให3ครบคลุมทุกด3าน  

3. ราคาผลผลิตไม-แน-นอนข้ึนอยู-กับกลไกตลาดและนโยบายของรัฐบาล  
4. ค-านิยมของผู3ปกครองส-งบุตรหลานไปเรียนในตัวเมือง ทําให3สถานศึกษาระดับประถมศึกษา

บางโรงเรียนมีนักเรียนน3อย 
              5. การเลือกต้ังประชาชนยังให3ความสําคัญกับพวกพ3อง  เครือญาติ และความสัมพันธ�ส-วนตัว   
              6. วัฒนธรรมประเพณีภูมิปGญญาท3องถ่ินกําลังถูกทําลายจากวัฒนธรรมสังคมเมือง 

  7. กลุ-มอาชีพไม-เข3มแข็งเนื่องจากขาดการบริหารจัดการท่ีดี  ประกอบกับขาดงบประมาณ 
สนับสนุน 

8.องค�การบริหารส-วนตําบลคลองชีล3อม ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะด3าน เช-น ด3าน
การปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม-เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจํากัด 
 
โอกาส  (Opportunity) 
 

1. องค�การบริหารส-วนตําบล เป�นองค�กรท่ีมีฐานะเป�นนิติบุคคล  มีอิสระในการบริหารจัดการ
ภายใต3กฎมาย 

2. เป�นองค�กรท่ีใกล3ชิดกับประชาชนท่ีสุด  สามารถรู3สภาพปGญหาและความต3องการท่ีแท3จริง 
ดังนั้นการใช3งบประมาณ จึงใช3ได3ประโยชน�กับประชาชนอย-างแท3จริง 

3. มีกลุ-มอาชีพท่ีสามารถพัฒนาให3  เข3มแข็งได3   
4 .มีงบประมาณของจังหวัดสนับสนุนจากท3องถ่ินอ่ืนและหน-วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข3อง 
5. การสร3างความเข็มแข็งตามระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ป[ญหาอุปสรรคหรือข�อจํากัด  (Threat) 
 

1. กฎหมายระเบียบข3อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
2. ภารหน3าท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ตามภารกิจท่ีได3รับถ-ายโอน 
3. สภาพพ้ืนท่ีก่ึงเมืองก่ึงชนบทยากในการพัฒนา 
4. ประชาชนหวังพ่ึงพิงหน-วยงานราชการมากกว-าพ่ึงตนเอง 
5. งบประมาณในการพัฒนามีไม-เพียงพอ 
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1.2 การประเมินสถานการณ�สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
  

ในการจัดทําแผนพัฒนาท3องถ่ินขององค�การบริหารส-วนตําบลนั้น  ได3ทําการประเมิน
สถานการณ�สภาพแวดล3อมภายนอกท่ีเก่ียวข3อง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้    

(1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนตํ่ากว-าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ 
โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย-างต-อเนื่อง 

(2) โครงสร3างการผลิตมีการเปลี่ยนผ-านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู-บริการมากข้ึน เป�ด
โอกาสให3ประเทศกําวสู-ความเป�นชาติการค3าและบริการ เศรษฐกิจสร3างสรรค�และดิจิทัล 

(3) ประเทศไทยกําลังกําวเข3าสู-สังคมผู3สูงอายุอย-างสมบูรณ� ทําให3ภาระการคลังเพ่ิมข้ึน สะท3อนถึง
ภาระค-าใช3จ-ายด3านสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน อัตราการพ่ึงพาของประชากรวัยแรงงานต3องแบกรับดูแลผู3สูงอายุเพ่ิม
สูงข้ึน ขณะท่ีผู3สูงอายุจํานวนมากยังมีรายได3ไม-เพียงพอในการยังชีพ 

(4) ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังตํ่า ความต3องการกําลังคนท่ีมีทักษะและองค�ความรู3สูงท้ัง
ปริมาณและคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน และมีแนวโน3มเพ่ิมข้ึนอย-างรวดเร็วจากการเข3าสู-ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต-ไทย
สามารถดึงดูดแรงงานจากต-างประเทศ และต3องปFองกันไหลแรงงานทักษะสูงสู-ประเทศท่ีมีค-าแรงสูงกว-า 

(5) สังคมไทยกําลังประสบปGญหาวิกฤติค-านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต-างชาติท่ี
หลากหลาย เพราะขาดทักษะการคิด วิเคราะห� ไม-สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดี เพ่ือปรับเปลี่ยน
ค-านิยมและพฤติกรรมให3สามารถปรับตัวเข3ากับกระแสใหม-ของโลกได3 

(6) วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน3มเป�นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ข้ึน อาทิ การให3คุณค-ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก-ตัว ไม-รู3จัก
เสียสละ ไม-เอ้ือเฟ\]อเผื่อแผ-และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน3มการเป�นสังคมพหุวัฒนธรรม โดย 
เฉพาะการเข3ามาของแรงงานต-างชาติท่ีก-อให3เกิดการนําเอาวัฒนธรรมต3นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท3องถ่ิน 

(7) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก3าวหน3าในการติดต-อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข-ายทางสังคมออนไลน� ส-งผลให3มีท้ังโอกาสและความเสี่ยงต-อวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อในสังคม  ตลอดจน
ความสัมพันธ�ระหว-างบุคคล กระบวนการเรียนรู3และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

(8) ความไม-ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต-างกันส-งผลให3เกิดความขัดแย3งในสังคม ความขัดแย3ง
ในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ-มต-าง ๆ ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน นําไปสู-ความสูญเสียต-อชีวิต ทรัพย�สิน 
และส-งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ3อม 

(9) ภาวะโลกร3อนเป�นปGจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีจะส-งผลกระทบต-อความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําให3เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดข้ึนบ-อยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน 
ส-งผลกระทบต-อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแล3ง วาตภัยและดินถล-ม ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย-างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน3มและความถ่ีมากข้ึน ซ่ึงจะส-งผลกระทบต-อภาคการผลิตและวิถี
การดํารงชีวิตของคน  

(10) การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วด3านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส-งผลให3เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค3าท่ีมีการใช3เทคโนโลยีมาช-วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รูปแบบการพาณิชย�
อิเล็กทรอนิกส�กลายมาเป�นการค3าท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู-การใช3
เทคโนโลยีท่ีผสมผสาน ระหว-าง Information Technology กับ Operational Technology 
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หรือท่ีเรียกว-า Internet of Things  เพ่ือผลิตสินค3าตามความต3องการของผู3บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหาก
ภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม-ทัน ขาดการลงทุนด3านการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรม จะทําให3ความสามารถในการแข-งขันลดลง 
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๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน  

ท่ี ยุทธศาสตร ด�าน แผนงาน หน�วยงาน หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานเคหะและชุมชน กองช�าง อบต.คลอง
การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช�าง ชีล อม
บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด

บริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน สํานักปลัด
บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศึกษา สํานักปลัด

บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัด

บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห- กองสวัสดิการสังคม

บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานเคหะและชุมชน กองช�าง
สํานักปลัด,
กองสวัสดิการสังคม

บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

สํานักปลัด,

กองสวัสดิการสังคม
การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช�าง
การดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม

สํานักปลัด

๓ บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด

บริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน สํานักปลัด
บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห- กองสวัสดิการสังคม

บริการชุมชนและ แผนงานสร างความเข มแข็งของชุมชน สํานักปลัด,
กองสวัสดิการสังคม

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช�าง
การดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สํานักปลัด
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ด านคุณภาพชีวิตและ
ส�งเสริมการศึกษา

บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสร างความเข มแข็งของชุมชน

ด านการพัฒนาและ
ส�งเสริมการมีส�วนร�วม
ของประชาชน

ส�วนท่ี 3
การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปสู�การปฏิบัติ

๑ ด านโครงสร างพ้ืนฐาน
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๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน  

ท่ี ยุทธศาสตร ด�าน แผนงาน หน�วยงาน หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

4 บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด อบต.คลอง
บริการชุมชนและ แผนงานเคหะและชุมชน กองช�าง ชีล อม
การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช�าง

แผนงานการเกษตร สํานักปลัด

5 บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด

บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สํานักปลัด

การเศรษฐกิจ

๖ ด านอยู�ดี มีสุข บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสร างความเข มแข็งของชุมชน สํานักปลัด,

กองสวัสดิการสังคม
รวม ๖ ยุทธศาสตร ๔ ด�าน 11 แผนงาน 4 สํานัก/กอง
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ด านการอนุรักษ-
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมควบคู�
การส�งเสริมการท�องเท่ียว

ด านอนุรักษ-และ
ส�งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ป<ญญาท องถ่ิน



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร

จํานวน งประมาณ จํานวน งประมาณ จํานวน งประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

 1.ยุทธศาสตร
การพัฒนาด!านโครงสร!างพื้นฐาน
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 8 43,492,800  8 43,492,800  9         44,492,800       9 44,492,800    9         44,492,800    43    220,464,000  

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 36 115,152,200  69 178,647,200  75       192,723,500   74 192,267,500  74       192,267,500  328  871,057,900  

รวม 44 158,645,000   77 222,140,000   84       237,216,300    83 236,760,300 83      236,760,300 371  1,091,521,900   

2.ยุทธศาสตร
การพัฒนาด!านคุณภาพชีวิตและส5งเสริมการศึกษา

  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 1,730,000  7 1,730,000  7         1,750,000       7 1,750,000      7         1,750,000      35    8,710,000     

  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1,038,000  2 1,038,000  2         1,038,000       2 1,038,000      2         1,038,000      10    5,190,000     

  2.3 แผนงานการศึกษา 4 1,900,000  4 1,900,000  4         2,000,000       4 2,000,000      4         2,000,000      20    9,800,000     

  2.4 แผนงานสาธารณสุข 6 185,709     6 185,709     6         205,000          6 205,000         6         205,000         30    986,418       

  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห2 8 435,000     9 535,000     9         535,000          9 535,000         9         535,000         44    2,575,000     

  2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000       3 5,050,000  3         5,050,000       3 5,050,000      3         5,050,000      13    20,250,000  

  2.7 แผนงานสร3างความเข3มแข็งของชุมชน 5 170,000     6 190,000     6         190,000          6 190,000         6         190,000         29    930,000       
  2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 1,240,000  3 740,000     3         740,000          3 740,000         3         740,000         16    4,200,000     

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 600,000     5 6,700,000  5         6,700,000       5 6,700,000      5         6,700,000      21    27,400,000  

  2.10 แผนงานงบกลาง 4 5,195,000  4 5,195,000  4         5,195,000       4 5,195,000      4         5,195,000      20    25,975,000  

รวม 42 12,543,709   49 23,263,709   49      23,403,000    49 23,403,000   49      23,403,000   238  106,016,418 
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ป9 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค
การบริหารส5วนตําบลคลองชีล!อม
ป9 2561 ป9 2562 ป9 2564 รวาม 5 ป9ป9 2565



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร

จํานวน งประมาณ จํานวน งประมาณ จํานวน งประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป9 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค
การบริหารส5วนตําบลคลองชีล!อม
ป9 2561 ป9 2562 ป9 2564 รวาม 5 ป9ป9 2565

3.ยุทธศาสตร
การพัฒนาและส5งเสริมการมีส5วนร5วมของประชาชน

  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 440,000     6 685,000     8         865,000          9 965,000         9         965,000         38    3,920,000     

  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 420,000     5 420,000     5         420,000          5 420,000         5         420,000         25    2,100,000     

  3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห2  -  - 1 200,000      -  -  -  -  -  - 1      200,000       

  3.4 แผนงานสร3างความเข3มแข็งของชุมชน 4 100,000     4 100,000     4         100,000          4 100,000         4         100,000         20    500,000       

  3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 8,295,000  5 10,370,000  6         12,370,000     6 12,370,000    6         12,370,000    26    55,775,000  

  3.6 แผนงานงบกลาง 1 200,000     1 200,000     1         200,000          1 200,000         1         200,000         5      1,000,000     

รวม 19 9,455,000  22 11,975,000   24      13,955,000    25 14,055,000   25      14,055,000   115  63,495,000  

4. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด!านการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

   และสิ่งแวดล!อมควบคู5การส5งเสริมการท5องเที่ยว

  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 140,000     4 140,000     4         150,000          4 150,000         4         150,000         20    730,000       

  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 100,000     1 100,000     1         100,000          1 100,000         1         100,000         5      500,000       

  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  - 3 11,000,000  4         11,600,000     4 11,600,000    4         11,600,000    15    45,800,000    

  4.4 แผนงานการเกษตร 1 30,000       1 30,000       1         30,000            1 30,000           1         30,000           5      150,000       

รวม 6 270,000    9 11,270,000   10      11,880,000    10 11,880,000   10      11,880,000   45    47,180,000     
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร

จํานวน งประมาณ จํานวน งประมาณ จํานวน งประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป9 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค
การบริหารส5วนตําบลคลองชีล!อม
ป9 2561 ป9 2562 ป9 2564 รวาม 5 ป9ป9 2565

5. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด!านอนุรักษ
และส5งเสริม

   ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปCญญาท!องถิ่น
  5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 1 20,000       2 40,000       2         40,000            2 40,000           2         40,000           9      180,000       
  5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 210,000     4 235,000     4         235,000          4 235,000         4         235,000         19    1,150,000     

รวม 4 230,000    6 275,000    6        275,000         6 275,000        6        275,000        28    1,330,000    

6. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด!านการอยุ5ดี มีสุข
  6.1 แผนงานสร3างความเข3มแข็งของชุมชน 7 250,000     13 550,000     13       550,000          13 550,000         13       550,000         59    2,450,000     

รวม 7 250,000    13 550,000    13      550,000         13 550,000        13      550,000        59    2,450,000    

รวมทั้งสิ้น 122 181,393,709   176 269,473,709   186     287,279,300    186 286,923,300 186    286,923,300 856 1,311,993,318      
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงซ�อมแซมบํารุงรักษาถนน  -เพื่อให!ระบบ  -ปรับปรุงซ�อมแซม 800,000      800,000    800,000     800,000      800,000     จํานวนครั้ง การสัญจรไปมา กองช�าง

ไฟฟ-าริมทางภายในตําบลคลองชีล!อมและ สาธารณูปโภคมีสภาพ บํารุงรักษาระบบ ที่ได!ปรับปรุง สะดวก

ปรับปรุงซ�อมแซมบํารุงรักษาระบบประปาหมู� ดีใช!งานได!ตลอดเวลา สาธารณูปโภค เช�น ซ�อมแซม

บ!านและขยายเขตประปาหมู�บ!านทุกสายภาย ถนน ประปา และไฟฟ-า
ในตําบลคลองชีล!อม

2 โครงการติดตั้งไฟฟ-าริมทางและทางแยก  -เพื่อความปลอดภัยใน  -ติดตั้งไฟฟ-าสาธารณะ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  จํานวนจุดที่ติด ประชาชนที่สัญจร กองช�าง

สําคัญ หมู�ที่ 1-5 ตําบลคลองชีล!อม ชีวิตและทรัพย;สินของ จํานวน 250 จุด ตั้งไฟสาธารณะ ไปมาได!รับความ

ประชาชนที่สัญจรไปมา สะดวก และ

ในช�วงกลางคืน ความปลอดภัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

3 โครงการติดตั้งไฟฟ-าริมทางถนนสาย  -เพื่อความปลอดภัยใน  -ติดตั้งไฟฟ-าสาธารณะ 1,250,000   1,250,000  1,250,000   1,250,000   1,250,000  จํานวนจุดที่ติด ประชาชนที่สัญจร กองช�าง

ท�าหยี หมู�ที่ 4-2 ต.คลองชีล!อม - หมู�ที่ 6 ชีวิตและทรัพย;สินของ จํานวน 25 จุด ตั้งไฟสาธารณะ ไปมาได!รับความ

ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง ประชาชนที่สัญจรไปมา สะดวก และความ

ปลอดภัย

4 โครงการติดตั้งระบบเสียงไร!สายภายใน  -เพื่อให!ประชาชนได!รับ  -สถานีควบคุมการ 1,304,800   1,304,800  1,304,800   1,304,800   1,304,800  จํานวนหมู�บ!าน ประชาชนได!รับ กองช�าง

ตําบลคลองชีล!อม อําเภอกันตัง จังหวัด ข!อมูลข�าวสารทั่วถึง กระจายเสียง (แม�ข�าย) ที่ติดตั้ง ข�าวสารรวดเร็ว

ตรัง และเครื่องรับสัญญาณ มากยิ่งขึ้น

กระจายเสียงทางไกล
(ลูกข�ายพร!อมอุปกรณ;)
จํานวน 10 ชุด
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

5 โครงการก�อสร!างหอกระจายข�าวประจํา  -เพื่อให!ประชาชนได!รับ  -ก�อสร!างหอกระจาย  -  - 1,000,000   1,000,000   1,000,000  จํานวนหมู�บ!าน ประชาชนได!รับ กองช�าง

หมู�บ!าน หมู�ที่ 1 - 5 ต.คลองชีล!อม ข!อมูลข�าวสารทั่วถึง ข�าวประจําหมู�บ!าน ที่ติดตั้ง ข�าวสารรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น

6 โครงการส�งเสริม/สนับสนุนการขยายเขต  -เพื่อให!ประชาชนมี  -ขยายเขตไฟฟ-าริมทาง 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟ-า กองช�าง

ไฟฟ-าริมทางถนนสายท�าหยี หมู�ที่ 4 - 2 ไฟฟ-าใช! ถนนสายท�าหยี หมู�ที่ ที่ขยายเขต ใช!อย�างทั่วถึง

ต.คลองชีล!อม - หมู�ที่ 6 ต.บางหมาก 4-2 ต.คลองชีล!อม - ไฟฟ-า

อ.กันตัง จ.ตรัง หมู�ที่ 6 ต.บางหมาก
อ.กันตัง จ.ตรัง

7 โครงการส�งเสริม/สนับสนุนการขยายเขต  -เพื่อให!ประชาชนมี  -ขยายเขตไฟฟ-าริมทาง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทาง ประชาชนมีไฟฟ-า กองช�าง

ไฟฟ-าริมทางภายในตําบลคลองชีล!อม ไฟฟ-าใช! ภายในตําบลคลอง ที่ขยายเขต ใช!อย�างทั่วถึง

ชีล!อม ไฟฟ-า

 รวม  7 โครงการ  -  - 28,854,800     28,854,800   29,854,800    29,854,800     29,854,800     -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการก�อสร�างถนน คสล. สายบ�าน  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  -ก�อสร�างถนน คสล. 2,450,000   2,450,000  2,450,000 2,450,000 2,450,000 ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

นายสวน - บ�านในทอน หมู�ที่ 1 ต.คลอง เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 4 เมตร ฐานและการสัญจร

ชีล�อม (ช�วงที่ 2) มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร ไปมาสะดวก

ระยะทาง 1,023 เมตร

2 โครงการก�อสร�างถนน คสล. สาย  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  -ก�อสร�างถนน คสล. 2,040,000   2,040,000  2,040,000   2,040,000  2,040,000  ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

หนองเต�า - ริมควน หมู�ที่ 5 เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 4 เมตร ฐานและการสัญจร

ต.คลองชีล�อม (ช�วงที่ 5) มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร ไปมาสะดวก

ระยะทาง 850 เมตร

ไหล�ทางกว�างข�างละ 

0.50 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

3 โครงการก�อสร�างถนนลาดยาง สาย  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  -ก�อสร�างถนนลาดยาง 2,673,000   2,673,000  2,673,000   2,673,000  2,673,000  ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

ในทอน หมู�ที่ 5 ต.คลองชีล�อม เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 6 เมตร ฐานและการสัญจร

(ช�วงที่ 3) มาตรฐาน ระยะทาง 900 เมตร ไปมาสะดวก

4 โครงการก�อสร�างท�าเทียบเรือบ�านในทอน  -เพื่อเป:นท�าเทียบเรือให�กับ - ก�อสร�างท�าเทียบเรือ 2,500,000   2,500,000  2,500,000   2,500,000  2,500,000  ร�อยละความพึง มีท�าเทียบเรือที่ กองช�าง

หมู�ที่ 1 ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง จ.ตรัง ชาวบ�านที่ประกอบอาชีพจํานวน 1 แห�ง พอใจของผู�ใช� อํานวยความสะดวก

(ขนาดเล็ก) ประมง กว�าง 5 เมตร ยาว บริการ ในการคมนาคม

10 เมตร ทางน้ํา

5 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายหน�า  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  - ก�อสร�างถนน คสล. 1,872,000   1,872,000  1,872,000   1,872,000  1,872,000  ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

โรงเรียน หมู�ที่ 2 ต.คลองชีล�อม เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 4 เมตร ฐานและการสัญจร

มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร ไปมาสะดวก

ระยะทาง 900 เมตร
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

6 โครงการต�อเติมหลังคาสะพานท�าเรือ -  -เพื่อเป:นที่พัก หลบร�อน  -สร�างหลังคาสะพาน 100,000      100,000    100,000      100,000     100,000     จํานวนผู�ใช�บริการมีที่พักสามารถ กองช�าง

ท�าสะพานธง หมู�ที่ 3 ต.คลองชีล�อม หลบฝน ท�าเรือ 1 แห�ง สะพานท�าเที่ยบเรือหลบร�อนหลบฝน

7 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายสามแยก  -เพื่อให�การสัญจรไปมา  -ก�อสร�างถนน คสล. 2,400,000   2,400,000  2,400,000   2,400,000  2,400,000  ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

ท�าหยี - บ�านนายปรีชา กาลมุล หมู�ที่ 4 สะดวก ผิวจราจรกว�าง 4 เมตร ฐานและการสัญจร

 ต.คลองชีล�อม ระยะทาง 1,000 เมตร ไปมาสะดวก

8 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายคลอง  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  -ก�อสร�างถนน คสล. 841,000      841,000    841,000      841,000     841,000     ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

วังเวียน-สนามกีฬา หมู�ที่ 1 เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 5 เมตร ฐานและการสัญจร

ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง จ.ตรัง (ช�วงที่ 3) มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร ระยะ ไปมาสะดวก

ทาง 285 เมตร
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจร  -เพื่อปDองกันและลด  -ติดตั้งสัญญาณไฟ 300,000      300,000    300,000      300,000     300,000     จํานวนจุดที่ การเกิดอุบัติเหตุ กองช�าง

การเกิดอุบัติเหตุทาง กระพริบจราจร ติดตั้ง ทางถนนบริเวณ

ถนน บริเวณทางแยก หมู�ที่ ทางแยกลดน�อยลง

1-5 ต.คลองชีล�อม จํานวน 20 จุด

10 โครงการติดตั้งปDายหมู�บ�านและสถานที่  -เพื่อความเป:นระเบียบ  -ติดตั้งปDายหมู�บ�านและ 100,000   100,000   100,000   100,000  100,000  จํานวนปDาย ชุมชนเป:นระเบียบ กองช�าง

สําคัญของตําบลคลองชีล�อม เรียบร�อยในตําบล สถานที่สําคัญของตําบล และง�ายต�อการ

คลองชีล�อม สืบค�นหาสถานที่

สําคัญในตําบล

11 โครงการก�อสร�างทาง คสล.สายทุ�งมะหลํา  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  -ก�อสร�างถนน คสล. 400,000      400,000    400,000      400,000     400,000     ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

ซอย 1 หมู�ที่ 3 ต.คลองชีล�อม เส�นทางคมนาคมให�ได� กว�าง 4 เมตร ฐานและการสัญจร

มาตรฐาน ระยะทาง 250 เมตร ไปมาสะดวก

หรือพื้นที่ดําเนินการไม�

น�อยกว�า 1,000 ตร.ม.
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

12 โครงการปรับปรุงถนนสายในทอน หมู�ที่ 1  -เพื่อให�การสัญจรไปมา   -ปรับปรุงถนนสายในทอน 750,000      750,000    750,000      750,000     750,000     ความยาวถนน การสัญจรไปมา กองช�าง

 - ท�าเทียบเรือบ�านในทอน หมู�ที่ 1 สะดวก กว�าง 4 เมตร ระยะทาง สะดวก

ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง จ.ตรัง 750 เมตร

13 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายบ�าน  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  -ก�อสร�างถนน คสล. 700,000      700,000    300,000      300,000     300,000     ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

นายปา ทองระหมาน หมู�ที่ 3 เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 4 ม. ฐานและการสัญจร

ต.คลองชีล�อม มาตรฐาน ระยะทาง 350 ม. ไปมาสะดวก

ไหล�ทางกว�างข�างละ 0.5 ม.

14 โครงการก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยม คสล.  -เพื่อการสัญจรไปมา  -ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยม คสล. 1,100,000   1,100,000  1,100,000   1,100,000  1,100,000  ร�อยละของจํานวน ประชาชนได�รับความ กองช�าง

ข�ามห�วยหนามชด หมู�ที่ 1 สะดวก ข�ามห�วยหนามชด หมู�ที่ 1 ประชาชนที่มีการ สะดวกในการเดินทาง

ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง จ.ตรัง คมนาคมสะดวก เพิ่มขึ้น

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

15 โครงการบุกเบิกถนนวงแหวนรอบปFาช�า  -เพื่อให�การสัญจรไปมา  -บุกเบิกถนน กว�าง  - 500,000    500,000      500,000     500,000     ความยาวถนน การสัญจรไปมา กองช�าง

บ�านหนองเสม็ด หมู�ที่ 2 ต.คลองชีล�อม สะดวก 5 เมตร ระยะทาง สะดวก

300 เมตร

16 โครงการก�อสร�างถนน คสล. สายบ�าน  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  - ก�อสร�างถนน คสล.  - 700,000    700,000      700,000     700,000     ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

นายเล็ก ศรีปรางคH หมู�ที่ 1 เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 5 เมตร ฐานและการสัญจร

ต.คลองชีล�อม มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร ไปมาสะดวก

ระยะทาง 350 เมตร

17 โครงการก�อสร�างถนน คสล. สายบ�าน  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  - ก�อสร�างถนน คสล.  - 374,000    374,000      374,000     374,000     ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

นายละมัย สองเมือง หมู�ที่ 1 เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 4 เมตร ฐานและการสัญจร

ต.คลองชีล�อม มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร ไปมาสะดวก

ระยะทาง 180 เมตร
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

18 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายบ�าน  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  -ก�อสร�างถนน คสล.  - 840,000    840,000      840,000     840,000     ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

นายสมหมาย แกล�วทนงคH - สายบ�าน เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 4 เมตร ฐานและการสัญจร

นายสวน-บ�านในทอน หมู�ที่ 1 มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร ไปมาสะดวก

ต.คลองชีล�อม ระยะทาง 350 เมตร

19 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายบ�าน  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  -ก�อสร�างถนน คสล.  - 390,000 390,000 390,000 390,000 ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

นางกรม  อินทรHแก�ว หมู�ที่ 1 เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 4 เมตร ฐานและการสัญจร

ต.คลองชีล�อม มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร ไปมาสะดวก

ระยะทาง 150 เมตร

20 โครงการบุกเบิกถนนสายท�าหลุมภี -ท�า  -เพื่อให�การสัญจรไปมา  -บุกเบิกถนน กว�าง  - 800,000    800,000      800,000     800,000     ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

นกเงือก หมู�ที่ 3 ต.คลองชีล�อม สะดวก 4 เมตร ระยะทาง 500 ฐานและการสัญจร

เมตร ไปมาสะดวก
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

21 โครงการบุกเบิกถนนสายท�ามะนาว -  -เพื่อให�การสัญจรไปมา  -บุกเบิกถนน กว�าง  - 800,000    800,000      800,000     800,000     ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

ทุ�งมะหลํา - ทุ�งหลักแก็ด หมู�ที่ 3 สะดวก 4 เมตร ระยะทาง 500 ฐานและการสัญจร

ต.คลองชีล�อม เมตร ไปมาสะดวก

22 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายคลองลําภู  -เพื่อให�การสัญจรไปมา  -ก�อสร�างถนน คสล.  - 440,000    440,000      440,000     440,000     ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

หมู�ที่ 5 ต.คลองชีล�อม สะดวก ผิวจราจรกว�าง 4 เมตร ฐานและการสัญจร

ระยะทาง 200 เมตร ไปมาสะดวก

23 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายสามแยก  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  -ก�อสร�างถนน คสล. 2,275,000   2,275,000  2,275,000   2,275,000  2,275,000  ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

ท�าหยี - คลองวังเวียน หมู�ที่ 4 เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 4 เมตร ฐานและการสัญจร

ต.คลองชีล�อม มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร ระยะ ไปมาสะดวก

ทาง 875 เมตร
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

24 โครงการก�อสร�างท�าเทียบเรือบ�านในทอน  -เพื่อเป:นท�าเทียบเรือให�กับ  - ก�อสร�างท�าเทียบเรือ  - 2,500,000  2,500,000   2,500,000  2,500,000  จํานวนผู�ใช�บริการ มีท�าเทียบเรือที่ กองช�าง

หมู�ที่ 5 ต.คลองชีล�อม ชาวบ�านที่ประกอบอาชีพ จํานวน 1 แห�ง สะพานท�าเที่ยบเรืออํานวยความสะดวก

ประมง ในการคมนาคมทางน้ํา

25 โครงการบุกเบิกถนนวงแหวน รอบปFาช�า  -เพื่อให�การสัญจรไปมา  -บุกเบิกถนนผิวจราจร  - 400,000    400,000      400,000     400,000     ความยาวถนน การสัญจรไปมา กองช�าง

ท�ามะนาว (กุโบรH) หมู�ที่ 2 ต.คลองชีล�อม สะดวก กว�าง 4 เมตร หนา สะดวก

0.15 เมตร ระยะทาง

200 เมตร

26 โครงการปรับปรุงถนนสาย ท�ามะนาว -  -เพื่อปรับปรุงเส�นทาง  -ถนนผิวจราจร กว�าง  - 400,000    400,000      400,000     400,000     ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

บ�านนายเจะหนุ มะสุนี หมู�ที่ 2 ต.คลอง คมนาคมให�ได�มาตรฐาน 4 เมตร ระยะทาง 300 ฐานและการสัญจร

ชีล�อม เมตร ไปมาสะดวก
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

27 โครงการปรับปรุงถนน สายท�ามะนาว -  -เพื่อปรับปรุงเส�นทาง  -ถนนผิวจราจร กว�าง -              400,000    400,000      400,000     400,000     ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

บ�านนายสนิท นาทุ�งนุ�ย หมู�ที่ 2 คมนาคมให�ได�มาตรฐาน 4 เมตร ระยะทาง 300 ฐานและการสัญจร

ต.คลองชีล�อม เมตร ไปมาสะดวก

28 โครงการบุกเบิกถนนสายท�ามะนาว  -เพื่อให�การสัญจรไปมา  -บุกเบิกถนนผิวจราจร  - 800,000    800,000      800,000     800,000     ความยาวถนน การสัญจรไปมา กองช�าง

 หมู�ที่ 2 - หมู�ที่ 6 ต.บางหมาก สะดวก กว�าง 4 เมตร หนา สะดวก

อ.กันตัง จ.ตรัง 0.15 เมตร ระยะทาง

1,000 เมตร

29 โครงการบุกเบิกถนนสายท�ามะนาว -  -เพื่อให�การสัญจรไปมา  -บุกเบิกถนนผิวจราจร  - 500,000    500,000      500,000     500,000     ความยาวถนน การสัญจรไปมา กองช�าง

ทุ�งมะหลํา หมู�ที่ 3 ต.คลองชีล�อม สะดวก กว�าง 4 เมตร หนา สะดวก

0.15 เมตร ระยะทาง

500 เมตร
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

30 โครงการปรับปรุงถนน สายน้ําฉา - บ�าน  -เพื่อปรับปรุงเส�นทาง  -ปรับปรุงถนนผิว 400,000      400,000    400,000      400,000     400,000     ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

นายสมใจ  แดงหย�ง หมุ�ที่ 3 คมนาคมให�ได�มาตรฐาน จราจรกว�าง 4 เมตร ฐานและการสัญจร

ต.คลองชีล�อม ระยะทาง 300 เมตร ไปมาสะดวก

31 โครงการบุกเบิกถนนสายตรงข�ามคลอง  -เพื่อให�การสัญจรไปมา  -ก�อสร�างถนน คสล.  - 500,000    500,000      500,000     500,000     ความยาวถนน การสัญจรไปมา กองช�าง

วังเวียน หมู�ที่ 4 ต.คลองชีล�อม - สะดวก ผิวจราจรกว�าง 4 เมตร สะดวก

หมู�ที่ 5 ต.บางหมาก อ.กันตัง หนา 0.15 เมตร 

ระยะทาง 1,500 เมตร

32 โครงการบุกเบิกถนนระหว�างสถานีรถไฟ  -เพื่อให�การสัญจรไปมา  -บุกเบิกถนนผิวจราจร  - 300,000    300,000      300,000     300,000     ความยาวถนน การสัญจรไปมา กองช�าง

บ�านปFากอ-กองขยะ เทศบาลเมืองกันตัง สะดวก กว�าง 4 เมตร หนา สะดวก

หมู�ที่ 4 ต.คลองชีล�อม 0.15 เมตร ระยะทาง

800 เมตร    
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

33 โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบทางรถไฟ  -เพื่อให�การสัญจรไปมา  -บุกเบิกถนนผิวจราจร  - 1,100,000  1,100,000   1,100,000  1,100,000  ความยาวถนน การสัญจรไปมา กองช�าง

หมู�ที่ 4 ต.คลองชีล�อม สะดวก กว�าง 4 เมตร หนา สะดวก

0.15 เมตร ระยะทาง

1,500 เมตร

34 โครงการบุกเบิกถนนถมดินลูกรังสาย  -เพื่อให�การสัญจรไปมา  -บุกเบิกถนนผิวจราจร  - 300,000    300,000      300,000     300,000     ความยาวถนน การสัญจรไปมา กองช�าง

ควนกล�วย หน�าบ�านนายสุ - บ�านนายเข�ง สะดวก กว�าง 4 เมตร หนา สะดวก

ศรีปรางคH หมู�ที่ 4 ต.คลองชีล�อม 0.15 เมตร ระยะทาง

อ.กันตัง จ.ตรัง 1,500 เมตร

35 โครงการก�อสร�างถนน  คสล. สายคลอง  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  -ก�อสร�างถนน คสล. 770,000      770,000    770,000      770,000     770,000     ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

วังเวียน  - บ�านนายหยาด เกษศิริ เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 4 เมตร ฐานและการสัญจร

หมู�ที่ 4 ต.คลองชีล�อม (ช�วงที่ 2) มาตรฐาน ระยะ 350 เมตร ไปมาสะดวก
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

36 โครงการต�อเติม/ปรับปรุงสะพานท�าเทียบ  -เพื่อเป:นท�าเทียบเรือให�กับ -ปรับปรุงสะพานท�าเทียบ  - 300,000    300,000      300,000     300,000     จํานวนผู�ใช�บริการ มีท�าเทียบเรือที่ กองช�าง

เรือหนองเสม็ด ม.3 ต.คลองชีล�อม ชาวบ�านที่ประกอบอาชีพจํานวน 1 แห�ง สะพานท�าเที่ยบเรืออํานวยความสะดวก

ประมง ในการคมนาคม

ทางน้ํา

37 โครงการก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยม คสล.  -เพื่อให�ประชาชนได�มี  -ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยม คสล. 1,080,000   1,080,000  1,080,000   1,080,000  1,080,000  ร�อยละความ ประชาชนได�รับความ กองช�าง

ข�ามห�วยหมาก หมู�ที่ 5 ต.คลองชีล�อม สะพานสําหรับใช�ในการ ข�ามห�วยหมาก พึงพอใจของผู� สะดวกในการเดินทาง

คมนาคมได�อย�างสะดวก บริการ เพิ่มขึ้น

38 โครงการก�อสร�างถนนลาดยางสายริมควน  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  -ก�อสร�างถนนลาดยาง 2,577,500   2,577,500  2,577,500   2,577,500  2,577,500  ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

พร�อมสร�างท�อเหลี่ยม หมู�ที่ 5 ต.คลองชีล�อม เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 6 เมตร ฐานและการสัญจร

มาตรฐาน ระยะทาง 750 เมตร ไปมาสะดวก
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

39 โครงการก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยมห�วยนุ�ย  -เพื่อให�น้ําไหลสะดวก  -ก�อสร�างท�อลอดเหลี่ยม 450,000      450,000    450,000      450,000     450,000     ร�อยละความ เพื่อประชาชนได� กองช�าง

บ�านทุ�งนา หมู�ที่ 5 ต.คลองชีล�อม สามารถสะบายน้ําได� กว�าง 2.70 เมตร พึงพอใจของผู� รับความสะดวกใน

อย�างรวดเร็ว ยาว 8 เมตร สูง 2.70 บริการ การสัญจรไปมา

เมตร

40 โครงการก�อสร�างท�าเทียบเรือบ�านท�าไคร  -เพื่อเป:นท�าเทียบรือให�  -จํานวน 1 แห�ง  - 2,500,000  2,500,000   2,500,000  2,500,000  จํานวนผู�ใช�บริการประชาชนได�รับ กองช�าง

หมู�ที่ 2 ต.คลองชีล�อม กับชาวบ�านที่ประกอบ สะพานท�าเที่ยบเรือความสะดวกใน

อาชีพประมง การคมนาคมทางน้ํา

41 โครงการบุกเบิกถนนสายต�นพูดไปจดท�า  -เพื่อให�การสัญจรไปมา  - บุกเบิกถนนสายต�น  - 800,000    800,000      800,000     800,000     ความยาวถนน การสัญจรไปมา กองช�าง

เทียบเรือคลองวังเวียน หมู�ที่ 4 ต.คลอง สะดวก พูดจรดท�าเทียบเรือ สะดวก

ชีล�อม คลองวังเวียน
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

42 โครงการก�อสร�างท�าเทียบเรือคลองวังเวียน  -เพื่อเป:นท�าเทียบเรือให�กับ  - ก�อสร�างท�าเทียบเรือ 2,500,000   2,500,000  2,500,000   2,500,000  2,500,000  จํานวนผู�ใช�บริการ มีท�าเทียบเรือที่ กองช�าง

หมู�ที่ 4 ต.คลองชีล�อม ชาวบ�านที่ประกอบอาชีพ จํานวน 1 แห�ง สะพานท�าเที่ยบเรืออํานวยความสะดวก

ประมง ในการคมนาคม

ทางน้ํา

43 โครงการบุกเบิกถนนสายสามแยกไอ�เท�ง  -เพื่อให�การสัญจรไปมา  -บุกเบิกถนนสายสาม  - 1,000,000  1,000,000   1,000,000  1,000,000  ความยาวถนน การสัญจรไปมา กองช�าง

ซอย 1 - หมู�ที่ 5 ต.บางหมาก สะดวก แยกไอ�เท�ง ซอย 1 - สะดวก

หมู�ที่ 5 ต.บางหมาก

กว�าง 5 ม. ระยะทาง

900 เมตร

44 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายข�าง  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  -ก�อสร�างถนน คสล. 360,000      360,000     -  -  - ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

โรงเรียนบ�านหนองเสม็ด หมู�ที่ 3 เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 4 เมตร ฐานและการสัญจร

มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร ไปมาสะดวก

ระยะทาง 150 เมตร
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

45 โครงการก�อสร�างถังน้ําใสพร�อมระบบ  -เพื่อให�ประชาชนมีน้ํา  -ก�อสร�างถังน้ําใส 1,000,000   1,000,000  1,000,000   1,000,000  1,000,000  จํานวนครัวเรือนประชาชนมีน้ํา กองช�าง

สูบน้ํา ภายในตําบลคลองชีล�อม ไว�สําหรับอุปโภค/บริโภคขนาด 25 ลบ.ม. ที่มีน้ําใช�อย�าง สําหรับอุปโภค/

ที่เพียงพอ จํานวน 5 แห�ง เพียงพอ บริโภคที่เพียงพอ

46 โครงการขุดเจาะบ�อบาดาลพร�อมก�อสร�าง  -เพื่อให�ประชาชนมีน้ํา  -ขุดเจาะบ�อบาดาล 800,000      800,000    800,000      800,000     800,000     จํานวนครัวเรือนประชาชนมีน้ํา กองช�าง

ระบบประปาหมู�บ�าน หมู�ที่ 4 ต.คลอง ไว�สําหรับอุปโภค/บริโภคพร�อมระบบประปาส�ง ที่มีน้ําใช�อย�าง สําหรับอุปโภค/

ชีล�อม ที่เพียงพอ น้ํา จํานวน 1 แห�ง เพียงพอ บริโภคที่เพียงพอ

47 โครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�าน  -เพื่อให�ประชาชนมีน้ํา  -ก�อสร�างระบบประปา 1,400,000   1,400,000  1,400,000   1,400,000  1,400,000  จํานวนครัวเรือนประชาชนมีน้ํา กองช�าง

พร�อมขุดเจาะบ�อบาดาล หมู�ที่ 5 ไว�สําหรับอุปโภค/บริโภคหมู�บ�านพร�อมก�อสร�าง ที่มีน้ําใช�อย�าง สําหรับอุปโภค/

ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง จ.ตรัง ที่เพียงพอ หอถังเหล็ก จํานวน เพียงพอ บริโภคที่เพียงพอ

1 แห�ง
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

48 โครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�าน  -เพื่อให�ประชาชนมีน้ํา  -ก�อสร�างระบบประปา 950,000      950,000    950,000      950,000     950,000     จํานวนครัวเรือนประชาชนมีน้ํา กองช�าง

พร�อมขุดเจาะบ�อบาดาล หมู�ที่ 2 ไว�สําหรับอุปโภค/บริโภคพร�อมขุดเจาะบ�อ ที่มีน้ําใช�อย�าง สําหรับอุปโภค/

บ�านหนองเสม็ด ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง ที่เพียงพอ บาดาล จํานวน 1 แห�ง เพียงพอ บริโภคที่เพียงพอ

จ.ตรัง

49 โครงการขุดบ�อน้ําตื้น หมู�ที่ 1-5  -เพื่อให�ประชาชนใน  -ขุดบ�อน้ําตื้น  500,000      500,000    500,000      500,000     500,000     จํานวนครัวเรือนประชาชนมีน้ํา กองช�าง

ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง จ.ตรัง ตําบลมีน้ําสําหรับอุปโภคจํานวน 20 จุด ที่มีน้ําใช�อย�าง สําหรับอุปโภค

บริโภค เพียงพอ บริโภคที่เพียงพอ

50 โครงการขุดลอก คู คลอง ในเขตตําบล  -เพื่อปDองกันน้ําท�วมขัง  -ขุดลอกคูระบายน้ํา 500,000      500,000    500,000      500,000     500,000     ระยะทางที่ คู คลอง สามารถ กองช�าง

คลองชีล�อม ดําเนินการ ระบายน้ําได�ดี ไม�

ก�อให�เกิดน้ําท�วมขัง
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

51 โครงการก�อสร�างระบบประปาพร�อม  -เพื่อให�ประชาชนมีน้ํา  -ก�อสร�างระบบประปา 900,000      900,000    900,000      900,000     900,000     จํานวนครัวเรือนประชาชนมีน้ํา กองช�าง

ขุดเจาะบ�อบาดาล หมู�ที่ 3 ต.คลองชีล�อม ไว�สําหรับอุปโภค/บริโภคพร�อมขุดเจาะบ�อบาดาล ที่มีน้ําใช�อย�าง สําหรับอุปโภค/

ที่เพียงพอ จํานวน 1 แห�ง เพียงพอ บริโภคที่เพียงพอ

52 โครงการปรับปรุงสระน้ําพร�อมก�อสร�าง  -เพื่อให�ประชาชนมีน้ํา  -ปรับปรุงสระน้ํา  - 150,000    150,000   150,000     150,000     จํานวนครัวเรือนประชาชนมีน้ํา กองช�าง

ระบบส�งน้ํา หมู�ที่ 4 ต.คลองชีล�อม ไว�สําหรับอุปโภค/บริโภคพร�อมระบบประปาส�ง ที่มีน้ําใช�อย�าง สําหรับอุปโภค/

ที่เพียงพอ น้ํา จํานวน 1 แห�ง เพียงพอ บริโภคที่เพียงพอ

53 โครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�าน  -เพื่อให�ประชาชนมีน้ํา  -ก�อสร�างระบบประปา  - 950,000    950,000   950,000     950,000     จํานวนครัวเรือนประชาชนมีน้ํา กองช�าง

พร�อมขุดเจาะบ�อบาดาล หมู�ที่ 1 ไว�สําหรับอุปโภค/บริโภคพร�อมขุดเจาะบ�อ ที่มีน้ําใช�อย�าง สําหรับอุปโภค/

 ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง ที่เพียงพอ บาดาล จํานวน 1 แห�ง เพียงพอ บริโภคที่เพียงพอ

จ.ตรัง
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

54 โครงการก�อสร�างฝายน้ําล�น บ�านท�าหยี  -เพื่อกักเก็บน้ําไว�ใช�ใน  -ก�อสร�างฝายน้ําล�น  - 800,000    800,000      800,000     800,000     จํานวนครัวเรือนประชาชนมีน้ํา กองช�าง

หมู�ที่ 2 ต.คลองชีล�อม ช�วงฤดูแล�ง แบบ มข.2527 ที่มีน้ําใช�อย�าง สําหรับอุปโภค/

สันฝายน้ําสูง 1 เมตร เพียงพอ บริโภคที่เพียงพอ

ผนังข�างสูง 2.50 เมตร

กว�าง 8 เมตร
55 โครงการก�อสร�างธนาคารน้ํา  -เพื่อกักเก็บน้ําไว�  -ขุดวางท�อกักเก็บน้ํา  -  - 250,000   250,000  250,000   จํานวน สามารถกักเก็บ กองช�าง

ตําบลคลองชีล�อม อําเภอกันตัง ใช�ในช�วงฤดูแล�ง หมู�ที่ 1 - 5 ตําบลคลอง ธนาคารน้ํา น้ําไว�ใช�ในช�วง
จังหวัดตรัง ชีล�อม จํานวน 5 จุด ฤดูแล�งมากขึ้น

56 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายบ�าน  -เพื่อปรังปรุงเส�นทาง ก�อสร�างถนน คสล.ผิวจราจร  - 840,000 840,000 840,000 840,000 ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

นายเล็ก ศรีปรางคH หมู�ที่ 1 ต.คลอง  คมนาคมให�ได� กว�าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ฐานและการสัญจร

ชีล�อม  มาตรฐาน ระยะทาง 350.00 ม. ไปมาสะดวก

หรือพื้นที่ดําเนินการ

ไม�น�อยกว�า 1,400 ตร.ม.
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

57 โครงการก�อสร�างศาลาเอนกประสงคH  -เพื่อใช�เป:นสถานที่ กอ�สร�างศาลาเอนกประสงคH  - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ มีศาลาสําหรับ กองช�าง

หมู�ที่ 2 ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง ในการทํากิจกรรมต�างๆ กว�าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. ของผู�ใช�บริการ ทํากิจกรรมต�างๆ

จ.ตรัง ศาลาเอนก

ประสงคH

58 โครงการบุกเบิกถนนวงเวียนรอบนอก  - เพื่อให�ประชาชน บุกเบิกถนนกว�าง 4.00ม.  - 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

มัสกัส หมู�ที่ 3 ต.คลองชีล�อม สัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง 450.00 ม. ฐานและการสัญจร

ล�อม อ.กันตัง จ.ตรัง หนา 0.15 ม. หรือมี ไปมาสะดวก

พื้นที่ดําเนินการไม�น�อยกว�า

1,800 ตร.ม.

59 โครงการบุกเบิกถนนรอบกุโบรHมัสกัส  -เพื่อให�ประชาชน บุกเบิกถนน กว�าง 4.00ม.  - 650,000 650,000 650,000 650,000 ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

หมู�ที่ 3 ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง สัญจรไปมาสะดวก ระยะทาง 250.00 ม. ฐานและการสัญจร

จ.ตรัง หนา 0.15 ม. หรือมี ไปมาสะดวก

พื้นที่ดําเนินการไม�น�อยกว�า

1,000 ตรม.
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

60 โครงการขยายเขตท�อเมนประปาหมู�  -เพื่อให�ประชาชนใน ทําการขยายเขตท�อเมน  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง ประชาชนมีน้ํา กองช�าง

บ�าน หมู�ที่ 4 ต.คลองชีล�อม หมู�บ�านได�ใช�น้ํา ประปาหมู�บ�าน หมู�ที่ 4 ที่ขยายท�อเมน ใช�อย�างทั่วถึง

อ.กันตัง จ.ตรัง อย�างทั่วถึง

61 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายในทอน  -เพื่อปรังปรุงเส�นทาง ก�อสร�างถนน คสล.  - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

 ม.5 ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง จ.ตรัง คมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 4.00ม. ฐานและการสัญจร

มาตรฐาน ระยะทาง 500.00ม. ไปมาสะดวก

หนา 0.15 ม.หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม�น�อย
กว�า 2,000 ตร.ม.

62 โครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�าน  -เพื่อให�ประชาชนมีน้ํา  -ก�อสร�างระบบประปา  -  - 7,000,000   7,000,000  7,000,000  จํานวนครัวเรือนประชาชนมีน้ํา กองช�าง

พร�อมขุดเจาะบ�อบาดาลและก�อสร�าง ไว�สําหรับอุปโภค/บริโภคหมู�บ�านพร�อมขุดเจาะ ที่มีน้ําใช�อย�าง สําหรับอุปโภค/

ถังน้ําใส ที่เพียงพอ บ�อบาดาลและก�อสร�าง เพียงพอ บริโภคที่เพียงพอ

ถังน้ําใส จํานวน 5 แห�ง
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

63 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สายริมควน เพื่อปรังปรุงเส�นทาง ก�อสร�างถนน คสล.  -  - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

พร�อมสร�างท�อเหลี่ยม หมู�ที่ 5 คมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 4.00ม. ฐานและการสัญจร

ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง จ.ตรัง มาตรฐาน ระยะทาง 850.00ม. ไปมาสะดวก

หนา 0.15 ม. หรือมี

พื้นที่ดําเนินการไม�น�อย

กว�า 3,400 ตร.ม.

64 โครงการบุกเบิกถนนสายในควน หมู�ที่ เพื่อปรังปรุงเส�นทาง บุกเบิกถนน ผิวจราจร  -  - 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

 4 -  หมู�ที่ 5 ต.คลองชีล�อม  คมนาคมให�ได� กว�าง 5.00 ม.ระยะ ฐานและการสัญจร

อ.กันตัง จ.ตรัง    มาตรฐาน ทาง 300.00 ม.หรือ ไปมาสะดวก

มีพื้นที่ดําเนินการไม�
น�อยกว�า 1,500 ตร.ม.

65 โครงการก�อสร�างหลังคาครอบบ�อพร�อม  -เพื่อปDองกันสิ่งสกปรก  -ก�อสร�างหลังคาครอบ  - 150,000    150,000      150,000     150,000     ร�อยละของความน้ําในบ�อสะอาด กองช�าง

ปรับปรุงบ�อน้ําตื้นข�างโรงเรียนบ�านคลอง ไหลลงบ�อ บ�อพร�อมปรับปรุงบ�อ พึงพอใจผู�ใช�น้ํา ไม�มีสิ่งสกปรก

ชีล�อม หมู�ที่ 1 ต.คลองชีล�อม จํานวน 1 บ�อ
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

66 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สาย  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  -ก�อสร�างถนน คสล. 1,124,000   1,533,000  456,000       -  - ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

ปFากอ - บ�านนายรุ�น  ศรีปรางคH เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 4 ม. (460 ม.) (750 ม.) (190 ม.) ฐานและการสัญจร

หมู�ที่ 4 - 1 ต.คลองชีล�อม มาตรฐาน หนา 0.15 ม. ระยะ ไปมาสะดวก

อ.กันตัง จ.ตรัง ทาง 1,400 ม.

ไหล�ทางหินผุ กว�าง

ข�างละ 0.50 ม.

67 โครงการซ�อมสร�างถนนลาดยาง  -เพื่อปรับปรุงถนน  -ซ�อมสร�างถนนลาด  - 10,860,000  -  -  - ความยาวถนน มีถนนได�มาตรฐาน กองช�าง

ชนิดผิวจราจรพาราแอสฟOสทHติก ให�ได�มาตรฐาน ยางชนิดผิวพาราแอส และการสัญจร

คอนกรีต สายสี่แยกปFากอ หมู�ที่4 การสัญจรไปมาสะดวก ฟOสทHติกคอนกรีต สาย ไปมาสะดวก

 - สี่แยกทุ�งนา หมู�ที่ 5 ต.คลอง สี่แยกปFากอ ม.4 -

ชีล�อม อ.กันตัง จ.ตรัง สี่แยกทุ�งนา ม.5
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู0การท0องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

ต.คลองชีล�อม ขนาด

ผิวจราจรกว�าง 6.00 ม.

ระยะทาง 4,300 ม.

หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ไม�น�อยกว�า 25,800 ตร.ม.

68 โครงการก�อสร�างถนน คสล.บ�าน  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  - ก�อสร�างถนน คสล. 728,000       - -         -        -        ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

นายจัด  สองเมือง พร�อมฝOงท�อ เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 4 เมตร ฐานและการสัญจร

ท�อระบายน้ํา หมู�ที่ 2 ต.คลองชีล�อม มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร ไปมาสะดวก

ระยะทาง 350 เมตร

69 โครงการก�อสร�างถนน คสล.สาย  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  - ก�อสร�างถนน คสล. ผิว 911,700      911,700     -  -  - ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง

หนองส�าน หมู�ที่ 3 ต.คลองชีล�อม เส�นทางคมนาคมให�ได� จราจรกว�าง 4 ม. หนา ฐานและการสัญจร

 อ.กันตัง จ.ตรัง มาตรฐาน 0.15 ม.ระยะทาง 385 ม. ไปมาสะดวก

รวม  69 โครงการ  -  - 37,452,200   70,947,200   67,488,500  67,032,500 67,032,500  -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ�กีฬา  -เพื่อส"งเสริมการออก  -เยาวชนและประชาชน 50,000     50,000   50,000     50,000    50,000      ร,อยละของผู,ที่ ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

กําลังกายในชุมชน ตําบลคลองชีล,อม ออกกําลังกาย ดีและใช,เวลาว"าง

ให,เป5นประโยชน�

2 ค"าใช,จ"ายในการเดินทางไปราชการ  -เพื่อพัฒนาความรู,  -คณะผู,บริหาร สมาชิก 250,000   250,000 250,000   250,000  250,000    ร,อยละของผู, คณะผู,บริหาร สํานักปลัด

คณะผู,บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส"วน เข,าร"วมโครงการ สมาชิก อบต.และ

อบต.และพนักงาน ตําบล พนักงานมีศักยภาพมากขึ้น

3 โครงการป;องกันการทุจริต ปลูกจิต  -เพื่อปลูกจิตสํานึกและ  -คณะผู,บริหาร สมาชิก 10,000   10,000  25,000    25,000  25,000    ร,อยละของผู,เข,า ผู,เข,าร"วมโครงการ สํานักปลัด

สํานึกค"านิยมคุณธรรม จริยธรรม สร,างค"านิยมต"อต,าน อบต. พนักงานส"วน ร"วมโครงการ เกิดความตระหนัก

การทุจริต ตําบล พนักงานจ,าง ในการป;องกันและ

และผู,นําชุมชน ปราบปรามการทุจริต
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

4 โครงการฝ?กอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  -เพื่อพัฒนาความรู,และ  -คณะผู,บริหาร สมาชิก 350,000   350,000 350,000   350,000  350,000    ร,อยละของผู, คณะผู,บริหาร สํานักปลัด

บุคลากรและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประสบการณ�ใหม"ๆ อบต.พนักงานส"วน เข,าร"วมโครงการ สมาชิก อบต.และ

สําหรับคณะผู,บริหาร สมาชิกสภา อบต. มาพัฒนาท,องถิ่น ตําบล พนักงานจ,าง พนักงานมีศักยภาพ

พนักงานส"วนตําบล พนักงานจ,าง ในการปฏิบัติมากขึ้น

5 ค"าใช,จ"ายในการวิจัยประเมินประสิทธิภาพ  -เพื่อประเมินผลการ  -สํารวจประเมินความ 20,000   20,000  25,000    25,000  25,000    ร,อยละของระดับ อบต.สามารถนํา สํานักปลัด

และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ อบต. ปฎิบัติงานของ อบต. พึงพอใจผลการปฏิบัติ ความพึงพอใจ ผลจากการประเมิน

คลองชีล,อม งานของ อบต. ในรอบ มาพัฒนาการ

ปEที่ผ"านมา ปฏิบัติงานได,อย"าง

มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

6 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�  -เพื่อประชาชนได,รับ  -จัดทําสื่อประชา 50,000   50,000  50,000    50,000  50,000    ความพึงพอใจ ประชาชนรับรู,ข,อมูล สํานักปลัด

รู,ข,อมูลข"าวสารและ สัมพันธ� ผลการปฎิบัติ ของผู,เข,าร"วม ข"าวสารอย"างทั่วถึง

ประชาสัมพันธ�การ งานของ อบต. โครงการ

ปฎิบัติงานของ อบต.

รวม  6 โครงการ  -  - 730,000    730,000  750,000    750,000  750,000     -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.2 แผนการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการรักษาความปลอดภัยและเฝ�า  -เพื่อความปลอดภัย  -ตั้งด#านชุมชน จํานวน 40,000  40,000    40,000   40,000    40,000  ร+อยละของความประชาชนมีความ สํานักปลัด

ระวังในตําบล ในช#วงเทศกาลและวัน ในชีวิตและทรัพย3สิน 1 จุด พึงพอใจของ ปลอดภัยในชีวิต

สําคัญต#างๆ ของประชาชน ประชาชนที่ และทรัพย3สินและ

 -เพื่อลดการเกิดอุบัติ สัญจรไปมา ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ในช#วงเทศกาลต#างๆ

รวม  1 โครงการ  -  - 40,000  40,000   40,000   40,000    40,000   -  -  -

76

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.3 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให�แก  -เพื่อให�เด็กนักเรียนมี  -โรงเรียนบ�านคลองชีล�อม 500,000      500,000   600,000        600,000    600,000    จํานวนโรงเรียน เด็กนักเรียนมีสุข สํานักปลัด

เด็กนักเรียนในตําบลคลองชีล�อม สุขภาพแข็งแรง  -โรงเรียนบ�านหนองเสม็ด ที่ได�รับการสนับ ภาพแข็งแรง

สนุน

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห งชาติ  -เพื่อส งเสริมทักษะ  -เด็กในตําบลคลอง 150,000      150,000   150,000        150,000    150,000    ร�อยละของผู� เด็กได�รับการพัฒนา สํานักปลัด

การเรียนรู�ด�านต างๆ คลองชีล�อม เข�าร วมโครงการ ทักษะในด�านต างๆ

พร�อมทั้งส งเสริมให� พร�อมทั้งได�มีเวที

มีความกล�าแสดงออก สําหรับให�เด็กแสดง

 ออกในทางที่ถูก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.3 แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

3 โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก  -เพื่อให
เด็กนักเรียน  -โรงเรียนบ�านหนองเสม็ด 1,050,000   1,050,000  1,050,000     1,050,000  1,050,000  จํานวนโรงเรียน เด็กนักเรียนได� สํานักปลัด

นักเรียนในตําบลคลองชีล�อม ได
รับประทานอาหาร  -โรงเรียนบ�านคลองชีล�อม ที่ได�รับการสนับ รับประทานอาหาร

ครบทุกคนอย างทั่วถึง สนุน อย างทั่วถึง

4 โครงการส งเสริม/สนับสนุนโครงการ  -เพื่อให�เด็กได�เตรียม  -โรงเรียนบ�านหนอง 200,000      200,000   200,000        200,000    200,000    ร�อยละของเด็ก เด็กในตําบลได�รับ สํานักปลัด

จ�างครูสอนอนุบาลปฐมวัย ความพร�อมในการเรียนเสม็ด จํานวน 1 คน ที่ได�เข�าเรียน การเตรียมความ

รู�ก อนเข�าเรียน  -โรงเรียนบ�านคลอง พร�อมก อนการเข�า

ชีล�อม จํานวน 1 คน เรียน

รวม  4 โครงการ  -  - 1,900,000    1,900,000 2,000,000     2,000,000  2,000,000   -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ค�าใช�จ�ายในการป�องกันและเฝ�าระวังโรค  -เพื่อป�องกันและบรร  -ดําเนินการป�องกัน 20,000   20,000   20,000        20,000    20,000  จํานวน ตําบลคลองชีล�อม สํานักปลัด

ติดต�อ เทาการเกิดโรคติดต�อ ตลอดป, ตามช�วงเวลา ผู�ป.วยจาก มีจํานวนผู�ป.วย

ในตําบล เหมาะสม โรคติดต�อ จากโรคติดต�อ

ลดน�อยลง

2 ค�าใช�จ�ายในการป�องกันโรคพิษสุนัขบ�า  -เพื่อป�องกันการเกิด  -ดําเนินการป�องกัน 10,000   10,000   10,000        10,000    10,000  จํานวนสุนัขและ สุนัขเป3นโรคพิษ สํานักปลัด

โรคไข�หวัดนก และโรคปากและเท�าเป56อย โรคระบาดในตําบล ตลอดป, ตามช�วงเวลา แมวที่ได�รับวัคซีน สุนัขบ�าลดลง

หรือโรคอื่นฯ เหมาะสม

3 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ  -เพื่อเพิ่มความรู�และ  -อสม./อผส./อพก. 50,000   50,000   50,000        50,000    50,000  ร�อยละของผู� อสม./อผส./อพก. กองสวัสดิ

อาสาสมัครสาธารณสุข/อผส./อพก. ทักษะในการปฏิบัติงาน ในตําบลคลองชีล�อม เข�าร�วมโครงการ มีศักยภาพในการ การสังคม

ของ อสม./อผส./อพก. ปฏิบัติงานเพิ่มมาก

ขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

4 โครงการสัตวEปลอดโรค คนปลอดภัยจาก  -เพื่อขับเคลื่อนโครงการ  -ฉีดวัคซีนป�องกันและ 5,190     5,190     20,000        20,000    20,000  อัตราการแพร� สามารถควบคุม สํานักปลัด

โรคพิษสุนัขบ�า ตามพระปณิธานศาสตรา- สัตวEปลอดโรคคนปลอด ควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า ระบาดของโรค การแพร�ระบาดของ

จารยE ดร.สมเด็จพระเจ�าลูกเธอเจ�าฟ�า ภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า พิษสุนัขบ�า โรคพิษสุนัขบ�าได�

วลัยลักษณEอัครราชกุมารี ตามพระปณิธานศาสตรา-

จารยE ดร.สมเด็จพระเจ�า

ลูกเธอเจ�าฟ�าจุฬาภรณE

วลัยลักษณEอัครราชกุมารี
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

5 โครงการสํารวจข�อมูลจํานวนสัตวEและขึ้น  -เพื่อขับเคลื่อนโครงการ  -ดําเนินการสํารวจ 519        519        5,000          5,000      5,000    อัตราการแพร� สามารถควบคุม สํานักปลัด

ทะเบียนสัตวEตามโครงการสัตวEปลอดโรค สัตวEปลอดโรค คนปลอดภัย ข�อมูลประชากรสุนัข ระบาดของโรค การแพร�ระบาดของ

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ�า ตามพระ จากโรคพิษสุนัขบ�า ตามพระ และแมวในพื้นที่ตําบล พิษสุนัขบ�า โรคพิษสุนัขบ�าได�

ปณิธานศาสตรE ดร.สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ ปณิธานศาสตราจารยE ดร. คลองชีล�อม

เจ�าฟ�าจุฬาภรณEวลัยลักษณEอัครราชกุมารี สมเด็จพระเจ�าลูกเธอเจ�าฟ�า

จุฬาภรณEวลัยลักษณEอัครราช

กุมารี

6 โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน  -เพื่อดําเนินงานตามแนวทาง  -อุดหนุนคณะกรรมการ 100,000   100,000   100,000     100,000  100,000  ร�อยละของผู�เข�า ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด�าน โครงการพระราชดําริด�าน หมู�บ�าน หมูที่ 1-5 ร�วมโครงการ ดีขึ้น

สาธารณสุข สาธารณสุข ตําบลคลองชีล�อม

 รวม  6 โครงการ  -  - 185,709   185,709    205,000     205,000  205,000   -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห�
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสืบสาน ประเพณีไทย ผู�สูงวัย  -เพื่อสร�างขวัญและกําลังใจ  -ผู�สูงอายุตําบลคลองชีล�อม 130,000 130,000 130,000 130,000  130,000  ร�อยละของผู�เข�า กลุ.มเป/าหมายมีขวัญ กองสวัสดิ

ใส.ใจสุขภาพ แก.ผู�สูงอายุตลอดจนหาแนว ร.วมโครงการ และกําลังใจตลอดจน การสังคม

ทางแก�ไขป4ญหาและให�คํา มีแนวทางในการแก�

แนะนําเรื่องต.าง ๆ ไขป4ญหาได�ดียิ่งขึ้น

2 ค.าใช�จ.ายในการส.งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี -เพื่อส.งเสริมพัฒนา  -อบรมให�ความรู�/จัด 70,000    70,000    70,000    70,000    70,000    ร�อยละของผู�เข�า สตรี,ผู�สูงอายุ ผู�พิการ กองสวัสดิ

ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ด�อยโอกาส และผู�ป;วยเอดส<คุณภาพชีวิต สตรี ผู�สูงอายุ ซื้ออุปกรณ<เพื่อใช�ใน ร.วมโครงการ ผู�ด�อยโอกาสและ การสังคม

ผู�พิการ ผู�ด�อยโอกาส โครงการฯ ผู�ป;วยเอดส<ได�มี

และผู�ป;วยเอดส< คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห�
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

3 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร�างความ  -เพื่อให�เด็ก สตรี และ  -เด็ก สตรี และครอบ 35,000    35,000    35,000    35,000    35,000    ร�อยละของผู�ที่ เด็ก สตรี และ กองสวัสดิ

เข�มแข็งของครอบครัว บุคคลในครอบครัวมี ครัว ตําบลคลองชีล�อม เข�าร.วมโครงการ ครอบครัวมีความ การสังคม

ความรู�ในสิทธิคุ�มครอง รู�ในสิทธิคุ�มครอง

และกฎหมาย และกฎหมาย

4 โครงการส.งเสริม สนับสนุน กลุ.มผู�สูงอายุ -เพื่อส.งเสริม สนับสนุน  -กลุ.มผู�สูงอายุตําบล 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร�อยละของผู�ที่ กลุ.มผู�สูงอายุมี กองสวัสดิ

ตําบลคลองชีล�อม พัฒนาศักยภาพกลุ.มผู�สูงอายุ คลองชีล�อม เข�าร.วมโครงการ ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น การสังคม

5 โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข�อมูลพื้นฐาน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  -จัดเก็บข�อมูลพื้นฐาน 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ร�อยละของ มีข�อมูลพื้นฐานของ กองสวัสดิ

ของ อบต. ในการจัดเก็บข�อมูล ตําบลคลองชีล�อม การจัดเก็บข�อมูลตําบลเพื่อใช�ในการ การสังคม

เพื่อให�ได�ข�อมูลที่เปFนป4จจุบัน พัฒนาตําบลต.อไป
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห�
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

6 โครงการส.งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต  -เพื่อช.วยเหลือเด็ก  -ส.งเสริมสนับสนุน 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร�อยละของผู�ที่ เด็กนักเรียนที่เรียน กองสวัสดิ

แก.เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต.ยากจน นักเรียนที่เรียนดีแต. พัฒนาคุณภาพชีวิตให� เข�าร.วมโครงการ ดีแต.ยากจนมี การสังคม

ยากจน แก.เด็กนักเรียน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มีภูมิลําเนาอยู.ในเขต
ตําบลคลองชีล�อม

7 โครงการเยี่ยมบ�านเยี่ยมใจ ใส.ใจผู�พิการ  -เพื่อให�ผู�สูงอายุ ผู�พิการ  -ผู�สูงอายุ ผู�พิการและ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร�อยละของ ผู�สูงอายุ ผู�พิการ กองสวัสดิ

ผู�สูงอายุ และผู�ด�อยโอกาส ผู�ด�อยโอกาสได�มีสุขภาพ ผู�ด�อยโอกาส ตําบล ผู�เข�าร.วม และผู�ด�อยโอกาส การสังคม

กาย สุขภาพใจที่ดีขึ้น คลองชีล�อม โครงการ มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห�
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

8 โครงการโรงเรียนผู�สูงอายุตําบลคลอง  -เพื่อให�ผู�สูงอายุได�มี  -ผู�สูงอายุตําบล  - 100,000   100,000  100,000  100,000  ร�อยละของ ผู�สูงอายุได�มีความ กองสวัสดิ

ชีล�อม ความรู�อย.างต.อเนื่อง คลองชีล�อม ผู�เข�าร.วม รู�อย.างต.อเนื่อง การสังคม

ในการดูแลสุขภาพ โครงการ ในการดูแล

กาย สุขภาพใจ สุขภาพ

 -เพื่อให�ผู�สูงอายุได�มี

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

ร.วมกัน

9 โครงการอุดหนุนกิจกรรมศูนย<  -เพื่อส.งเสริมสนับสนุน  -ศูนย<พัฒนาครอบครัว  - 70,000    70,000    70,000    70,000    ร�อยละของผู� ครอบครัวมีความ กองสวัสดิ

พัฒนาครอบครัว ตําบลคลอง กิจกรรมศูนย<พัฒนา ตําบลคลองชีล�อม เข�าร.วมโครงการ เข�มแข็ง การสังคม

ชีล�อม ครอบครัว ตําบลคลอง

ชีล�อม

85



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห�
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

10 โครงการอุดหนุนกิจกรรมศูนย<  -เพื่อส.งเสริมสนับสนุน  -ศูนย<พัฒนาครอบครัว 70,000     -  -  -  - ร�อยละของผู� ครอบครัวมีความ กองสวัสดิ

พัฒนาครอบครัว ตําบลคลอง กิจกรรมศูนย<พัฒนา ตําบลคลองชีล�อม เข�าร.วมโครงการ เข�มแข็ง การสังคม

ชีล�อม ตามโครงการ "สานสัมพันธ< ครอบครัว ตําบลคลอง

ครอบครัวอบอุ.นเข�มแข็ง" ชีล�อม

รวม  10 โครงการ  -  - 435,000    535,000    535,000     535,000    535,000     -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสํารวจธรณีฟ�สิกส�  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  -หมู'ที่ 1 - 5 ตําบล 50,000  50,000    50,000    50,000    50,000    ร,อยละของความมีบริเวณที่แน'นอน กองช'าง

ในการสํารวจน้ําบาดาล คลองชีล,อม สําเร็จในการ ในการขุดเจาะน้ํา

ขุดเจาะ บาดาล

2 โครงการก'อสร,างสนามเด็กเล'น หมู'ที่ 5  -เพื่อให,เด็กได,  - ก'อสร,างสนามเด็ก  - 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  ร,อยละของ เด็กมีสุขภาพร'าง กองช'าง

ต.คลองชีล,อม อ.กันตัง จ.ตรัง มีสถานที่ออกกําลังกาย เล'น กว,าง 20 เมตร เด็กที่ออกกําลัง กายแข็งแรงมาก

ยาว 40 เมตร พร,อม กาย ขึ้น

เครื่องเล'น

3 โครงการก'อสร,างศูนย�ออกกําลังกาย(ฟ�ตเนส)  -เพื่อให,เด็กได,  - ก'อสร,างศูนย�ออก  - 3,500,000  3,500,000  3,500,000  3,500,000  ร,อยละของ ประชาชนมีสุข กองช'าง

หมู'ที่ 5 ต.คลองชีล,อม อ.กันตัง จ.ตรัง มีสถานที่ออกกําลังกาย กําลังกายกว,าง 12 เมตร ประชาชนทั่วไป ภาพร'างกายแข็ง

ยาว 20 เมตร พร,อม ที่ออกกําลังกาย แรงมากขึ้น

เครื่องอุปกรณ�

รวม  3 โครงการ  -  - 50,000   5,050,000 5,050,000  5,050,000  5,050,000   -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสร�างเครือข�ายชุมชนเข�าใจเอดส�  -เพื่อให�ประชาชน  -ประชาชนตําบล 30,000   30,000 30,000  30,000  30,000  ร�อยละของผู�ที่ ตําบลคลองชีล�อม กอสวัสดิ

ตําบลคลองชีล�อมห�าง คลองชีล�อม เข�าร�วมโครงการ มีจํานวนผู�ป0วย การสังคม

ไกลจากโรคเอดส� เอดส�ลดลง

2 ค�าใช�จ�ายในการส�งเสริมและสนับสนุนการ  -เพื่อป2องกันและลด  -เด็ก เยาชน และ 30,000   30,000 30,000  30,000  30,000  ร�อยละของผู� ผู�ติดยาเสพติดใน กองสวัสดิ

ป2องกันและแก�ไขป4ญหายาเสพติด ป4ญหายาเสพติด ประชาชนในตําบล เข�าร�วมโครงการ ตําบลลดน�อยลง การสังคม

คลองชีล�อม
3 โครงการฝ7กอบรมให�ความรู�ด�านกฎหมาย  -เพื่อให�ประชาชนมี  -ประชาชนตําบล 30,000   30,000 30,000  30,000  30,000  ร�อยละของผู� ประชาชนมีระเบียบ สํานักปลัด

ต�างๆ แก�ประชาชนให�มีระเบียบ วินัย ระเบียบ วินัย เคารพ คลองชีล�อม เข�าร�วมโครงการ วินัย เคารพกฎหมาย

เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม กฎหมายมีคุณธรรมและ และมีคุณธรรมมาก

จริยธรรม ขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

4 โครงการอบรมส�งเสริมความรู�พัฒนาสู�  -เพื่อให�ประชาชน  -ประชาชนตําบล 30,000   30,000 30,000  30,000  30,000  ร�อยละของผู�ที่ ประชาชนได�มีความ กองสวัสดิ

สังคมอาเซียน ตําบลคลองชีล�อม ได�มี คลองชีล�อม เข�าร�วมโครงการ รู�และสามารถก�าว การสังคม

ความรู�และก�าวทัน ทันสังคมอาเซียน

สังคมอาเซียน

5 โครงการเยาวชนไทยห�างไกลยาเสพติดลด  -เพื่อให�เด็ก เยาวชน  -เด็ก เยาวชนตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร�อยละของ เด็ก เยาวชน มี กองสวัสดิ

เสี่ยงเอดส� ได�มีความรู�ความเข�าใจ คลองชีล�อม ผู�เข�าร�วม ความรู�และความ การสังคม

ในการป2องกันป4ญหา โครงการ เข�าใจสามารถ

ยาเสพติดสามารถห�าง ป องกันตัวเองให�

ไกลเอดส�ได� ห#างไกลจากโรค

เอดส&และยาเสพติด
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.7 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

6 โครงการอบรมให�ความรู� การรักษาความ  -เพื่อให�ประชาชนมี  -ประชาชนตําบล -       20,000 20,000  20,000  20,000  ร�อยละของผู� ประชาชนมีความรู� สํานักปลัด

ปลอดภัยให�กับชุมชน ความรู�ด�านการรักษา คลองชีล�อม เข�าร�วมโครงการ ความเข�าใจในการ

ความปลอดภัยในชีวิต รักษาความปลอด

และทรัพย�สิน ภัยในชุมชน

รวม  6 โครงการ  -  - 170,000   190,000    190,000    190,000    190,000     -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการส�งทีมกีฬาเข�าร�วม  -เพื่อส�งเสริมให�ประชาชน  -ประชาชน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร�อยละของผู� กลุ�มเป�าหมายเกิด สํานักปลัด

แข�งขันกับหน�วยงานอื่น ได�ออกกําลังกายและใช� ตําบลคลองชีล�อม เข�าร�วมโครงการ ความสัมพันธ!อันดีโดย

กีฬาเป.นสื่อกลางในการ มีกีฬาเป$นสื่อกลาง

สร�างความสัมพันธ0อันดี และทําให�ผู�มีสุขภาพ

ระหว�างกัน แข็งแรง

2 โครงการแข�งขันกีฬาต�านยา  -เพื่อให�เด็ก เยาวชน  -เด็ก เยาวชน และ 300,000       300,000    300,000         300,000     300,000   ร�อยละของผู� ผู�ติดยาเสพติดใน สํานักปลัด

เสพติดเชื่อมความสามัคคีตําบล และประชาชนใช�เวลา ประชาชนตําบล เข�าร�วมโครงการ ตําบลลดน�อยลง

คลองชีล�อม ว�างให�เป.นประโยชน0 คลองชีล�อม

ห�างไกลยาเสพติด
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

3 โครงการแข�งขันกีฬาเชื่อม  -เพื่อส�งเสริมให�ผู�สูงอายุ  - ผู�สูงอายุตําบล 40,000 40,000 40,000 40,000  40,000 ร�อยละของผู�เข�า กลุ�มผู�สูงอายุมี กองสวัสดิ

ความสามัคคีสมานฉันท0 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต คลองชีล�อม ร�วมโครงการ สุขภาพกาย การสังคม

ผู�สูงอายุ ที่ดี ได�มีโอกาสพบปะแลก สุขภาพใจที่ดี

เปลี่ยนรู�จักกลุ�มผู�สูงอายุ

อื่นๆในจังหวัด

4 โครงการแข�งขันมหกรรมกีฬาท�องถิ่น  -เพื่อน�อมรําลึกถึงคุณ  -จัดการแข�งขันมหกรรม 500,000   -  -  -  - ร�อยละของผู� กลุ�มเป=าหมายเกิด สํานักปลัด

"พระยารัษฎาเกมส0" ครั้งที่ 14 งามความดีของพระยารัษ กีฬาท�องถิ่น "พระยา เข�าร�วมโครงการ ความสัมพันธ0

ฎานุประดิษฐ0 และเชื่อม รัษฎาเกมส0" ครั้งที่14 อันดีโดยมีกีฬา

ความสามัคคีของหน�วย เป.นสื่อกลาง

งานของ อปท

รวม  4 โครงการ  -  - 1,240,000    740,000    740,000        740,000    740,000    -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสร�างป�อมยาม อปพร.  -เพื่อให�มีศูนย!สําหรับ  -ก$อสร�างป�อมยาม 600,000 600,000   600,000   600,000    600,000    ร�อยละของความ ประชาชนได�รับ กองช$าง

(ศูนย! อปพร.) การปฏิบัติหน�าที่ให� อปพร.จํานวน 1 หลัง พึงพอใจของผู�ใช� บริการที่สะดวก

บริการประชาชน บริการ รวดเร็ว

2 โครงการก$อสร�างศูนย!การเรียนรู�ชุมชน  -เพื่อให�ประชาชนมีสถานที่  -ก$อสร�างศูนย!การ  - 2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  ร�อยละของผู�ที่ ประชาชนได�มีสถานที่ กองช$าง

หมู$ที่ 1 - 5 ตําบลคลองชีล�อม ในการเรียนรู�ด�านต$างๆ เรียนรู�ชุมชน หมู$ที่ 1 - ใช�บริการศูนย! ในการเรียนรู�ใน

เพิ่มมากขึ้น 5 ตําบลคลองชีล�อม การเรียนรู�ชุมชน ด�านต$างๆเพิ่มมากขึ้น

3 โครงการก$อสร�าง ปรับปรุงสถานที่อ$าน  -เพื่อให�ประชาชนมี  -ก$อสร�าง ปรับปรุงสถาน  - 100,000   100,000    100000 100000 ความพึงพอใจ ประชาชนได�มี กองช$าง

หนังสือพิมพ!ประจําหมู$บ�าน สถานที่ในการเรียนรู� ที่อ$านหนังสือพิมพ! ของผู�ที่ใช�บริการ สถานที่สําหรับอ$าน

และรับรู�ข�อมูลข$าวสาร ประจําหมู$บ�าน หมู$ที่ 1 สถานที่อ$านหนัง หนังสือพิมพ!

ได�อย$างสะดวก  - 5 ตําบลคลองชีล�อม สือพิมพ!
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

4 โครงการก$อสร�างศูนย!อินเตอร!เน็ตตําบล  -เพื่อส$งเสริมให�เด็ก  -ก$อสร�างศูนย!การเรียน  - 500,000    500,000    500000 500000 จํานวนผู�ใช� เด็กและประชาชน กองช$าง

และประชาชนทั่วไป รู� จํานวน 1 ศูนย! บริการศูนย! ได�รับรู�ข�อมูลข$าว

ได�รับรู�ข$าวสารอย$าง อินเตอร!เน็ต สารรวดเร็วยิ่งขึ้น

รวดเร็ว

5 โครงการก$อสร�างอาคารศูนย!  -เพื่อใช�เป>นอาคาร  -ก$อสร�างอาคารศูนย!พัฒนา  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร�อยละความ เด็กในพื้นที่ได�มี กองช$าง

พัฒนาเด็กเล็ก ต.คลองชีล�อม สําหรับการเรียนการ เด็กเล็กตําบลคลองชีล�อม พึงพอใจของ อาคารสําหรับ

อ.กันตัง จ.ตรัง สอน ศูนย!พัฒนาเด็ก กว�าง 13.00 ม. ผู�รับบริการ การเรียนหนังสือ

เล็กตําบลคลองชีล�อม ยาว 19.00 ม.

รวม  5 โครงการ  -  - 600,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000  6,700,000   -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.10 แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ  -เพื่อช�วยเหลือผู"สูงอายุ  - ผู"สูงอายุ 4,000,000    4,000,000  4,000,000      4,000,000  4,000,000  ร"อยละของผู" ผู"สูงอายุ มีความรู" กองสวัสดิ

แก�ผู"สูงอายุ  ให"มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในตําบลคลองชีล"อม ที่ได"รับเบี้ยยังชีพ สึกที่ดีไม�ถูกทอดทิ้ง การสังคม

และสามารถดํารง

ชีพในสังคมได"

อย�างปกติสุข

2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ  -เพื่อช�วยเหลือผู"พิการ  - ผู"พิการในตําบล 1,050,000    1,050,000  1,050,000      1,050,000  1,050,000  ร"อยละของผู" ผู"สูงอายุ มีความรู" กองสวัสดิ

แก"ผู"พิการ  ให"มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คลองชีล"อม ที่ได"รับเบี้ยยังชีพ สึกที่ดีไม�ถูกทอดทิ้ง การสังคม

และสามารถดํารง

ชีพในสังคมได"

 อย�างปกติสุข
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

 
ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส.งเสริมการศึกษา
2.10 แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ  -เพื่อช�วยเหลือผู"ป6วย  -ผู"ป6วยเอดส7 ในตําบล 55,000      55,000    55,000        55,000    55,000    ร"อยละของผู" ผู"ป6วยเอดส7 กองสวัสดิ

ผู"ป6วยเอดส7 เอดส7 ให"มีคุณภาพ คลองชีล"อม ที่ได"รับเบี้ยยังชีพ มีความรู"สึกที่ดีไม�ถูก การสังคม

ชีวิตที่ดีขึ้น ทอดทิ้งและสามารถ

ดํารงชีพในสังคมได"

อย�างปกติสุข

4 โครงการส�งเสริมสนับสนุน  -เพื่อเป8นการสร"างหลัก  -ประชาชนตําบล 90,000      90,000    90,000        90,000    90,000    ร"อยละของผู" ประชาชนมีหลัก สํานักปลัด

"กองทุนหลัก"ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพให"กับ คลองชีล"อม เข"าร�วมโครงการ ประกันสุขภาพ

ตําบลคลองชีล"อม" ประชาชนในตําบล

คลองชีล"อม

 

รวม  4 โครงการ  -  - 5,195,000    5,195,000 5,195,000  5,195,000  5,195,000   -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 3 การส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนสู.ระดับฐานราก
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านและส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการส�งเสริมสนับสนุน  -เพื่อให�การดําเนินการ  -ประชาชนตําบลคลอง 50,000  275,000    275,000  275,000  275,000  จํานวนผู�มา การดําเนินการ สํานักปลัด

การเลือกตั้งทุกระดับ เลือกตั้งเป.นไปด�วย ชีล�อม ใช�สิทธิเลือก เลือกตั้งเป.นไป

ความถูกต�องตาม ตั้ง ด�วยความเรียบร�อย

ระเบียบ กฎหมาย

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  -จัดทําระบบแผนที่ 200,000  200,000    200,000     200,000     200,000     จํานวนพื้นที่ อบต.มีรายได�เพิ่ม กองคลัง

และทะเบียนทรัพย7สิน ในการการจัดเก็บราย ภาษี ทะเบียนทรัพย7สิน ที่ดําเนินการ ขึ้นและเพิ่มความ

อบต.คลองชีล�อม ได� ของ ตําบลคลองชีล�อม สํารวจ สะดวกรวดเร็วในการ

หมู�ที่ 1 - 5 ต.คลอง จัดเก็บภาษี

ชีล�อม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 3 การส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนสู.ระดับฐานราก
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านและส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

3 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  -ปรับปรุงระบบแผนที่  -  -  - 100,000     100,000     จํานวนพื้นที่ อบต.มีรายได�เพิ่ม กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพย7สิน ในการการจัดเก็บราย ภาษี ทะเบียนทรัพย7สิน ที่ดําเนินการ ขึ้นและเพิ่มความ

อบต.คลองชีล�อม ได� ของ ตําบลคลองชีล�อม สํารวจ สะดวกรวดเร็วในการ

หมู�ที่ 1 - 5 ต.คลอง จัดเก็บภาษี

ชีล�อม

4 โครงการจัดตั้งศูนย7บริการร�วม  -เพื่อเป.นศูนย7บริการ  -จัดตั้งศูนย7บริการร�วม 10,000  10,000    10,000    10,000    10,000    ความพึงพอใจ ประชาชนได�รับ สํานักปลัด

ประชาชนในการติดต�อ บริการอํานวยความ ของผู�ใช�บริการ ความสะดวกและ

สอบถาม ยื่อคําขออนุมัติ สะดวกแก�ประชาชน รวดเร็วในการติดต�อ

อนุญาตที่เป.นอํานาจ ที่มาติดต�อราชการ ราชการ รวมทั้งเป.น
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 3 การส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนสู.ระดับฐานราก
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านและส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

ของ อปท.และภารกิจ การบูรณาการร�วม

ของหน�วยงานภายนอก ระหว�าง อปท.กับ

เนื่องจากภารกิจของ ส�วนราชการอื่น

อปท.ตลอดจนเรื่องอื่นๆ

ที่ประชาชนในท�องถิ่น
ร�องขอ

5 โครงการ อบต.สัญจร  -เพื่อให�ประชาชนได�  -หมู�ที่ 1 - 5 ตําบล  - 50,000 50,000  50,000  50,000  ความพึงพอใจ ประชาชนได�มีส�วน สํานักปลัด

มีส�วนร�วมในการแสดง คลองชีล�อม ของผู�เข�าร�วม ร�วมในการแสดง

ความคิดเห็น และ ให� โครงการ ความคิดเห็นและ

บริการรับจ�ายภาษี มีความสะดวกในการ

และบริการต�างๆของ  ชําระภาษี

อบต
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 3 การส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนสู.ระดับฐานราก
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านและส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

6 อุดหนุนองค7กรปกครองส�วนท�องถิ่น  -อุดหนุนองค7กรปก  -เป.นค�าใช�จ�ายในการ 100,000  100,000    100,000     100,000     100,000     ร�อยละของ การปฏิบัติภารกิจ สํานักปลัด

ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ครองส�วนท�องถิ่น ส�วน ดําเนินโครงการ ผู�เข�าร�วม ของ อปท.มี

องค7กรประชาชนและองค7กรการ ราชการ รัฐวิสาหกิจ โครงการ ศักยภาพเพิ่ม

กุศลตามภารกิจอํานาจหน�าที่ของ องค7กรประชาชน และ มากขึ้น
องค7กรปกครองส�วนท�องถิ่น องค7กรการกุศล เพื่อ

ดําเนินการตามภารกิจ
อํานาจหน�าที่

7 โครงการพัฒนาและส�งเสริมศูนย7  -เพื่อสนับสนุนโครงการ  -เป.นค�าใช�จ�ายในการ 30,000   -  -  -  - ความพึงพอใจ ศูนย7ข�อมูลข�าวสาร สํานักปลัด

รวมข�อมูลข�าวสารการซื้อหรือการ พัฒนาศูนย7รวมข�อมูลข�าว ดําเนินโครงการ ของผู�ใช�บริการ การซื้อหรือการจ�าง

จ�างของหน�วยการบริหารราชการ สารการซื้อหรือจ�างของ ศูนย7ข�อมูลข�าว ของหน�วยการบริหาร

ส�วนท�องถิ่นอําเภอกันตัง หน�วยการบริหารราชการ สารฯ ราชการส�วนท�องถิ่นอําเภอ

ส�วนท�องถิ่นอําเภอกันตัง กันตังได�รับการพัฒนามากขึ้น
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 3 การส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนสู.ระดับฐานราก
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านและส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

8 โครงการพัฒนาส�งเสริมเพื่อ  -เพื่อส�งเสริมสนับสนุน  -พัฒนาส�งเสริมสนับ 50,000  50,000 50,000  50,000  50,000  ร�อยละของผู� การปฏิบัติภารกิจ สํานักปลัด

สนับสนุนภารกิจขององค7กร ภารกิจของ อปท.และ สนุนภารกิจของ อทป. เข�าร�วมโครงการ ของ อปท.มีศักย

ปกครองส�วนท�องถิ่นและส�วน ส�วนราชการอื่น และส�วนราชการอื่น ภาพเพิ่มมากขึ้น

ราชการอื่น

9 โครงการพัฒนาและส�งเสริม  -เพื่อสนับสนุนโครงการ  -เป.นค�าใช�จ�ายในการ  -  - 30,000  30,000  30,000  ความพึงพอใจ ศูนย7ปฏัติการช�วยเหลือ สํานักปลัด

ศูนย7ปฏิบัติการช�วยเหลือ พัฒนาศูนย7ปฏิบัติการช�วย ดําเนินโครงการ ของผู�ใช�บริการ ประชาชนของหน�วย

ประชาชนของหน�วยการ เหลือประชาชนของ ศูนย7ปฏิบัติการ การบริหารราชการ

บริหารราชการส�วนท�องถิ่น หน�วยการบริหารราชการ ช�วยเหลือฯ ส�วนท�องถิ่นอําเภอกันตัง

อําเภอกันตัง ส�วนท�องถิ่นอําเภอกันตัง ได�รับการพัฒนายิ่งขึ้น
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 3 การส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนสู.ระดับฐานราก
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านและส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

10 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร7  -เพื่อให�ระบบอินเตอร7  -ปรับปรุงระบบอิน  -  - 150,000  150000 150,000  ความพึงพอใจ  ระบบอินเตอร7 สํานักปลัด

เน็ต ที่ทําการ อบต.คลองชีล�อม เน็ต ที่ทําการ อบต. เตอร7เน็ต ของผู�ใช�ระบบ เน็ต ที่ทําการ อบต.

คลองชีล�อมมีประสิทธิ อินเตอร7เน็ต คลองชีล�อมมีประสิทธิ

ภาพมากยิ่งขึ้น ภาพมากยิ่งขึ้น

รวม  10 โครงการ  -  - 440,000  685,000    865,000  965,000   965,000    -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 3 การส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนสู.ระดับฐานราก
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านและส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2,565       (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดทําแผนป�องกัน  -เพื่อป�องกันและบรร  -ตําบลคลองชีล"อม 10,000    10,000 10,000     10,000  10,000  จํานวนผู"เข"า มีแผนสําหรับป�อง สํานักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย เทาสาธารณภัยที่อาจ ร.วมโครงการ กันและบรรเทา

จะเกิดขึ้น สาธารณภัยที่อาจ

จะเกิดขึ้นในตําบล

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ5  -เพื่อใช"ในการป�องกัน  -จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ5และ 50,000    50,000 50,000     50,000  50,000  จํานวนวัสดุ มีวัสดุ อุปกณ5ที่ใช" สํานักปลัด

และครุภัณฑ5ในการป�องกันและ และบรรเทาสาธารณ ครุภัณฑ5ที่ใช"ในการป�องกัน อุปกรณ5และ ในการป�องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ภัย และบรรเทาสาธารณภัย ครุภัณฑ5ที่จัดซื้อ บรรเทาสาธารณภัย

3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ5  -เพื่อให"มีความพร"อม  -จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ5 ที่ใช" 10,000    10,000 10,000     10,000  10,000  จํานวนวัสดุ มีวัสดุ อุปกรณ5เพียง สํานักปลัด

 สําหรับการปฏิบัติงานของ ในการปฏิบัติหน"าที่ของ ในการปฏิบัติงานของ อุปกรณ5ที่จัดซื้อ พอในการปฏิบัติงาน

อปพร. อปพร. อปพร. ของ อปพร.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 3 การส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนสู.ระดับฐานราก
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านและส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2,565       (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

4 ค.าใช"จ.ายในการป�องกันและ  -เพื่อบรรเทาความเดือด  -ประชาชนตําบลคลอง 200,000  200,000   200,000   200,000  200,000  ระดับความพึง ผู"ประสบภัยธรรม สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย ร"อนของประชาชนที่ ชีล"อม พอใจของผู"ที่ ชาติได"รับการช.วย

ประสบภัยธรรมชาติ ได"รับการช.วยเหลือเหลืออย.างทั่วถึง

และรวดเร็ว

5 โครงการฝ?กทบทวนอาสา  -เพื่อพัฒนาศักยภาพ  - อปพร.ตําบลคลอง 150,000  150,000   150,000     150,000  150,000  ร"อยละของผู"ที่ อปพร.ตําบลคลอง สํานักปลัด

สมัครป�องกันภัย การปฏิบัติหน"าที่ ชีล"อม เข"าร.วมโครงการ ชีล"อมมีศักยภาพ

ฝBายพลเรือน (อปพร.) ของ อปพร.ตําบลคลอง ในการปฏิบัติงาน

ชีล"อม มากยิ่งขึ้น

รวม  5 โครงการ  -  - 420,000 420,000   420,000  420,000   420,000    -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 3 การส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนสู.ระดับฐานราก
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านและส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห�
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการติดตั้งเหล็กดัด อาคารศูนย�  -เพื่อป#องกันทรัพย�สิน  -อาคารศูนย�พัฒนา -     200,000     -  -  - จํานวนที่ติดตั้ง อาคารศูนย�พัฒนา กองสวัดิ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและส1งเสริม ของทางราชการมิให5 คุณภาพชีวิตและ คุณภาพชีวิตและ การสังคม

อาชีพผู5สูงอายุ ตําบลคลองชีล5อม สูญหาย ส1งเสริมอาชีพผู5สูงอายุ ส1งเสริมอาชีพ

ผู5สูงอายุตําบล

คลองชีล5อมมี

ความปลอดภัย

มากขึ้น

รวม  1 โครงการ  -  -  - 200,000       -  -  -  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 3 การส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนสู.ระดับฐานราก
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านและส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน
3.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดประชุมประชาคมหมู�บ�านและ  -เพื่อให�ประชาชนมี  -หมู�ที่ 1 - 5 10,000   10,000    10,000  10,000  10,000    ร�อยละของผู�ที่ ประชาชนได�มีส�วน สํานักปลัด

ประชาคมตําบล ส�วนร�วมในการแสดง ตําบลคลองชีล�อม เข�าร�วมโครงการ ร�วมในการพัฒนา

ความคิดเห็น ร�วมแก�ไข หมู�บ�าน/ตําบล

ป3ญหาและพัฒนาหมู�

2 ค�าใช�จ�ายในการส�งเสริมและสนับสนุนการสร�าง  -เพื่อให�ประชาชนใน  -ประชาชนตําบล 50,000   50,000    50,000  50,000  50,000    ร�อยละของผู�ที่ ประชาชนในตําบล สํานักปลัด

ความปรองดองและสมานฉันท6ของคนใน ตําบลคลองชีล�อม มี คลองชีล�อม เข�าร�วมโครงการ มีความสามัคคี

ชาติและกิจกรรมในการปกป7องสถาบัน ความสามัคคี อยู�ร�วม สมานฉันท6

สําคัญของชาติ กันอย�างสมานฉันท6
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แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 3 การส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนสู.ระดับฐานราก
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านและส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน
3.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

3 โครงการจัดประชุมแผนชุมชนตําบล  -เพื่อส�งเสริมสนับสนุน  -ประชาชนตําบล 10,000   10,000    10,000  10,000  10,000    ร�อยละของผู�ที่ ประชาชนในตําบล กองสวัสดิ

คลองชีล�อม ให�ทุกหมู�บ�านมีการจัด คลองชีล�อม เข�าร�วมโครงการ มีแผนชุมชนในการ การสังคม

ทําแผนชุมชนเพื่อแก�ไข แก�ไขป3ญหาและ

ป3ญหาและตอบสนอง ตอบสนองความ

ความต�องการของชุมชน ต�องการของชุมชน

4 โครงการปลูกจิตอาสา พัฒนาสังคม สร�าง  -เพื่อให�เด็ก เยาวชน  -เด็ก เยาวชน และ 30,000   30,000    30,000  30,000  30,000    ร�อยละของผู�ที่ เด็ก เยาวชน และ สํานักปลัด

การมีส�วนร�วม เรียนรู�ประชาธิปไตย ประชาชน มีจิตอาสา ประชาชน ตําบล เข�าร�วมโครงการ ประชาชนมีจิต

ช�วยกันพัฒนาสังคม คลองชีล�อม อาสาช�วยกันพัฒนา

และสร�างการมีส�วนร�วม ตําบลมากยิ่งขึ้น

ในตําบล

รวม  4 โครงการ  -  - 100,000   100,000    100,000  100,000  100,000     -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 3 การส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนสู.ระดับฐานราก
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านและส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน
3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงซ�อมแซม  -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  -อาคารสํานักงาน 8,000,000   8,000,000   8,000,000     8,000,000   8,000,000  ระดับความ ประชาชนได(รับ กองช�าง

และต�อเติมอาคารสํานักงาน ให(ปฎิบัติงานให(บริการ อบต.คลองชีล(อม พึงพอใจของผู( ความสะดวกและ

 อบต.คลองชีล(อม แก�ประชาชน ใช(บริการ รวดเร็วในการรับ

บริการมากยิ่งขึ้น

2 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ  -เพื่อให(มีสถานที่จอด  -จํานวน 1 หลัง  - 400,000    400,000     400,000   400,000  ระดับความพึงพอ ประชาชนมีสถานที่ กองช�าง

รถสําหรับผู(ที่มาติดต�อ ใจของผู(ใช(บริการ สําหรับจอดรถเมื่อ

ราชการ มาติดต�อราชการ

3 โครงการก�อสร(างกําแพงรอบ  -เพื่อป9องกันทรัพย:สิน  -ก�อสร(างกําแพงคอนกรีต  - 1,500,000    1,500,000   1,500,000    1,500,000  ความยาวของ ทรัพย:สินของทาง กองช�าง

ที่ทําการองค:การบริหารส�วน ของทางราชการมิให( เสริมเหล็กพร(อมก�ออิฐ กําแพง ราชการได(รับการ

ตําบลคลองชีล(อม สูญหาย ฉาบปูน ยาว 300 ม. ดูแลให(มีความ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 3 การส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนสู.ระดับฐานราก
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านและส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน
3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

4 โครงการปรับปรุงห(องน้ํา  -เพื่อให(มีห(องน้ําที่มี  -ปรับปรุงห(องน้ําที่  - 200,000    200,000     200,000   200,000  ระดับความพึงพอ มีพื้นที่เพียงพอสําหรับ กองช�าง

ที่ทําการองค:การบริหาร ประสิทธิภาพรองรับ ทําการองค:การบริหาร ใจของผู(ใช(บริการ รองรับประชาชนที่

ส�วนตําบลคลองชีล(อม การใช(บริการของประชาชนส�วนตําบลคลองชีล(อม มาติดต�อราชการ

ที่มาติดต�อราชการ

5 โครงการก�อสร(างอาคาร  -เพื่อให(มีอาคารที่มี  -ก�อสร(างอาคารที่  -  - 2,000,000   2,000,000  2,000,000  ระดับความพึงพอ มีพื้นที่เพียงพอสําหรับ กองช�าง

ที่ทําการองค:การบริหาร ประสิทธิภาพรองรับ ทําการองค:การบริหาร ใจของผู(ใช(บริการ รองรับประชาชนที่

ส�วนตําบลคลองชีล(อม การใช(บริการของประชาชนส�วนตําบลคลองชีล(อม มาติดต�อราชการ

ที่มาติดต�อราชการ จํานวน 1 หลัง 2 ชั้น
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 3 การส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนสู.ระดับฐานราก
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านและส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน
3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

6 โครงการก�อสร(างอาคาร  -เพื่อให(ประชาชน  -ก�อสร(างอาคารโรง 270,000   270,000    270,000   270,000   270,000  ระดับความพึงพอ มีที่จอดรถสําหรับ กองช�าง

โรงจอดรถ ที่มาติดต�อราชการมี จอดรถ จํานวน 1 หลัง ใจของผู(ใช(บริการ ผู(มาติดต�อราชการ

สถานที่จอดรถที่สะดวก ที่สะดวกมากกขึ้น

7 โครงการติดตั้งเหล็กดัด  -เพื่อป9องกันทรัพย:ของ  -ติดตั้งเหล็กดัดอาคาร 25,000    -  -  -  - จํานวนที่ติดตั้ง อาคารสํานักงาน กองช�าง

อาคารสํานักงาน องค:การ ทางราชการมิให(สูญหาย สํานักงานองค:การบริหาร อบต.คลองชีล(อม

บริหารส�วนตําบลคลองชีล(อม ส�วนตําบลคลองชีล(อม มีความปลอดภัย

มากยิ่งขึ้น

รวม  7 โครงการ  -  - 8,295,000 10,370,000 12,370,000   12,370,000     12,370,000     -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 3 การส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชนสู.ระดับฐานราก
3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านและส.งเสริมการมีส.วนร.วมของประชาชน
3.6 แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ค
าใช�จ
ายในกรณีที่จําเป�นหรือบรรเทา  -เพื่อบรรเทาความเดือด  -ประชาชน 200,000    200,000   200,000   200,000  200,000  ระดับความพึง ผู�ประสบภัยธรรม สํานักปลัด

ความเดือดร�อนของประชาชน ร�อนของประชาชนที่ ตําบลคลอง พอใจของผู�ที่ ชาติได�รับการช
วย

ประสบภัยธรรมชาติ ชีล�อม ได�รับการช
วยเหลือเหลืออย
างทั่วถึง

และรวดเร็ว

รวม  1 โครงการ  -  - 200,000  200,000    200,000     200,000  200,000   -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย(างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด�านการอนุรักษ�พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย(างยั่งยืน
4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมควบคู(การส(งเสริมการท(องเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว(า หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการ/กิจกรรมปลูกต�น  -เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  -ประชาชนตําบล 20,000      20,000    20,000        20,000    20,000     ร�อยละของ ประชาชนมีจิต สํานักปลัด

ไม�เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสร�างจิตสํานึกให� คลองชีล�อม ผู�เข�าร.วม สํานึกในการรักษา

ประชาชนมีการรักษา โครงการ และหวงแหน

และหวงแหนทรัพยากร ทรัพยากรธรรม

ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ชาติและสิ่งแวด

ล�อม

2 โครงการอบรมให�ความรู�ใน  -เพื่อให�ประชาชน  -ประชาชนตําบลคลอง 30,000    30,000 30,000     30,000  30,000  ร�อยละของผู� ประชาชนได�ตระ สํานักปลัด

การป4องกันและแก�ไขป5ญหา ตระหนักถึงการป4องกัน ชีล�อม เข�าร.วมบริการ หนักถึงการป4องกัน

สิ่งแวดล�อมตําบลคลองชีล�อมและแก�ไขป5ญหาสิ่ง และแก�ไขป	ญหา

แวดล�อม สิ่งแวดล�อมมากขึ้น
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งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย(างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด�านการอนุรักษ�พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย(างยั่งยืน
4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมควบคู(การส(งเสริมการท(องเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว(า หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส(วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

3 โครงการรณรงค9การคัดแยกขยะ  -เพื่อประชาสัมพันธ9การ  -จัดทําเอกสาร/ป4าย 10,000    10,000 20,000     20,000  20,000  ร�อยละของ ประชาชนได�ตระหนัก สํานักปลัด

มูลฝอยในชุมชน คัดแยกขยะและเพื่อ ประชาสัมพันธ9ในการ ประมาณขยะที่ ถึงป	ญหาขยะและ

สร�างจิตสํานึกในการ รณรงค9การคัดแยกขยะ ลดลง ขยะในชุมชนลดลง

แก�ไขป5ญหาขยะ มูลฝอย

4 โครงการคลองชีล�อมสะอาด  -เพื่อให�ประชาชนใน  -อบรมให�ความรู�และ 80,000    80,000 80,000     80,000  80,000  ร�อยละของผู�เข�า ปริมาณขยะใน

ปราศจากขยะ พื้นที่ตําบลคลองชีล�อม จดัหาวสัดนุํามาใช้ในการ ร.วมโครงการ ตําบลลดน�อยลง สํานักปลัด

มีระบบการกําจัดขยะ กําจัดขยะอย.างถูกวิธี
อย.างถูกวิธี ให�แก.ประชาชนตําบล

คลองชีล�อม

รวม  4 โครงการ  -  - 140,000    140,000   150,000     150,000  150,000   -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย(างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด�านการอนุรักษ�พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย(างยั่งยืน
4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมควบคู(การส(งเสริมการท(องเที่ยว
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว(า หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน�  -ตัดหญ$าสองข$างทาง 100,000    100,000   100,000     100,000  100,000  ความพึงพอ ถนนภายในตําบล กองช+าง

ภายในตําบลคลองชีล$อม ภายในตําบลให$มีความ ถนนสายหลักและสาย ใจของ และสถานที่โดย

สะอาด รอง และปรับปรุง ประชาชน รอบ อบต.มีความ

ภูมิทัศน�บริเวณ อบต. ทั่วไป เป6นระเบียบ 

สะอาด

รวม  1 โครงการ  -  - 100,000    100,000    100,000     100,000  100,000   -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย(างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด�านการอนุรักษ�พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย(างยั่งยืน
4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมควบคู(การส(งเสริมการท(องเที่ยว
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว(า หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการบุกเบิกเส�นทางท�องเที่ยวเชิง  -เพื่ออนุรักษ"และฟ&'นฟู  -บุกเบิกเส�นทางการ -   5,000,000 5,000,000     5,000,000  5,000,000  ร�อยละของผู� ป+ายชายเลนใน กองช�าง

อนุรักษ"และฟ&'นฟูป+าชายเลนเชิงนิเวศน" ป+าชายเลน ท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ"และ เข�าร�วมโครงการ ตําบลได�รับการฟ&'นฟู

ในตําบลคลองชีล�อม-ตําบลวังวน-ตําบล ฟ&'นฟูป+าชายเลนในตําบล และอนุรักษ"ให�คง

ทุ�งค�าย คลองชีล�อม-ตําบลวังวน- อยู�สืบไป

ตําบลทุ�งค�าย

2 โครงการก�อสร�างฝายชะลอน้ํา  -เพื่อให�แหล�งน้ําธรรมชาติก�อสร�างฝายชะลอน้ํา  -  - 600,000 600,000 600,000 จํานวนฝาย แหล�งน้ําธรรมชาติ กองช�าง
แหล�งน้ําธรรมชาติ ต.คลอง มีน้ําไหลตลอดป8 และ กว�าง 8.00 ม. ยาว 1-1.50 มีน้ําไหลเพิ่มมากขึ้น

ชีล�อม อ.กันตัง สามารถกักเก็บน้ําไว�ใช�  ม. จํานวน 5 ฝาย

ในช�วงฤดูแล�ง

3 โครงการก�อสร�างศูนย"เรียนรู�ป+า  -เพื่อให�ประชาชนมี  -ก�อสร�างอาคาร กว�าง  - 1,000,000 1,000,000     1,000,000  1,000,000  ร�อยละความ ประชาชนมีความรู� กองช�าง

ชายเลน หมู�ที่ 2 ต.คลองชีล�อม สถานที่สําหรับเรียนรู� 12 เมตร ยาว12 เมตร พึงพอใจของผู� ความเข�าใจในการ

เกี่ยวกับป+าชายเลน  บริการ อนุรักษ"ป+าชายเลน
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องค�การบริหารส(วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย(างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด�านการอนุรักษ�พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย(างยั่งยืน
4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมควบคู(การส(งเสริมการท(องเที่ยว
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว(า หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส(วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

4 โครงการก�อสร�างสะพานไม�เพื่อการท�อง  -เพื่อเปAนแหล�งท�อง  -ก�อสร�างสะพานไม�  - 5,000,000 5,000,000     5,000,000  5,000,000  ร�อยละความ ประชาชนได�รับความ กองช�าง

เที่ยวเชิงอนุรักษ"ป+าชายเลน หมู�ที่ 3 เที่ยวในชุมชน กว�าง 4 เมตร ยาว พึงพอใจของผู� สะดวกในการท�อง

ต.คลองชีล�อม 2,000 เมตร บริการ เที่ยวป+าชายเลน

รวม  4 โครงการ  -  -  - 11,000,000   11,600,000   11,600,000 11,600,000  -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย(างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด�านการอนุรักษ�พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย(างยั่งยืน
4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมควบคู(การส(งเสริมการท(องเที่ยว
4.4 แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป3าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว(า หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช  -เพื่ออนุรักษ�พันธุกรรม  -รณรงค� อบรมให 30,000    30,000 30,000     30,000  30,000  ร อยละของผู พันธุ�พืชที่สําคัญที่ สํานักปลัด

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พืชในท องถิ่นให คงอยู2 ความรู แก2ประชาชน เข าร2วมโครงการ อยู2ในตําบลได รับการ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สืบไป และดําเนินกิจกรรม อนุรักษ�

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ต2างๆเพื่ออนุรักษ�
พันธุกรรมพืช
ที่มีในตําบล

รวม  1 โครงการ  -  - 30,000   30,000   30,000       30,000    30,000     -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด�านการอนุรักษ�และส.งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป3ญญาท�องถิ่น
5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านอนุรักษ�และส.งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป3ญญาท�องถิ่น
5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ค
าใช�จ
ายในการจัดงานประเพณี  -เพื่อให�ประชาชน  -กิจกรรมงานประพณี 20,000  20,000    20,000    20,000    20,000    ร�อยละของผู� ประชาชนได�ตระ สํานักปลัด

 งานรัฐพิธีที่สําคัญต
างๆ ได�ตระหนักถึงความ และงานรัฐพิธีต
างๆ เข�าร
วมโครงการ หนักถึงความสําคัญ

สําคัญของประเพณี ของประเพณีและ

และรัฐพิธีต
างๆ รัฐพิธีต
างๆ

2 โครงการและกิจกรรมเฉลิม  -เพื่อให�ประชาชน  -กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  - 20,000    20,000    20,000    20,000    ร�อยละของผู� ประชาชนได�ตระ สํานักปลัด

พระเกียรติเนื่องในวันสําคัญต
างๆ ได�ตระหนักถึงความ ในวันสําคัญต
างๆ เข�าร
วมโครงการ หนักถึงความสําคัญ

สําคัญของกิจกรรมเฉลิม ของกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติ พระเกียรติ

รวม  2 โครงการ  -  - 20,000  40,000 40,000 40,000  40,000   -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด�านการอนุรักษ�และส.งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป3ญญาท�องถิ่น
5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านอนุรักษ�และส.งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป3ญญาท�องถิ่น
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 ค
าใช�จ
ายในการทํานุบํารุง  -เพื่อเสริมสร�างและอนุรักษ�  -ค�าใช�จ�ายในการจัด 150,000      150,000   150,000        150,000     150,000     ร�อยละของผู� ประเพณี ศาสนา สํานักปลัด

ส
งเสริมศาสนาประเพณีและ งานด�านศาสนา ประเพณี กิจกรรมและงานทาง เข�าร
วมโครงการ และวัฒนธรรมได�

วัฒนธรรมต
างๆ วัฒนธรรมต�าง ๆ ให�คงอยู� ศาสนา  ประเพณี การสืบสานต
อไป

สืบไป วัฒนธรรม

2 ค
าใช�จ
ายในการสนับสนุน  -เพื่อสร�างจิตสํานึกและ  -อุดหนุนงบประมาณ 30,000        30,000     30,000          30,000       30,000       ร�อยละของผู� ประชาชนได� สํานักปลัด

การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี ให�ความสําคัญกับศาสนา แก�สภาวัฒนธรรมตําบล เข�าร
วมโครงการ ตระหนักถึงความ

วัฒนธรรมและศาสนาให�แก
สภา วัฒนธรรมและประเพณี คลองชีล�อมหรือสภา สําคัญทางศาสนา

วัฒนธรรมตําบลคลองชีล�อม วัฒนธรรมอําเภอ และวัฒนธรรม

สภาวัฒนธรรมอําเภอ ประเพณีที่ดีงาม
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย.างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด�านการอนุรักษ�และส.งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป3ญญาท�องถิ่น
5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านอนุรักษ�และส.งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป3ญญาท�องถิ่น
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป5าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว.า หน.วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส.วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

3 โครงการแข
งขันเรือยาวประเพณี  -เพื่ออนุรักษ;ประเพณี  -จัดกิจกรรมแข
งขัน 30,000    30,000 30,000     30000 30000 ร�อยละของผู� ประชาชนได�เรียน สํานักปลัด

แข
งขันเรือยาวให� เรือยาวประเพณี เข�าร
วมโครงการ รู�และอนุรักษ;

ดํารงอยู
สืบไป ประเพณีท�องถิ่น

ให�ดํารงอยู
สืบไป

4 โครงการส
งเสริมกิจกรรมใน  -เพื่อทํานุบํารุงศาสนา  -ประชาชนตําบล - 25,000 25,000     25,000  25,000  ร�อยละความพึง ศาสนาได�รับการทํานุ สํานักปลัด

เดือนรอมฎอนองค;การบริหาร คลองชีล�อม พอใจของผู�เข�า บํารุงเพื่อให�คงอยู
สืบไป

ส
วนตําบลคลองชีล�อม ร
วมโครงการ

ร
วมกับมัสยิดในตําบล
คลองชีล�อม

รวม  4 โครงการ  -  - 210,000    235,000   235,000     235,000  235,000   -  -  -
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด�านการอยู0ดีมีสุขของท�องถิ่น
6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอยู0ดีมีสุข
6.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการส�งเสริมและสนับ  -เพื่อให
ประชาชนใน  -จัดอบรมและจัดซื้อ 50,000    50,000 50,000     50,000  50,000  ร�อยละของผู� ประชาชนมีผักสวน กองสวัสดิการ

สนุนการปลูกผักปลอดสารพิษ ตําบลมีสุขภาพดี และ วัสดุอุปกณ$ในการดําเนิน เข�าร�วมโครงการ ครัวไว�รับประทาน สังคม

ลดภาระค'าใช
จ'ายใน โครงการ และต�นทุนรายจ�าย

ครัวเรือน ในครัวเรือน

2 โครงการส�งเสริมการ  -เพื่อส�งเสริมการดํารง  -อบรมและจัดซื้อวัสดุ 30,000    30,000 30,000     30,000  30,000  ร�อยละของผู� ประชาชนได�ยึด กองสวัสดิการ

ดํารงชีวิตโดยยึดหลัก ชีวิตโดยยึดหลัก อุปกรณ6ในการดําเนิน เข�าร�วมโครงการ หลักเศรษฐกิจ สังคม

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง โครงการฯ พอเพียงในการ

ดํารงชีวิต
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด�านการอยู0ดีมีสุขของท�องถิ่น
6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอยู0ดีมีสุข
6.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

3 โครงการหมู�บ�านเศรษฐกิจ  -เพื่อให�ความรู�แก�เกษตร -อบรมและจัดซื้อวัสดุ 50,000    50,000 50,000     50,000  50,000  ร�อยละของผู� ประชาชนมีความ กองสวัสดิการ

พอเพียง กรในการใช�ชีวิตตาม อุปกรณ6ในการดําเนิน เข�าร�วมโครงการ รู�ในการใช�ชีวิตตาม สังคม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฯ หลักเศรษฐกิจพอเพียง

4 โครงการอบรมให�ความรู�ใน  -เพื่อให�ประชาชน  -จัดอบรมและจัดซื้อ 20,000    20,000 20,000     20,000  20,000  ร�อยละของผู� ประชาชนมีความรู� สํานักปลัด

การขยายพันธุ6 พืช พันธุ6สัตว6 มีความรู�ในการประกอบ วัสดุอุปกรณ6ในการ เข�าร�วมโครงการ ในการประกอบ อบต./สนง.

แก�ประชาชนในตําบลคลอง อาชีพ ดําเนินโครงการ อาชีพ เกษตรอําเภอ

ชีล�อม
5 โครงการส�งเสริมพัฒนา  -เพื่อให�ประชาชนตําบล  -อบรม/และจัดซื้อ 70,000    70,000 70,000     70,000  70,000  ร�อยละของผู� กลุ�มเป@าหม�ายได� กองสวัสดิการ

อาชีพให�กับประชาชน คลองชีล
อมมีงานทําและ วัสดุอุปกรณ6ในการ เข�าร�วมโครงการ มีความรู�ในการ สังคม

ตําบลคลองชีล�อม มีรายได
เสริม ดําเนินโครงการฯ ประกอบอาชีพ

และมีรายได�เสริม
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด�านการอยู0ดีมีสุขของท�องถิ่น
6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอยู0ดีมีสุข
6.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

6 โครงการตลาดชุมชน  -เพื่อส�งเสริมเกษตรกร  -ประชาชนตําบล 10,000    10,000 10,000     10,000  10,000  ร�อยละของผู� เกษตรในชุมชน สํานักปลัด

รายย�อยหรือกลุ�มอาชีพ คลองชีล�อม เข�าร�วมโครงการ มีรายได�เพิ่ม

ในชุมชนได�มีสถานที่ มากขึ้น

สําหรับขายสินค�า
7 ค�าใช�จ�ายในการส�งเสริม  -เพื่อส�งเสริมกิจกรรม  -เพื่อจัดซื้อวัสดุ 20,000    20,000 20,000     20,000  20,000  ร�อยละของผู� ประชาชนสามารถ สํานักปลัด

สนับสนุนศูนย6บริการ ของศูนย6ฯ อุปกรณ6ในการดําเนิน เข�าร�วมโครงการ มีแหล�สําหรับค�น

และถ�ายทอดเทคโนโลยี โครงการฯ คว�าข�อมูลด�านการ

การเกษตรประจําตําบล เกษตร

8 โครงการส�งเสริมและสนับสนุน  -เพื่อให
เกษตรสามารถ  -เพื่อลดค'าใช
จ'ายในการ  - 50,000 50,000     50,000  50,000  ร�อยละของผู� ลดราคาจ�ายเพิ่ม สํานักปลัด

การทําปุDยชีวภาพ นําปุ/ยชีวภาพมาใช
ใน จัดซื้อปุ/ยเคมี เข�าร�วมโครงการ รายได�ในครัวเรือน

การเกษตร
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด�านการอยู0ดีมีสุขของท�องถิ่น
6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอยู0ดีมีสุข
6.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

9 โครงการส�งเสริมและสนับ  -เพื่ออนุรักษ6สมุนไพร  -จัดอบรมและจัดซื้อ  - 20,000 20,000     20,000  20,000  ร�อยละของผู� สามารถนําพืช สํานักปลัด

สนุนการปลูกพืชสมุนไพร ให�คงอยู�ต�อไป วัสดุอุปกรณ6ในการ เข�าร�วมโครงการ สมุนไพรมาแปร

ดําเนินโครงการ รูปทําผลิตภัณฑ6

ออกจําหน�าย

10 โครงการส�งเสริมสนับ  -เพื่อส�งเสริม เยาวชน  -จัดฝHกอบรมและจัด  - 30,000 30,000     30,000  30,000  ร�อยละของผู� เยาวชนมีความรู� กองสวัสดิการ

สนุนกลุ�มยุวเกษตรกร ประกอบอาชีพ ทาง ซื้ออุปกรณ6ในการ เข�าร�วมโครงการ ในการประกอบ สังคม

การเกษตร ดําเนินโครงการฯ อาชีพเกษตรกร

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพื่อพัฒนาศักยภาพ  -จัดอบรมและจัดซื้อ  - 50,000 50,000     50,000  50,000  ร�อยละของผู� กลุ�มวิสาหกิจชุมชน กองสวัสดิการ

กลุ�มวิสาหกิจชุมชน กลุ�มวิสาหกิจชุมชน วัสดุอุปกรณ6ในการ เข�าร�วมโครงการ ได�รับการพัฒนา สังคม

ตําบลคลองชีล�อม ตําบลคลองชีล�อม ดําเนินโครงการ ศักยภาพมากขึ้น
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด�านการอยู0ดีมีสุขของท�องถิ่น
6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอยู0ดีมีสุข
6.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว0า หน0วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส0วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ

12 โครงการฝHกอบรมและ  -เพื่อเพิ่มศักยภาพ  -จัดอบรมและจัดซื้อ  - 100,000    100,000        100,000  100,000  ร�อยละของผู� ประชาชนมีผักสวน กองสวัสดิการ

ศึกษาดูงานด�าน แก'กลุ'มเกษตรกรและ วัสดุอุปกณ$ในการดําเนิน เข�าร�วมโครงการ ครัวไว�รับประทาน สังคม

การเกษตรและด�าน กลุ'มอาชีพต'างๆ โครงการ และต�นทุนรายจ�าย

กลุ'มอาชีพต'างๆ ในครัวเรือน

13 โครงการสนับสนุนโครงการ  -เพื่อยกระดับมาตรฐาน -จัดอบรมและจัดซื้อ  - 50,000 50,000     50,000  50,000  ร�อยละของผู� สินค�าหนึ่งตําบล สํานักปลัด

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ6 สินค�าให�เปIนที่ยอมรับ วัสดุอุปกรณ6ในการ เข�าร�วมโครงการ หนึ่งผลิตภัณฑ6ของ

ของตลาด ดําเนินโครงการ ตําบลได�รับการ

ยอมรับมากขึ้น

รวม  13 โครงการ  -  - 250,000    550,000   550,000     550,000  550,000   -  -  -
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู,การท,องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป1าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว,า หน,วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการก�อสร�างลานกีฬา  -เพื่อให�ประชาชนได�  -ก�อสร�างลานกีฬา 2,638,000  2,638,000  2,638,000   2,638,000  2,638,000  ความพึงพอใจ ประชาชนมีสุข กองช�าง

เอนกประสงค.ภายในตําบลคลองชีล�อม มีสถานที่ออกกําลังกาย เอนกประสงค. ภายในตําบล ของผู�ใช�ลานกีฬา ภาพร�างกายแข็ง

อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง คลองชีล�อม อําเภอกันตัง แรงมากขึ้น

จังหวัดตรัง ขนาดพื้นที่

กว�าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

2 โครงการก�อสร�างสนามกีฬาระดับ  -เพื่อให�ประชาชนได�  -ก�อสร�างสนามกีฬา 12,000,000     12,000,000    12,000,000      12,000,000     12,000,000     ความพึงพอใจ ประชาชนมีสุข กองช�าง

ตําบลขนาดใหญ� ณ บ�านทุ�งนา มีสถานที่ออกกําลังกาย ระดับตําบลขนาดใหญ� ของผู�ใช�สนาม ภาพร�างกายแข็ง

หมู�ที่ 5 ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง จํานวน 1 แห�ง กีฬา แรงมากขึ้น

จ.ตรัง

รวม  2 โครงการ  -  - 14,638,000    14,638,000   14,638,000     14,638,000    14,638,000     -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส,วนท�องถิ่น
องค�การบริหารส,วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู,การท,องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป2าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว,า หน,วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการก�อสร�างถนน คสล.  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  - ก�อสร�างถนน คสล. 9,900,000  9,900,000  9,900,000      9,900,000  9,900,000  ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง
สายควนกล�วย หมู�ที่ 1 - เส�นทางคมนาคมให�ได� ผิวจราจรกว�าง 5 เมตร ฐานและการสัญจร
หมู�ที่ 4 ต.คลองชีล�อม - มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร ไปมาสะดวก
หมู�ที่ 5 ต.บางเป4า ระยะทาง 2,430 เมตร

 อ.กันตัง จ.ตรัง หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ไม�น�อยกว�า 12,150 ตร.ม.

2 โครงการก�อสร�างถนนพารา  -เพื่อก�อสร�าง ปรับปรุง  - ก�อสร�างถนนพาราแอส 9,200,000  9,200,000  9,200,000      9,200,000  9,200,000  ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง
แอสฟ9สท:ติกคอนกรีต เส�นทางคมนาคมให�ได� ฟ9สท:ติกคอนกรีต ผิวจราจร ฐานและการสัญจร
สายท�าหยี - หน�าควน มาตรฐาน กว�าง 6 ม. ระยะทาง 2,187 ม. ไปมาสะดวก
หมู�ที่ 2 ต.คลองชีล�อม หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ไม�น�อยกว�า 13,122 ตร.ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส,วนตําบลคลองชีล�อม
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส,วนท�องถิ่น

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู,การท,องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป2าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว,า หน,วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส,วนตําบลคลองชีล�อม
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส,วนท�องถิ่น

งบประมาณ

3 โครงการขุดสระน้ําพร�อม  -เพื่อให�ประชาชนมีน้ํา  -ขุดสระน้ํา กว�าง 3,600,000  3,600,000  3,600,000      3,600,000  3,600,000  จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ํา กองช�าง
ก�อสร�างระบบประปาแบบผิวดินไว�สําหรับอุปโภค/บริโภค 100 ม. ยาว 100 ม. ที่มีน้ําใช�อย�าง สําหรับอุปโภค/
หมู�ที่ 4 ต.คลองชีล�อม ที่เพียงพอ ลึก 6 ม. และก�อสร�าง เพียงพอ บริโภคที่เพียงพอ
อ.กันตัง จ.ตรัง ระบบประปาผิวดิน

ขนาดกลาง

4 โครงการก�อสร�างอ�างเก็บน้ํา  -เพื่อให�ประชาชนมีน้ํา  -ก�อสร�างอ�างเก็บน้ํา 55,000,000  55,000,000  55,000,000       55,000,000  55,000,000  จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ํา กองช�าง
หมู�ที่ 5 (อ�าวมืด) ไว�สําหรับอุปโภค/บริโภค จํานวน 1 แห�ง ราย ที่มีน้ําใช�อย�าง สําหรับอุปโภค/
ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง จ.ตรัง ที่เพียงพอ ละเอียดตามรูปแบบ เพียงพอ บริโภคที่เพียงพอ

รายการของชลประทาน
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู,การท,องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป2าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว,า หน,วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส,วนตําบลคลองชีล�อม
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส,วนท�องถิ่น

งบประมาณ

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อปรังปรุงเส�นทาง ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส  -  - 6,030,000 6,030,000 6,030,000 ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง
พาราแอสฟ9สท:ติกคอนกรีต  คมนาคมให�ได� ฟ9สท:ติกคอนกรีต ฐานและการสัญจร
สายท�าหลุมภี ม.3 ต.คลอง    มาตรฐาน กว�าง 6.00 ม. ไปมาสะดวก
ชีล�อม อ.กันตัง จ.ตรัง  ยาว 1,830 ม

 หนา 0.05 ม.

หรือพื้นที่ดําเนินการไม�

น�อยกว�า10,980 ตรม.

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อปรังปรุงเส�นทาง ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส  -  - 4,125,000 4,125,000 4,125,000 ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง
พาราแอสฟ9สท:ติกคอนกรีต คมนาคมให�ได� ฟ9สท:ติกคอนกรีต กว�าง    ฐานและการสัญจร
สายบ�านน้ําฉา ม.3 ต.คลอง มาตรฐาน 5.00ม. ยาว1,500ม. ไปมาสะดวก
ชีล�อม อ.กันตัง จ.ตรัง หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่

ดําเนินการไม�น�อยกว�า 7,500 ตร.ม.
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู,การท,องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป2าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว,า หน,วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส,วนตําบลคลองชีล�อม
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส,วนท�องถิ่น

งบประมาณ

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อปรังปรุงเส�นทาง ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส  -  - 3,850,000 3,850,000 3,850,000 ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง
พาราแอสฟ9สท:ติกคอนกรีต  คมนาคมให�ได� ฟ9สท:ติกคอนกรีต ฐานและการสัญจร
สายคลองวังเวียน-สนามกีฬา    มาตรฐาน  กว�าง 5.00 ม ไปมาสะดวก
ม.4 ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง ยาว 1,400 ม.
จ.ตรัง หนา 0.05 ม.

หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไม�น�อยกว�า
7,000 ตรม.
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู,การท,องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป2าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว,า หน,วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส,วนตําบลคลองชีล�อม
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส,วนท�องถิ่น

งบประมาณ

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อปรังปรุงเส�นทาง ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส  -  - 3,530,000 3,530,000 3,530,000 ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง
พาราแอสฟ9สท:ติกคอนกรีต  คมนาคมให�ได� ฟ9สท:ติกคอนกรีต ฐานและการสัญจร
สายสี่แยกทุ�งนา-สี่แยกปFาแต    มาตรฐาน กว�าง 6.00 ม ไปมาสะดวก
ม.5 ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง ยาว 1,070 ม. 

จ.ตรัง หนา 0.05 ม.
หรือพื้นที่ดําเนินการ

ไม�น�อยกว�า
6,420 ตรม.
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 สร�างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด�านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานควบคู,การท,องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป2าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว,า หน,วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส,วนตําบลคลองชีล�อม
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส,วนท�องถิ่น

งบประมาณ

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อปรังปรุงเส�นทาง ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส  -  - 11,280,000 11,280,000 11,280,000 ความยาวถนน มีถนนที่ได�มาตร กองช�าง
พาราแอสฟ9สท:ติกคอนกรีต คมนาคมให�ได� ฟ9สท:ติกคอนกรีต ฐานและการสัญจร
สายสี่แยกทุ�งนา-ในทอน มาตรฐาน กว�าง 6.00 ม. ไปมาสะดวก
เชื่อมต�อสี่แยกทุ�งนา หมู�ที่ 5 ยาว 3,760 ม. 
ต.คลองชีล�อม - หมู�ที่ 3 หนา 0.05 ม.
ต.บางเป4า อ.กันตัง จ.ตรัง หรือพื้นที่ดําเนินการ

ไม�น�อยกว�า 22,566 ตร.ม.

10 โครงการก�อสร�างสะพานข�ามคลอง  -เพื่ออํานวยความ  -ก�อสร�างสะพาน คสล.  - 30,000,000  30,000,000    30,000,000    30,000,000    ร�อยละความ ประชาชนได�รับความ กองช�าง

สะพานธงจรดเขตตําบลทุ�งค�าย สะดวกสําหรับแหล�ง กว�าง 9 เมตร ยาว พึงพอใจของผู� สะดวกในการท�อง

ท�องเที่ยวปFาชายเลน 300 เมตร ใช�สะพาน เที่ยวปFาชายเลน

รวม  10 โครงการ  -  - 77,700,000    107,700,000  125,235,000       125,235,000  125,235,000   -  -  -
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย)างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส)งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส)งเสริมการศึกษา
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป4าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว)า หน)วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการติดตั้งระบบป�าย  -เพื่อเผยแพร�ขาวสาร  -ติดตั้งป�ายประชา 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  จํานวนป�าย ประชาชนรับรู)ข)อมูลกองช�าง

ประชาสัมพันธ-แบบจอแสดง และประชาสัมพันธ- สัมพันธ- แบบจอแสดง ประชาสัมพันธ- ข�าวสารอย�างทั่วถึง

ภาพแอลอีดี ชนิดติดตั้ง กิจกรรมของ อบต. ภาพแอลอีดี ชนิดติดตั้ง
คลองชีล)อม ภายนอกอาคารพร)อม

อุปกรณ- จํานวน 1 
ชุด

รวม  1 โครงการ  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1,000,000   -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส)วนท�องถิ่น
องค�การบริหารส)วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3 การเสริมสร�างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู�อย)างมีคุณภาพ
 ข.ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส)งเสริมการศึกษาเรียนรู�แบบองค�รวม
 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส)งเสริมการศึกษา
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป2าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว)า หน)วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการติดตั้งระบบกล�อง  -เพื่อเป�นระบบป!องกัน  -ติดตั้งระบบกล�อง 998,000      998,000   998,000        998,000    998,000    จํานวนจุดที่ การเกิดภัย กองช.าง
วงจรป/ด (CCTV)พร�อมศูนย8 ภัยในชุมชน วงจรป/ด (CCTV) พร�อม ติดตั้ง ในชุมชนลด
ควบคุมภายในตําบลคลอง ศูนย8ควบคุม น�อยลง
ชีล�อม อ.กันตัง จ.ตรัง

รวม  1 โครงการ  -  - 998,000    998,000   998,000     998,000  998,000   -  -  -

 

134  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค�กรปกครองส)วนท�องถิ่น
องค�การบริหารส)วนตําบลคลองชีล�อม

งบประมาณ



แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ ) 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ 100,000   100,000   100,000     100,000     100,000  กองช+าง
จุ+มน้ํา ขนาด 1 แรงม-า 
 จํานวน 4 เครื่อง

2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ 120,000   120,000   120,000     120,000     120,000  กองช+าง
จุ+มน้ํา ขนาด 1.5 แรงม-า 

 จํานวน 4 เครื่อง

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ 140,000   140,000   140,000     140,000     140,000  กองช+าง
จุ+มน้ํา ขนาด 2 แรงม-า 

 จํานวน 4 เครื่อง

4 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํารวจ จัดซื้อเครื่องวัดระดับ  - 75,000     75,000        -  - กองช+าง
น้ําบ+อบาดาล จํานวน
1 เครื่อง
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งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาท-องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค การบริหารส�วนตําบลคลองชีล-อม



แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ ) 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาท-องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค การบริหารส�วนตําบลคลองชีล-อม

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ 20,000     20,000     20,000       20,000       20,000    กองช+าง
หอยโข+ง จํานวน 1 เครื่อง

6 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ9าและ จัดซื้อเครื่องกระจาย -           1,304,800     1,304,800       1,304,800        1,304,800   กองช+าง
วิทยุ เสียงและเครื่องรับสัญญาณ

กระจายเสียงทางไกล
(ลูกข+ายพร-อมอุปกรณ�

จํานวน 10 ชุด)

7 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา  - 2,190,000     2,190,000       2,190,000        2,190,000   กองช+าง
และขนส+ง น้ําเอนกประสงค�

จํานวน 1 คัน

8 สังคมสงเคราะห� ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ จัดซื้อรถจักรยานยนต�  -  - 56,000       56,000       56,000    กองสวัสดิ
และขนส+ง จํานวน 1 คัน การสังคม
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ ) 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาท-องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค การบริหารส�วนตําบลคลองชีล-อม

9 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ  จัดซื้อกล-องวงจรปDด 998,000   998,000   998,000     998,000     998,000  กองช+าง
เผยแพร+ พร-อมศูนย�ควบคุม

จํานวน 8 จุด

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดซื้ออุปกรณ�อ+านบัตร - -           3,500         3,500         3,500      สํานักปลัด
แบบอเนกประสงค�
จํานวน 5 เครื่อง

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ยานพาหนะและ จัดซื้อรถจักรยานยนต� 51,000     51,000      -  -  - กองคลัง
ขนส+ง จํานนวน 1 คัน
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ ) 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาท-องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค การบริหารส�วนตําบลคลองชีล-อม

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  - 814,000    -  -  - สํานักปลัด
และขนส+ง ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม+ต่ํากว+า
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต�สูงสุดไม+ต่ํา
กว+า 110 กิโลวัตต�
ขับเคลื่อน 2 ล-อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน 1 คัน

 
13 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  - 715,000   715,000     715,000     715,000  กองช+าง

และขนส+ง จํานวน 1 คัน
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แบบ ผ.03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ ) 2561 2562 2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาท-องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค การบริหารส�วนตําบลคลองชีล-อม

14 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ9าและ จัดซื้อกล-องโทรทัศน�  - 228,000   228,000     228,000     228,000  กองช+าง
วิทยุ วงจรปDดชนิดเครือข+าย

แบบปรับมุมมอง แบบ
ที่ 1 สําหรับใช-ในงาน
รักษาความปลอดภัย

 ทั่วไป จํานวน 6 ชุด

15 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ� โฆษณาและเผยแพร+ จัดซื้ออุปกรณ�บันทึกภาพ 24,000     24,000     24,000       24,000       24,000    กองช+าง
เครือข+าย จํานวน 1 เครื่อง

รวม 1,453,000  6,779,800   5,974,300     5,899,300     5,899,300  
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ส�วนท่ี  4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� 
 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได�กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ินของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น จะต�องดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาท�องถ่ินจะต�องสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  
แผนพัฒนาหมู�บ�านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป?นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต�องมีการ
กําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท�องถ่ินระดับจังหวัด ร�วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินระดับจังหวัด  ผู�แทนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  ร�วมกันจัดทํา  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือให�การ
จัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตร�การพัฒนา
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช�เป?นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเองได�
ต�อไป และเพ่ือให�สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปAของจังหวัดและ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนอันจะนําไปสู�การจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในท�องถ่ินได�อย�าง
แท�จริง  เป?นเครื่องมือในการพัฒนาท�องถ่ินให�เข�มแข็ง เกิดประโยชน�สูงสุดต�อประชาชนในท�องถ่ิน   

 

ดังนั้น  องค�กรปกครองส�าวนท�องถ่ิน  จึงต�องกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินให�สอดคล�องยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือ
นําไปสู�การ  บูรณาการร�วมกัน ให�เกิดความสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู�แผนพัฒนา
กลุ�มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ 
ปA  ไทยแลนด� ๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต�องมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
จะต�องดําเนินการให�คะแนนตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว� ซ่ึงเป?นส�วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต�วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ�าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ�อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน  ดังนี้     
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  1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล%อง
แผนพัฒนาท%องถ่ิน ประกอบด%วย 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 20 
2.การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 20 
3.ยุทธศาสตร� ประกอบด�วย (60) 
 3.1 ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 10 
 3.2 ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 10 
 3.3 ยุทธศาสตร�จังหวัด 10 
 3.4 วสิัยทัศน� 5 
 3.5 กลยุทธ� 5 
 3.6 เปRาประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ� 5 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร� 5 
 3.8 แผนงาน 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม 5 
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แนวทางเบ้ืองต%นในการให%คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� 
เพ่ือความสอดคล%องแผนพัฒนาท%องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท%องถ่ิน 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได% 

๑. ข%อมลูสภาพท่ัวไปและ
ข%อมูลพ้ืนฐานขององค�กร

ปกครองส�วนท%องถิ่น 

ควรประกอบด%วยข%อมลูดังน้ี 
(๑) ข�อมูลเก่ียวกับด�านกายภาพ เช�น ท่ีตั้งของหมู�บ�าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลกัษณะของท่ีดิน ลักษณะของแหล�งนํ้า 
ลักษณะของปVาไม� ฯลฯ ด�านการเมือง/การปกครอง เช�น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

 (๒) ข�อมูลเก่ียวกับด�านการเมือง/การปกครอง เช�น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช�น ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และช�วงอายุและ
จํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

 (๓) ข�อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช�น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม 
ยาเสพตดิ การสังคมสงค�เคราะห� 

(2)  

 (๔) ข�อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช�น การคมนาคมขนส�ง การไฟฟRา การ
ประปา โทรศัพท� ฯลฯ 

(2)  

 (๕) ข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช�น การเกษตร การประมง การประศุสัตว� 
การบริการ การท�องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย�/กลุ�มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(2)  

 (๖) ข�อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช�น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจําปA ภูมปิYญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

 (๗) ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช�น นํ้า ปVาไม� ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (๘) การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินหรือการใช�
ข�อมูล จปฐ. 

(2)   

 (๙) การประชุมประชาคมท�องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดาํเนินการประชุม
ประชาคมท�องถ่ินโดยใช�กระบวนการร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมตัดสินใจ ร�วม
ตรวจสอบ ร�วมรับประโยชน�ร�วมแก�ไขปYญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรียนรู� 
เพ่ือแก�ไขปYญหาสําหรับการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 
 

(3)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ� 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได% 
๒. การวิเคราะห�
สภาวการณ�และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด%วยข%อมลูดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห�ท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล�องยุทธศาสตร�จังหวัด 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร�
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน นโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน รวมถึงความ
เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปA แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห�การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช�ผลของ
การบังคับใช� สภาพการณ�ท่ีเกิดข้ึนต�อการพัฒนาท�องถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห�ทางสังคม เช�น ด�านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปYญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปYญญาท�องถ่ิน เป?นต�น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห�ทางเศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�ครัวเรือน การส�งเสริมอาชีพ 
กลุ�มอาชีพ กลุ�มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ�มต�างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป?นอยู�ท่ัวไป เป?นต�น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห�สิ่งแวดล�อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต�างๆ ทางภมูิศาสตร� 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ�ท่ีมผีลต�อสิ่งแวดล�อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปYจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท�องถ่ิน ด�วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจ
ส�งผลต�อการดาํเนินงานได�แก� S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ�อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร� 
๓.๑ ยุทธศาสตร�ของ
องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร�ของ
องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร�จังหวัด 
 

ควรประกอบด%วยข%อมลูดังน้ี  สอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อม
ของท�องถ่ิน ประเด็นปYญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปA แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล�องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร�จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปA 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล�องกับแผนพัฒนากลุ�มจังหวัด ยุทธศาสตร�พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบริหารราชการแผ�นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร� คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ 
ปA และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ� 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได% 
๓.๔ 
วิสัยทัศน� 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ� 
 
 
๓.๖ 
เปRาประสงค�
ของแต�ละ
ประเด็นกล
ยุทธ� 
๓.๗ จุดยืน
ทาง
ยุทธศาสตร�
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความ
เช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร�
ในภาพรวม 

วิสัยทัศน� ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องการจะเป?นหรือบรรลุถึงอนาคตอย�างชัดเจน 
สอดคล�องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป?นลักษณะเฉพาะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและสัมพันธ�กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให�เห็นช�องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต�องทําตามอํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจะนําไปสู�การ
บรรลุวิสัยทัศน� หรือแสดงให�เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการให�บรรลุวิสัยทัศน�น้ัน 

(๕)  

เปRาประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ�มีความสอดคล�องและสนับสนุนต�อกลยุทธ�ท่ีจะเกิดข้ึน มุ�งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ี
ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ�งมั่นอันแน�วแน�ในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือให�บรรลุวิสยัทัศน�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู�ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร�  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ�งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เปRาประสงค� ตัวช้ีวัด ค�าเปRาหมาย กลยุทธ� จุดยืนทางยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู�
การทําโครงการพัฒนาท�องถ่ินในแผนพัฒนาท�องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล�าว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองค�รวมท่ีนําไปสู�การพัฒนาท�องถ่ินท่ีเกิดผลผลติ/โครงการจากแผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปA แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล%องแผนพัฒนา

ท%องถ่ิน ประกอบด%วย 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ�การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร�การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงค"สอดคล$องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป'าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู.การต้ังงบประมาณได$ถูกต$อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล$องกับแผนยุทธศาสตร"ชาติ ๒๐ ป7 (๕) 
     ๕.๕  เป'าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล$องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห.งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล$องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล$องกับยุทธศาสตร"จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก$ไขปFญหาความยากจนหรือการเสริมสร$างให$ประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต$หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล$องกับเป'าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต$องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล$องกับวัตถุประสงค"และผลคาดว.าท่ีจะได$รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดว.าจะได$รับ สอดคล$องกับวัตถุประสงค" (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต%นในการให%คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล%องแผนพัฒนาท%องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค�กรปกครองส�วนท%องถิ่น 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ� 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได% 

๑. การสรุป
สถานการณ�การ
พัฒนา 

เป?นการวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ใช�การวิเคราะห� 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปYจจัยและ
สถานการณ�การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต�อการพัฒนา อย�างน�อยต�องประกอบด�วยการวิเคราะห�
ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ, ด�านสังคม, ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผลการ
นําแผนพัฒนา
ท%องถิ่นสี่ป@ไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต�างๆ เพ่ือนํามาใช�วัดผลในเชิงปรมิาณ เช�น การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานต�างๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองว�าเป?นไปตามท่ีตั้งเปRาหมายเอาไว�หรือไม�จํานวนท่ี
ดําเนินการจริงตามท่ีได�กําหนดไว�เท�าไร จํานวนท่ีไม�สามารถดาํเนินการได�มีจํานวนเท�าไหร� 
สามารถอธิบายได�ตามหลักประสทิธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจ
หน�าท่ีท่ีได�กําหนดไว� 
๒) วิเคราะห�ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการ
นําแผนพัฒนา
ท%องถิ่นสี่ป@ไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ มาใช�เพ่ือวัด
ค�าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต�างๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงต�อความต�องการของ
ประชาชนหรือไม�และเป?นไปตามอํานาจหน�าท่ีหรือไม� ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม� สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ� การดําเนินการต�างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต�อง คงทน ถาวร สามารถใช�การได�ตาม
วัตถุประสงค�หรือไม� ซ่ึงเป?นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการ
ตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค�  และเปRาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได�รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส�วนราชการหรือหน�วยงาน 
๒) วิเคราะห�ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และยุทธศาสตร�
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห�แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต�างๆ มคีวามสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินในมิติต�างๆ จนนําไปสู�การจัดทําโครงการพัฒนาท�องถ่ินโดยใช� SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีพ้ินท่ี
ติดต�อกัน 
๒) วิเคราะห�แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต�างๆ ท่ีสอดคล�องกับการแก�ไขปYญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ� 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได% 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค�สอดคล�อง
กับโครงการ 
๕.๓ เปRาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู�การตั้ง
งบประมาณได�ถูกต�อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล�องกับแผน
ยุทธศาสตร� ๒๐ ปA 
 
 
๕.๕ เปRาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล�องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาต ิ
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด%วยข%อมลูดังน้ี 
เป?นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค�สนองต�อยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให�การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน�ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินท่ีกําหนดไว� ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ�งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ�านแล�ว
เข�าใจได�ว�าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค�ชัดเจน (clear objective) โครงการต�องกําหนดวัตถุประสงค�
สอดคล�องกับความเป?นมาของโครงการ สอดคล�องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค� มคีวามเป?นไปได�ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากให�เกิดข้ึนในอนาคตเป?นทิศทางท่ีต�องไปให�ถึงเปRาหมายต�องชัดเจน 
สามารถระบุจาํนวนเท�าไร กลุ�มเปRาหมายคืออะไร มผีลผลติอย�างไร กลุ�มเปRาหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให�ชัดเจนว�าโครงการน้ีจะทําท่ีไหน 
เริ่มต�นในช�วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุ�มเปRาหมายของโครงการ หาก
กลุ�มเปRาหมายมีหลายกลุ�ม ให�บอกชัดลงไปว�าใครคือกลุ�มเปRาหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ�มเปRาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล�องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร�างความสามารถในการแข�งขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสร�างศักยภาพคน (๔) การสร�างโอกาสความเสนอภาคและเท�า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป?นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
(๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให�เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล�องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาตฉิบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป?นศูนย�กลางพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศน�ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปA (๔) ยดึเปRาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการนําไปสู�ปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธ์ิอย�างจริงจังใน ๕ ปAท่ีต�อยอดไปสู�
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป?นเปRาหมายระยะยาว ภายใต�แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข�งขันและการหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู�รายได�สูง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัยและการปฏริูประบบเพ่ือสร�างสังคมสงูวัยอย�างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค
และความเป?นเมือง (๕) การสร�างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย�าง
เป?นมิตรกับสิ่งแวดล�อม (๖) การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ� 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได% 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล�อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล�อง
กับยุทธศาสตร�จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก�ไข
ปYญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร�างให�
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต�หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล�องกับเปRาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต�องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล�องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจไปสู� 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม ทําน�อย ได�มาก 
เช�น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค�า โภคภณัฑ�ไปสู�สินค�าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู�การขับเคลื่อนด�วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�าไปสู�
การเน�นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเตมิเตม็ด�วยวิทยาการ ความคิด
สร�างสรรค� นวัตกรรม วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนาแล�วต�อยอด
ความได�เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช�น ด�านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับห�วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ี
ได�กําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซ่ึงไม�สามารถแยกส�วนใดส�วนหน่ึงออกจากกันได� นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท�องถ่ินต�องเป?นโครงการเช่ือมต�อหรือเดินทางไปด�วยกันกับยุทธศาสตร�จังหวัดท่ีได�
กําหนดข้ึนเป?นปYจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป?นโครงการท่ีดําเนินการภายใต�พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดาํเนินการเอง
หรือร�วมดําเนินการ เป?นโครงการต�อยอดและขยายได� เป?นโครงการท่ีประชาชน
ต�องการเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให�ท�องถ่ินมีความมัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป?นท�องถ่ินท่ีพัฒนาแล�วด�วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการจัดทํา
โครงการได�แก� (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปร�งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต�องให�สอดคล�องกับโครงการถูกต�องตามหลัก
วิชาการทางช�าง หลักของราคากลาง ราคากลางท�องถ่ิน มีความโปร�งใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ� 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได% 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล�องกับวัตถุประสงค�
และผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ
สอดคล�องกับวัตถุประสงค� 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี 
สามารถวัดได� (measurable) ใช�บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช�บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได� เช�น การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนด
ร�อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค�ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได�รับ (การ
คาดการณ� คาดว�าจะได�รับ) 

(๕)  

ผลท่ีได�รับเป?นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�จริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล�องกับวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� การได�ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต�องเท�ากับ
วัตถุประสงค�หรือมากกว�าวัตถุประสงค� ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค�ควรคํานึงถึง 
(๑) มีความเป?นไปได�และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสําเร็จได� (๓) ระบุสิ่งท่ีต�องการ
ดําเนินงานอย�างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได� (๔) 
เป?นเหตุเป?นผล สอดคล�องกับความเป?นจริง (๕) ส�งผลต�อการบ�งบอกเวลาได� 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
3.สรุปผลการพัฒนาท%องถิ่นในภาพรวม 
 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช�เป?นเครื่องมือใน

การพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลให�บรรลุเปRาหมายท่ีวางไว� เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก�ไข
ปYญหาให�กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต�องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ ๒๙  
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ข�อ ๑๓   

 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป?นผู�ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะต�องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อ
สภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเป�ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล�าว และต�องป�ดประกาศไว�เป?นระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อย 
ปAละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปA   
  โดยเครื่องมือท่ีใช%ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร� 

      การติดตามและประเมินผลด�วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
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(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค�การบริหารส�วนตําบลใช�การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยได�มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให�ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช%ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี 1  แบบช�วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ของท�องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหาร

ส�วนตําบล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการ 
 

๔. ข%อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท%องถ่ินในอนาคต 
 

๔.๑ ผลกระทบนําไปสู�อนาคต 
 

  ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล�าช�า เพราะการดําเนินงานต�างๆ ขององค�กรปกครองส�วน
ต�องผ�านกระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ�อน 

  ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน�ายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุ�งยากมาก
ข้ึน 

  ๓. ปYญหาอาจไม�ได�รับการแก�ไขอย�างตรงจุดเพราะข�อจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ี
ทําได�ยากและบางเรื่องอาจทําไม�ได�   

  4. ประชาชนไม�ให�ความสําคัญในการเข�าร�วมประชุมประชาคมท�องถ่ินเท�าท่ีควรอาจ
ทําให�โครงการพัฒนาท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท�องถ่ินไม�ตรงกับความต�องการของประชาชนอย�างแท�จริง 

   
๔.๒ ข%อสังเกต ข%อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 

1. การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  

2. ควรประชาสัมพันธ�หรือชี้แจงให�ประชาชนเห็นความสําคัญของการเข�าร�วมประชุม
ประชาคมท�องถ่ินในทุกระดับ  
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป?นการประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดย 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไม�มีการ

ดําเนินงาน 
ส�วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท%องถ่ิน   
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
3.  มีการจัดประชุมอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ   
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�างแผน 
     ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

  

ส�วนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท%องถ่ิน   
7.  มีการรวบรวมข�อมูลและปYญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจัดทําฐานข�อมูล   
8.  มีการเป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดทําแผน   
9.  มีการวิเคราะห�ศักยภาพของท�องถ่ิน (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ
ศักยภาพของ 
      ท�องถ่ิน       

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ 
       ยุทธศาสตร�จังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการกําหนดเปRาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน   
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร�ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา   
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ�มโครงการในแผนยุทธศาสตร�   
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร�   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร�หรือไม�   

 
 
 
 
 

 

แบบที่ 1  แบบช�วยกํากบัการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ของท%องถิ่น 
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คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เป?นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ภายใต�แผนพัฒนาท�องถ่ิน โดยมีระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกๆ 1 ปA เริ่มต�นต้ังแต�สิ้นสุดการดําเนินงาน 
  ส�วนท่ี  1  ข%อมูลท่ัวไป 

     องค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

     รายงานผลการดําเนินงาน ต้ังแต�สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือน..... 
  

 ส�วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา   

   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ...... 

ยุทธศาสตร� 
พ.ศ.... พ.ศ.... พ.ศ.... รวม 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 
 

        

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ด�านคุณภาพชีวิตและ
ส�งเสริมการศึกษา 
 

        

3. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาและส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมของประชาชน 
 

        

4. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อมควบคู�การ
ส�งเสริมการท�องเที่ยว 
 

        

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ด�านอนุรักษ�และส�งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปYญญาท�องถิ่น 
 

        

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ด�านการอยู�ดี มีสุข 
 

        

รวม         

 
 
 
 
 

 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท%องถิ่น 
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   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปA ... 
 

ยุทธศาสตร� 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยู�ในระหว�าง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม�ได% 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน ร%อยละ จํานวน ร%อยละ จํานวน ร%อยละ จํานวน ร%อยละ จํานวน ร%อยละ จํานวน ร%อยละ 
1. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

            

2.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตและส�งเสริม
การศึกษา 

            

3. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาและส�งเสริมการ
มีส�วนร�วมของ
ประชาชน 

            

4. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อมควบคู�
การส�งเสริมการ
ท�องเที่ยว 

            

5.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านอนุรักษ�
และส�งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ปYญญาท�องถิ่น 

            

6.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านการอยู�ดี มี
สุข 

            

รวม             
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   การเบิกจ�ายงบประมาณ  ปA  .... 

ยุทธศาสตร� 
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร%อยละ จํานวนเงิน ร%อยละ จํานวนเงิน ร%อยละ 
1. ยุทธศาสตร�การพฒันาด�านโครงสร�างพื้นฐาน       
2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและ
ส�งเสริมการศึกษา 

      

3. ยุทธศาสตร�การพฒันาและส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมของประชาชน 

      

4. ยุทธศาสตร�การพฒันาด�านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมควบคู�การ
ส�งเสริมการท�องเที่ยว 

      

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านอนุรักษ�และส�งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปYญญาท�องถิ่น 

      

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอยู�ดี มีสุข       
รวม       
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร� 
 
    คําช้ีแจง :  แบบท่ี  3/1 เป?นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช�ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว�  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปAละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปAงบประมาณ 
 

ส�วนท่ี  1  ข%อมูลท่ัวไป 
1.  องค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
2.  วัน/เดือน/ปAท่ีรายงาน วันท่ี . 

ส�วนท่ี  2  ยุทธศาสตร�และโครงการในป@ พ.ศ......    
3.   ยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ินปA ...... และจํานวน

โครงการท่ีได�ปฏิบัติ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร� 

จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนา 

(ป@ พ.ศ..............) 

จํานวนโครงการ 
ท่ีได%ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร�การพฒันาด�านโครงสร�างพื้นฐาน   
2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและส�งเสริมการศึกษา   
3. ยุทธศาสตร�การพฒันาและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน   
4. ยุทธศาสตร�การพฒันาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
ควบคู�การส�งเสริมการท�องเที่ยว 

  

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านอนุรักษ�และส�งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปYญญาท�องถิ่น 

  

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอยู�ดี มีสุข   
รวม   
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ส�วนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน 
4.ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อมในภาพรวม 

 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด%านโครงสร%างพ้ืนฐาน  

ความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ  

5)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การดําเนินงานเป?นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปYญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ 
1)  มีการเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)  มีการเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ    
5)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การดําเนินงานเป?นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปYญหาของประชาชนใน
ท�องถ่ิน 

   

8)  การแก�ไขปYญหา และการตอบสนองความต�องการของประชาชน    
9)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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 2. ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด%านคุณภาพชีวิตและส�งเสริมการศึกษา   
 ความพึงพอใจของผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ  

5)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การดําเนินงานเป?นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปYญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
   3.ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด%านการพัฒนาและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน  
 ความพึงพอใจของผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ  

5)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การดําเนินงานเป?นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปYญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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   4. ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด%านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล%อมควบคู�การส�งเสริมการท�องเท่ียว   
ความพึงพอใจของผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ  

5)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การดําเนินงานเป?นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปYญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
  

 
 

    5. ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ด%านอนุรักษ�และส�งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปKญญาท%องถ่ิน  
ความพึงพอใจของผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ  

5)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การดําเนินงานเป?นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปYญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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 6. ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ด%านการอยู�ดี มีสุข  

ความพึงพอใจของผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ  

5)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การดําเนินงานเป?นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปYญหาของประชาชนใน
ท�องถ่ิน 

 

8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล%อม 
ในภาพรวม 

 
 

คําช้ีแจง      แบบท่ี 3/2 เป?นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต�อการดําเนินงานขององค�การบริหาร
ส�วนตําบล 
คลองชีล�อม ในภาพรวม  โดยกําหนดให�มีการเก็บข�อมูลปAละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปAงบประมาณ 
 

ส�วนท่ี  1  ข%อมูลท่ัวไป 
 

1.  เพศ            �   ชาย  �  หญิง 

2.  อายุ  �  ตํ่ากว�า  20  ปA �  20  -  30  ปA �   31  -  40  ปA 
  �  41  -  50  ปA �   51  -  60  ปA �   มากกว�า  60  ปA 

3.  การศึกษา �  ประถมศึกษา   �  มัธยมศึกษา           �  อนุปริญญา หรือเทียบเท�า 
  �  ปริญญาตรี  �  ปริญญาโท             �  อ่ืนๆ 

4.  อาชีพหลัก �  รับราชการ  �   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ �   ค�าขาย  ธุรกิจส�วนตัว 
  �  รับจ�าง  �   นักเรียนนักศึกษา �   เกษตรกร 
  �  อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................... 

ส�วนท่ี  2  ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท%องถ่ิน 

5.  ท�านมีความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อมในภาพรวม
มากน�อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ 
1)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  การประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต�อสาธารณะ    
5)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การดําเนินงานเป?นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปYญหาของ 
ประชาชนในท�องถ่ิน 

   

8)  การแก�ไขปYญหา และการตอบสนองความต�องการของประชาชน    
9)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
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    แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของ 

      องค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล%อม ในแต�ละยุทธศาสตร� 
   
คําช้ีแจง   แบบท่ี 3/3 เป?นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต�อการดําเนินงานขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลคลองชีล�อม ในแต�ละยุทธศาสตร�  โดยกําหนดให�มีการเก็บข�อมูลปAละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด
ปAงบประมาณ 
 

ส�วนท่ี  1  ข%อมูลท่ัวไป 
1.  เพศ  � ชาย   � หญิง 

2.  อายุ  �   ตํ่ากว�า  20  ปA �   20  -  30  ปA  �  31  -  40  ปA 
  �   41  -  50  ปA �   51  -  60  ปA  �  มากกว�า 60 ปA 

3.  การศึกษา �  ประถมศึกษา  �  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท�า      �  อนุปริญญา หรือ
เทียบเท�า 

  �  ปริญญาตรี  �   ปริญญาโท                       �   อ่ืนๆ 

4.  อาชีพหลัก �  รับราชการ  �  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ �  ค�าขาย  ธุรกิจส�วนตัว 
  �  รับจ�าง  �  นักเรียนนักศึกษา �   เกษตรกร 

� อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................... 

ส�วนท่ี  2  ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท%องถ่ิน 

  1.  ท�านมีความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม ใน   
ด%านโครงสร%างพ้ืนฐาน ( ก�อสร�างถนน  สะพาน วางท�อ ระบบประปา ฯลฯ )  โดยให�คะแนนเต็ม 10 
คะแนน จะให�คะแนนองค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม เท�าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ  
5)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป?นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปYญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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 2. ท�านมีความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม  ใน  
ด%านคุณภาพชีวิตและส�งเสริมการศึกษา  โดยให�คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให�คะแนนองค�การบริหารส�วน
ตําบลคลองชีล�อม เท�าใด 

 

 
   3.  ท�านมีความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม ใน  

ด%านการพัฒนาและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยให�คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให�คะแนน
องค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม เท�าใด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ  
5)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป?นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปYญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ  
5)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป?นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปYญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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   4.  ท�านมีความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม ใน 
ด%านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล%อมควบคู�การส�งเสริมการท�องเท่ียว  โดยให�คะแนนเต็ม 10 
คะแนน จะให�องค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม เท�าใด 

 
   

    5. ท�านมีความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม ใน 
ด%านอนุรักษ�และส�งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปKญญาท%องถ่ิน โดยให�คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให�
คะแนนองค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม เท�าใด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ  
5)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป?นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปYญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ  
5)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป?นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปYญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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    6.   ท�านมีความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม ใน 
ด%านการอยู�ดี มีสุข โดยให�คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให�คะแนนองค�การบริหารส�วนตําบลคลองชีล�อม  เท�าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ  
5)  การเป�ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป?นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปYญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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