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ส่วนที่  5 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

1.ยุทธศาสตร์พัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ขุดคูคลองระบายน้ า ท่าเทียบเรือ บุกเบิกถนน ปรับภูมิทัศน์  
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง
ภายในเขตต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,200,000.- 
 

จ านวนถนนที่มี
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ท าให้ประชาชน
มีเส้นทางการ
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ในไร่  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่  6 
ได้มีการคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย  

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  
ระยะทาง  588  เมตร 

500,000.- 
(2558:120,000) 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

จ านวนถนนที่มี
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชน      
มีการคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
จุฬาวิลล์  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่  6 
ได้มีการคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย  

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

จ านวนถนนที่มี
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชน      
มีการคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ส านักสงฆ์บ้านโต้หร้า   
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่  3 
ได้มีการคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย  

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  
ระยะทาง  180  เมตร 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

จ านวนถนนที่มี
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชน      
มีการคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

ผ.01 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ศาลากุโบร์ไปจดท่าเทียบ
เรือบ้านท่าเสม็ด  หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่  4 
ได้มีการคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย  

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  
ระยะทาง  100  เมตร 

500,000.- 
  

500,000.- 
 

500,000.- 
 

จ านวนถนนที่มี
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 บุกเบิกถนนหินผุ/หิน
คลุก/หินลูกรังและ
ยกระดับถนนภายในเขต
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

บุกเบิกถนนหินผุ/หิน
คลุก/หินลูกรังและ
ยกระดับถนน 

500,000.- 
  

500,000.- 
 

500,000.- 
 

จ านวนถนนที่มี
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนใน
เขตต าบล 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

-ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 500,000.- 
  

600,000.- 
 

800,000.- 
 

จ านวนถนนที่มี
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงถนน คสล. สาย
หลังอนามัยบ้านเกาะ
เค่ียม  หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่  4 
ได้มีการคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย  

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

500,000.- 
 (2558:224,000) 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

จ านวนถนนที่มี
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9  ปรับปรุงถนนสายบ้านตก  
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่  3 
ได้มีการคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย  

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

500,000.- 
  

600,000.- 
 

600,000.- 
 

จ านวนถนนที่มี
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
 

กองช่าง 

10 ขยายสะพานแตะหร า – 
เกาะเค่ียม (สะพานที่  1) 

เพื่อขยายสะพานให้มี
ความกว้างมากยิ่งขึ้น เพิ่ม
ความสะดวกและคล่องตัว
ในการสัญจร 

ขยายสะพานแตะหร า     
– เกาะเค่ียม ข้างละ  
3 เมตร 

1,000,000.- 
 

1,100,000.- 
  

1,200,000.- 
 

ประชาชน 
ที่ได้รับ

ผลประโยชน ์

การสัญจรของ
ราษฎรสะดวก 
รวดเร็ว มาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 ขุดลอกคลองสายกันตัง
ใต/้ขุดลอกคูคลองที่ตื้น
เขิน 

เพื่อระบายน้ าลงสู่ล า
คลองแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 

-ขุดลอกคลองกันตังใต้  
ระยะที่  1  ตั้งแต่ปาก
คลองกันตังใต้ - ปาก
คลองย่าตี 
-ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

ประชาชน 
ที่ได้รับ

ผลประโยชน ์

ระบายน้ าลง 
สู่ล าคลอง
แก้ปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

12 เสริมผิวจราจรถนนสาย
กันตังใต้ – บางแรด  

เพื่อปรับปรุงเส้นทางให้ได้
มาตรฐานสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

จ านวนถนนที่มี
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

การสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

13 ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
คูระบายน้ า,รางปิด, 
รางระบายน้ า,ฝังท่อ
ระบายน้ า  พร้อมทางเท้า 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง
บนท้องถนนและระบาย
น้ าในเขตชุมชน 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

ประชาชน 
ที่ได้รับ

ผลประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังบน
ท้องถนนท าให้
การสัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงขยายท่อระบาย
น้ าบริเวณสะพานท่าเทียบ
เรือประมง  ม.4 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง
บนท้องถนนและระบาย
น้ าในเขตชุมชน 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

ประชาชน 
ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ 

น้ าไม่ท่วมขังบน
ท้องถนนท าให้
การสัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

15 ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่าเทียบ
เรือขนาดเล็ก 

-เพื่อขนส่งสินค้าทางทะเล 
-เพื่อสนับสนุนอาชีพด้าน
การประมงและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

จ านวนท่าเทียบ
เรือที่ได้รับการ

ก่อสร้าง/
ปรับปรุง 

การขนส่งสินค้า
ทางทะเลมี
ความสะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 

16 ต่อเติมขยายเขตถนน
ภายในต าบล 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

ประชาชน 
ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

17 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมสะพานท่าเทียบ
เรือ 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางอย่างสะดวกและ
มีความปลอดภัย 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

500,000.- 500,000.- 
 

500,000.- ประชาชน 
ที่ได้รับ

ผลประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทาง 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างรั้วพร้อมปูายที่ท า
การองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ   

รั้วพร้อมปูายองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

500,000.- 500,000.- 
 

500,000.- ก่อสร้างรั้วและ
ปูาย จ านวน 

 1 จุด 

มีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ   

กองช่าง 

19 ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 
กันตังใต้ หมู่ที่ 1 

เพื่อเชื่อมเส้นทางและ
ความสะดวกในการขนส่ง 

ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

20,000,000.- 
 

20,000,000.- 
 

20,000,000.- 
 

ประชาชน 
ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ 

มีสะพานข้าม
คลองเพื่อ
อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างทางคอนกรีตเสริม
เหล็กขึ้นลงเรือตรวจการ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างทาง คสล.ขึ้น
ลงเรือตรวจการของ อบต. 

ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

800,000.- 
 

จ านวนทางขึ้น
ลงเรือตรวจ

การณ์ 

มีทางขึ้นลงของ
เรือตรวจการณ์
และประชาชน
สามารถใช้ประ 
โยชน์ได้ 

กองช่าง 

21 บุกเบิกถนน
สาธารณประโยชน์ (สาย
บ้านผู้ใหญ่วิจิตร) หมู่ที่ 4 

เพื่อบุกเบิกถนนสภาพทาง
ดินเดิม อ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง 

ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

50,000.- 
 

50,000.- 50,000.- ประชาชนที่
ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
สบายในการใช้
เส้นทางมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

22 บุกเบิกถนน
สาธารณประโยชน์ (สาย
บ้านนายเผชิญ) หมู่ที่ 5 

เพื่อบุกเบิกถนนสภาพทาง
ดินเดิม อ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง 

ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

ประชาชนที่
ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
สบายในการใช้
เส้นทางมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหลัง
โรงเรียนบ้านกันตังใต้ (ต่อ
จากของเดิม) หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนาถนนให้มีความ
มั่นคงถาวร อ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทาง 

ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

100,000.- 
 

100,000.- 100,000.- ประชาชนที่
ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
สบายในการใช้
เส้นทางมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

24 ขุดลอกคลองจากสะพาน
น้ าผึ้งจนมาจรดที่ลอก  
ใบจาก 

เพื่อระบายน้ าลงสู่ล า
คลองแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

350,000.- 
 

350,000.- 
 

350,000.- 
 

ประชาชนที่
ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ระบายน้ าลงสู่
ล าคลอง
แก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างระบายน้ า  (หน้า
บ้านนายประชา  แก้วรุ่ง) 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง
บนท้องถนนและระบาย
น้ าในเขตชุมชน 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

ประชาชน 
ที่ได้รับ

ผลประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังบน
ท้องถนนท าให้
การสัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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1.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 

                                                         
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ขยายเขต/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมประปาส่วน
ภูมิภาคในเขตต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าที่
สะอาดเพียงพอ
เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

2 ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค  บริเวณหมู่ที่  3  
บ้านจุปะ (ต่อเนื่อง)  
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่ออุปโภค  
บริโภคได้อย่างยั่งยืน 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรได้รับน้ า
ที่สะอาดและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

3 ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค  บริเวณหมู่ที่  2 
บ้านควนมอง (ต่อเนื่อง)  
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่ออุปโภค  
บริโภคได้อย่างยั่งยืน 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรได้รับน้ า
ที่สะอาดและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

4 ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค  บริเวณหมู่ที่  5  
บ้านแตะหร า   
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่ออุปโภค  
บริโภคได้อย่างยั่งยืน 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรได้รับน้ า
ที่สะอาดและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

5 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การผลิตน้ าประปา 
 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าที่
สะอาดเพียงพอ
เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 ขุดสระน้ า/ปรับปรุงสระ
เก็บน้ าภายในต าบล 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้ าส าหรับ
การผลิตน้ าประปาบริการ
ประชาชนได้เพียงพอต่อ
ความต้องการอุปโภค
บริโภคในช่วงหน้าแล้ง 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

มีแหล่งน้ าดิบใน
การผลิต
น้ าประปา
บริการ
ประชาชนเพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

7 ขุดลอกห้วยตื้นเขินภายใน
ต าบล 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 
-เพื่อเก็บกักน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

300,000.- 
 

300,000.- 
 

300,000.- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ที่สะอาด
เพียงพอเพื่อ
การอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

8 ขุดบ่อน้ าตื้นสาธารณะ/
บ่อบาดาล 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

9 ติดตั้งเคร่ืองวัดปริมาณน้ า
บาดาลหน้าหอถังของ
ประปาหมู่บ้านในเขต
พื้นที่ต าบลกันตังใต้ 

เพื่อติดตั้งเคร่ืองวัด
ปริมาณน้ าบาดาลหน้าหอ
ถังของประปาหมู่บ้าน 

วัดปริมาณการใช้น้ า
บาดาลของประปาหมู่บ้าน
แต่ละจุด 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

ปริมาณน้ า
บาดาลที่ใช้ของ

หมู่บ้าน 

ทราบถึง
ปริมาณน้ า
บาดาลที่ใช้ของ
ประปาหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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1.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง 

                           
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
ในเขตพื้นที่ 

-เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
-เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกด้านสาธารณูปโภค 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี

ไฟฟูาใช ้

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ
ในเขตพื้นที่ 

-เพื่อเพิ่มแสงสว่างและลด
อาชญากรรมให้กับ
ประชาชน 

-บริเวณสะพานน้ าผึ้ง  
จ านวน  2  จุด 
-ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

จ านวนอุบัติเหตุ
ในเวลากลางคืน

และปัญหา
อาชญากรรม

ลดลง 

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงและซ่อมแซม
ไฟฟูาแสงสว่างภายใน
ต าบล 

เพื่อประชาชนได้รับความ
สะดวกด้านสาธารณูปโภค 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับ
ผลประโยชน ์

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

4 ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคบริเวณ 
เกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 
- เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

5,000,000.- 
 

5,000,000.- 
 

5,000,000.- 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับ
ผลประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง  อ านวย
ความสะดวก
ให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

5 ติดตั้ง/ต่อเติม/ซ่อมแซม
ไฟฟูาศาลาเอนกประสงค์  
หมู่ที่ 1-6 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 
1-6 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่

ได้รับ
ผลประโยชน ์

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ       
เสาเดี่ยวกิ่งคู่ รอบเกาะ
เนรมิต 

เพื่อติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
เสาเดี่ยวกิ่งคู่รอบเกาะ
เนรมิต รองรับการพัฒนา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน
อนาคต 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

ร้อยละของการ
มีไฟฟูา

สาธารณะตาม
สถานที่

ท่องเที่ยว 

มีแสงสว่างจาก
ไฟฟูาอ านวย
ความสะดวก
ให้กับประชาชน
และ
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 
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1.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร                                                                      
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ติดตั้งชุมสาย MSAN 
พร้อมบริการอินเตอร์เน็ต 

เพื่อบริการประชาชน
ติดต่อสื่อสารได้สะดวก 

ติดตั้งชุมสาย หมู่ที่ 5   
บ้านแตะหร า 

งบ TOT งบ TOT งบ TOT จ านวนช่องทาง
ในการรับรู้
ข่าวสาร 

ประชาชน
ติดต่อสื่อสารได้
สะดวกมากข้ึน 

ส านักงานปลัด/
บริษัท TOT 

 
1.5 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบจราจร 

                                                                      
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ติดตั้งกระจกโค้ง/ปูาย
จราจร/ไฟระวัง 

เพื่อลดอุบัติเหตุในการใช้
รถใช้ถนน 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

จ านวนระบบ
จราจรที่ได้รับ
การพัฒนา 

ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

กองช่าง 
 
 

2 จัดหาเครื่องมือเคร่ืองใช้
เก่ียวกับการจัดการจราจร 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

เครื่องมือเคร่ืองใช้และ
อุปกรณ์ต่างๆ 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

จ านวนระบบ
จราจรที่ได้รับ
การพัฒนา 

เพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

3 ก่อสร้างท าเนินลูกระนาด
ถนนภายในเขตพื้นที่ 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ตามรายละเอียดที่ อบต.
ก าหนด 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

จ านวนระบบ
จราจรที่ได้รับ
การพัฒนา 

เพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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1.6  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการวางผังเมือง                                                               
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 จัดระบบผังเมืองรวม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรมและการวางผัง
เมืองรวม 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผน
และปรับปรุงผังเมืองรวม/
ชุมชน 

30,000.- 
(2558.30,000) 

40,000.- 
 

40,000.- ร้อยละของการ
จัดวางระบบ 

ผังเมืองรวมทั้ง
ต าบล 

ท าให้การวางผัง
เมืองรวมเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

                            

2.ยุทธศาสตร์พัฒนา  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  

                                                       
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

เพื่อพัฒนาให้กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง
และสร้างงานสร้างรายได้ 

ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ/์งบประมาณและ
กิจกรรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพได้รับการ
ส่งเสริมเพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพมี
ความเข้มแข็ง
และมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพสตรี 

เพื่อพัฒนาให้กลุ่มอาชีพ
สตรีมีความเข้มแข็งและ
สร้างงานสร้างรายได้ 

ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ/์งบประมาณและ
กิจกรรมกลุ่มอาชีพสตรี 

30,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพได้รับการ
ส่งเสริมเพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพสตรี
มีความเข้มแข็ง
และสร้างงาน
สร้างรายได้ 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 ก่อสร้างคานเรือและอู่ต่อ
เรือขนาดเล็ก 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
ประมง 

ตามรายละเอียด แบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

กลุ่มอาชีพได้รับ
การส่งเสริม

เพิ่มข้ึน 

กลุ่มอาชีพ
ประมงมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

4 พัฒนาและยกระดับสินค้า 
OTOP ของต าบล 

เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สินค้า OTOP ให้เป็นที่
ยอมรับ 

ส่งเสริม และ สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

กลุ่มอาชีพได้รับ
การส่งเสริม

เพิ่มข้ึน 

ผลิตภัณฑ์
ชุมชนมีคุณภาพ
และเป็นที่
ต้องการของ
ประชาชนทั่วไป 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

5 อบรมทักษะการพัฒนา
อาชีพและแก้ไขปัญหาการ
ว่างงานให้กับประชาชน 

เพื่อให้ความรู้เพิ่ม
ประสบการณ์และทักษะ
แก่ประชาชน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
อาชีพให้แก่เยาวชน/
ประชาชน/กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

ร้อยละของ
เยาวชน,

ประชาชนที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

6 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ      
ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อพัฒนาให้ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม มีความเข้มแข็ง
และสร้างงานสร้างรายได้ 

ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ/์งบประมาณและ
กิจกรรมผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

จ านวนรายได้
เพิ่มข้ึนต่อปี 

ผู้พิการมีความ
เข้มแข็งและ
สร้างงานสร้าง
รายได้ 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

7 ส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างตลาดนัดให้แก่ชุมชน 

เพื่อเป็นการสร้างงานสร้าง
รายได้ 
 

จ านวน  1  แห่ง 50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

จ านวนรายได้
เพิ่มข้ึนต่อปี 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 
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2.2  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว                                                       

                                                       
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงอนุรักษ์    
(โฮมสเตย์) 

เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในหมู่บ้าน 

บริเวณหัวหาดใหญ่     
หมู่ที่ 5 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่

ได้รับการพัฒนา 

มีสถานที่
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ใน
หมู่บ้าน 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

2 ก่อสร้าง/ ปรับปรุง อาคาร
สถานที่ เกาะเนรมิต    
หมู่ที่ 1  บ้านท่าเรือ  เพื่อ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

-เพื่อเป็นสถานที่กราบไหว้
บูชาและร าลึกถึงคุณงาม
ความดีของกรมหลวง
ชุมพรฯ  
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ ภูมิทัศน์ โดยรอบ
เพื่อการท่องเที่ยว 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคาร 
สถานที่เกาะเนรมิต หมู่ที่ 
1 เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
- อาคารที่ตั้งกรมหลวง
ชุมพรฯ 
- อาคารเอนกประสงค์ 
- ลาน คสล.เอนกประสงค์ 
- ศาลาพักผ่อน รอบเกาะ
เนรมิต  
- ทางเท้า 
- อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
ไฟฟูา น้ าประปา ฯลฯ 
 

50,000,000.- 
 

20,000,000.- 
 

10,000,000.- 
 

จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่

ได้รับการพัฒนา 

มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่โดด
เด่นสวยงาม 

กองช่าง 

3 ปรับภูมิทัศน์เกาะ       
หน้าบ้าน หมู่ที่  4 เป็น
สถานที่ท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
โดดเด่นสวยงาม 

เกาะหน้าบ้าน  หมู่ที่  4 1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่

ได้รับการพัฒนา 

มีสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่โดด
เด่นสวยงาม 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างศาลากลางน้ า
บริเวณสะพานคลองขุด
บ้านเกาะเค่ียม 

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
โดดเด่นสวยงาม 

หมู่ที่  4 1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่

ได้รับการพัฒนา 

มีสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่โดด
เด่นสวยงาม 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ 

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 

จัดให้มีการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับ

การพัฒนา 

สร้างความ
สนใจให้แก่
นักท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

6 จัดตั้งตลาดน้ า เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 

จัดตั้งตลาดน้ า  
จ านวน 1  แห่ง 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่

เพิ่มข้ึน 

สร้างความ
สนใจให้แก่
นักท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 
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3.ยุทธศาสตร์พัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ  

                                               

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนระดับอนุบาล
ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้กิน
อาหารครบ 100% 

นักเรียนในเขตพื้นที ่ 1,500,000.- 
(2558:1,300,000) 

 

1,500,000.- 1,500,000.- จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

ครบ 100% 

เด็กนักเรียนได้
กินอาหาร
กลางวันครบ 
100% 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

2 อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กก่อนเกณฑ์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กได้กิน
อาหารครบ 100% 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 250,000.- 
 

250,000.- 
 

250,000.- 
 

จ านวนเด็กเล็ก
ที่ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

ครบ 100% 

เด็กก่อนเกณฑ์
ได้กินอาหาร
กลางวันครบ 
100% 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

3 อุดหนุนอาหารเสริม(นม)
เด็กนักเรียนระดับอนุบาล
ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 

เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนม
ครบ 100 %และมีสุขภาพ
แข็งแรง 

นักเรียนในเขตพื้นที่ 600,000.- 
(2558:589,500) 

600,000.- 
 

600,000.- 
 

จ านวนนักเรียน
ที่ได้ดื่มนมครบ 

100% 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

4 อุดหนุนอาหารเสริม(นม)
เด็กก่อนเกณฑ์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กก่อนเกณฑ์ได้
ดื่มนมครบ 100 % และมี
สุขภาพแข็งแรง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 150,000.- 
(2558:107,800) 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

5 ก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับ
การพัฒนาเตรียมความ
พร้อมแก่เด็กก่อนวัยเรียน 

ก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง
อาคาร ศพด. 

1,000,000.- 1,000,000.- 
 

1,000,000.- ร้อยละของ
อาคารที่มี
มาตรฐาน 

มี สถานที่
ส าหรับการ
พัฒนาเตรียม
ความพร้อมแก่
เด็กก่อนวัย
เรียนที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บริเวณ รร.
บ้านเกาะเค่ียม/ร.ร.บ้าน 
จุปะ 

เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับ
การพัฒนาเตรียมความ
พร้อมแก่เด็กวัยเรียน 

จ านวน  1  แห่ง 
 

1,000,000.- 
 

300,000.- 
 

100,000.- จ านวนศาลา 
อเนกประสงค ์
ที่ได้มาตรฐาน 

มีสถานที่
ส าหรับพัฒนา
เด็กก่อนวัย
เรียนมากข้ึน 

 

7 ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นสถานที่ส าหรับ
การพัฒนาเตรียมความ
พร้อมแก่เด็กก่อนวัยเรียน 

ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

เด็กก่อนวัย
เรียนมีความ
สะดวกสบาย

เพิ่มข้ึน 

มีสถานที่
ส าหรับการ
พัฒนาเตรียม
ความพร้อมแก่
เด็กก่อนวัย
เรียนที่มี
มาตรฐาน 

ส่วนการศึกษาฯ 

8 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
เด็กนักเรียน/นักศึกษา
ยากจนและด้อยโอกาส 

เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่นักเรียน/
นักศึกษา 

นักเรียน/นักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาสในพื้นที่ 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 

เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่
เด็กนักเรียน/
นักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาส 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

9 ก่อสร้าง/ ปรับปรุง /ภูมิ
ทัศน์/ปูาย/รั้วรอบบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมปลอดภัยกับการ
จัดการเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.กันตังใต้ 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตเพิ่มขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสภาพแวด  
ล้อมที่สวยงาม
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
คณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาบุคลากรของ อบต.
กันตังใต้ 

คณะผู้บริหาร/สมาชิก 
สภาฯ/ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

ร้อยละของ
บุคคลากรที่

ได้รับ
ทุนการศึกษา 

เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 

ส านักงานปลัด 

11 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

วัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุฯ 

การเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

12 พานักเรียนไปทัศนศึกษา เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีให้
เด็กและเยาวชนต าบล
กันตังใต้ 

-เด็กและเยาวชนต าบล
กันตังใต้ 
-เด็กก่อนเกณฑ์ใน ศพด. 

30,000.- 
(2558:20,000) 

30,000.- 
 

30,000.- 
 

ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้า
ร่วมทัศนศึกษา 

เพิ่มวิสัยทัศน์ 
ที่ดีให้เด็กและ
เยาวชนต าบล
กันตังใต้ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

13 พาน้องท่องโลกกว้าง เพื่อให้เด็กเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากประสบการณ์
ตรง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000.- 50,000.- 50,000.- ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

14 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
โอกาสแสดงความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ  

-จัดกิจกรรมในเขตพื้นที่
ต าบลกันตังใต้ 
- อุดหนุนโรงเรียนในเขต
พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

100,000.- 100,000.- 100,000.- ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กมีความสุข 
และกล้า
แสดงออก 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

15 ส่งเสริมจัดการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการจัด
การศึกษานอกโรงเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ส่งเสริมการเรียนโดยจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้ที่ไม่จบการศึกษาภาค
บังคับ 

20,000.- 20,000.- 20,000.- จ านวนผู้ที่จบ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ผู้ที่ไม่จบ
การศึกษาภาค
บังคับมี
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

16 ส่งเสริมกิจกรรมค่ายผู้น า
เด็กเยาวชนห่างไกลยา
เสพติด 

เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้เติบโตมี
คุณภาพ 

เด็กและเยาวชนต าบล
กันตังใต้ 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

จ านวนผู้ติด 
ยาเสพติดลดลง 

เด็กและเยาวชน
เติบโตมี
คุณภาพ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

17 ค่าใช้จ่ายในการจ้างครู
สอนนักเรียนโรงเรียนใน
พื้นที่ 

เพื่อพัฒนาการศึกษาของ
เด็กและเยาวชนในต าบล 

ตั้งงบประมาณเพื่อ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการสอน
นักเรียนในพื้นที่ 

180,000.- 
 

180,000.- 
 

180,000.- 
 

ร้อยละของ 
จ านวนผู้ที่ได้รับ
การศึกษาตาม

เกณฑ์ 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนา
ทางด้าน
การศึกษา 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

18 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่น
สนามเด็กเล่น 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  
สติปัญญาและการเรียนรู้ 

อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม 100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

จ านวนนักเรียน
ที่มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย

เพิ่มข้ึน 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกาย
สติปัญญาและ
การเรียนรู้ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

19 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมของสถานศึกษา
ภายในพื้นที่ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

สถานศึกษาภายในพื้นที่ 10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่มีการส่งเสริม
และสนับสนุน
สถานศึกษา 

การจัดกิจกรรม
ของสถาน     
ศึ กษา ให้ มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

20 อบรมให้ความรู้ด้าน
วิชาการ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและสิ่งแวดล้อม
ให้กลุ่มต่างๆ  

เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้
ความสามารถต่างๆ 

ลูกเสือชาวบ้าน,เยาวชน
,กลุ่มมวลชนที่มีหน้าที่ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

จ านวนกลุ่ม 
ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ท าให้กลุ่มต่างๆมี
ความรู้ความ
สามัคคีมีความรัย
ผิดชอบในปัญหา
และปูองกันภัย
ต่างๆได้มากข้ึน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

21 ส่งเสริมทักษะคนเก่งและ
คนดี 

เพื่อสร้างโอกาสให้
นักเรียนมีความพร้อมทาง
การศึกษา 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

30,000.- 
  

30,000.- 
 

30,000.- 
 

ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนมี
ความรู้ทักษะ
และวิชาการ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

22 ก่อสร้างและจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

สถานศึกษาภายในพื้นที่ 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.-  จ านวนศูนย์ เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีลดภาระ
ผู้ปกครอง 

กองช่าง 

23 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียน 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
และประสบการณ์มากข้ึน 

นักเรียนในเขตพื้นที่ 10,000.- 
(2558:5,000)  

10,000.- 
 

10,000.- 
 

จ านวนนักเรียน
ที่มีความรู้

ทักษะเพิ่มข้ึน 

นักเรียนมี
ความรู้ทักษะ
และวิชาการ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

24 อบรมให้ความรู้การใช้
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตของศูนย์ ICT 
ชุมชนต าบลกันตังใต้ 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้การ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ตาม
หลักสูตรขั้นพื้นฐานและ
บริการเรียนรู้ให้กับชุมชน 

นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนต าบลกันตังใต ้

50,000.- 
   

50,000.- 
 

50,000.- 
 

จ านวนนักเรียน
ที่มีความรู้

ทักษะเพิ่มข้ึน 

นักเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชนต าบล
กันตังใต้
สามารถใช้
คอมพิวเตอร์
และ
อินเตอร์เน็ตได้ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

25 แข่งขันทักษะและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาเด็ก 

เด็กและผู้ปกครอง 10,000.- 10,000.- 10,000.- จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับรางวัล 

สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้
นักเรียน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

26 หนูน้อยรักการออม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรัก
การออมและปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เด็ก 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000.- 10,000.- 10,000.- จ านวนนักเรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนรู้จักรัก
การออม 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

27 สานสัมพันธ์ผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีสานสัมพันธ์ที่
ดี 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้
กิจกรรมสานสัมพันธ์

ผู้ปกครอง,กิจกรรมเยี่ยม
บ้าน 

10,000.- 10,000.- 10,000.- จ านวนนักเรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีสาน
สัมพันธ์ที่ดี 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

28 สนับสนุนอุปกรณ์เคร่ือง
เล่นสนาม 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
สติปัญญาและสังคม 

อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม
เด็กเล่นให้แก่เด็กศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

จ านวนนักเรียน
ที่มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย

เพิ่มข้ึน 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
สติปัญญาและ
สังคม 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

29 ติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพื่อได้ใช้ประโยชน์ใน 
การสืบหาข้อมูล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,000.- 
 

3,000.- 
  

3,000.- 
 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึน 

มีระบบ
อินเตอร์เน็ตใน
การใช้ประโยชน์
ต่างๆ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

30 จัดซื้อครุภัณฑ์ ในศูนย์เด็ก
เล็ก 

เพื่อเป็นอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน 

นักเรียนและครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

50,000.- 
  

50,000.- 
 

50,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอุปกรณ์
เพียงพอในการ
จัดกิจกรรม 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

31 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  เพื่อให้เกิดความสะดวก
และประสิทธิภาพของงาน 

วัสดุส านักงาน 30,000.- 
  

30,000.- 
 

30,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุฯ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

32 จัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง
ชนิดกระเป๋าหิ้ว 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์ฯ 

เครื่องขยายเสียง 10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

จ านวนชุด การปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์ฯมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

33 จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
นักเรียน 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์ฯ 

โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน 10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

มีโต๊ะพร้อม
เก้าอี้นักเรียนใช้
ในศูนย์ฯ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

34 จัดซื้อชั้นวางสื่อการเรียน
การสอน 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์ฯ 

จ านวน 2 ชุด 10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

การปฏิบัติงาน
ของศูนย์ฯมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

35 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์ฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.- 
  

5,000.- 
 

5,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

การปฏิบัติงาน
ของศูนย์ฯมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

36 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์ฯ 

คูลเลอร,์ จานหลุม,  
แก้วน้ า, ถ้วยขนมหวาน 

ฯลฯ 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

10,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

การปฏิบัติงาน
ของศูนย์ฯมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

37 ซ้อมหนีไฟ เพื่อให้เด็กและครูมีความรู้
เบี้องต้นในการหนีไฟและ
รู้จักใช้อุปกรณ์
ประกอบการดับไฟในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ได้รับความรู้
เก่ียวกับการซ้อมหนีไฟ 

30,000.- 
 

30,000.- 
  

30,000.- 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและครูมี
ความรู้วิธีการ
หนีไฟและการ
เอาตัวรอดได้
อย่างปลอดภัย
ขณะเกิดไฟไหม้ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

38 สวนอักษร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และจัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

สวนอักษร 500,000.- 
  

500,000.- 
 

500,000.- 
 

จ านวนสวน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมี
บรรยากาศ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

39 โรงเรียนสีขาว เพื่อสนับสนุนโรงเรียนให้
ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสี
ขาว 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบล
กันตังใต้ 

30,000.- 
  

30,000.- 30,000.- 
 

จ านวนกิจกรรม โรงเรียนจะได้
พัฒนาให้ได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

40 จัดซื้อเคร่ืองพริ้นสีและ
ขาวด า 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์ในการอ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับเอกสารการ
จัดการเรียนการสอน 

เครื่องพริ้นสี 2 เครื่องและ
เครื่องพริ้นขาวด า  
2 เครื่อง 

30,000.- 
  

30,000.- 30,000.- 
 

จ านวนเครื่อง มีนวัตกรรมที่
ทันสมัยและ
ก้าวทัน
เทคโนโลยี 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

41 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อม
อุปกรณ์ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอุปกรณ์ในการอ านวย
ความสะดวกเก่ียวกับ
เอกสารการจัดการเรียน
การสอน 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
จ านวน 2 เครื่อง 

70,000.- 
  

70,000.- 70,000.- 
 

จ านวนเครื่อง มีนวัตกรรมที่
ทันสมัยและ
ก้าวทัน
เทคโนโลยี 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

42 สร้างตาข่ายเก็บคัดแยก
ขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ศูนย์เด็กและความเป็นอยู่
ของเด็กถูกสุขลักษณะ
และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ตาข่ายเก็บ คัดแยกขยะ 
จ านวน 2 อัน 

60,000.- 60,000.- 60,000.- จ านวนอัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
ยกระดับรับรอง
มาตรฐานจาก
กรมอนามัย 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

43 ก่อสร้างศาลาการอ่าน ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีความรอบรู้และเป็น
เลิศทางปัญญา 

ศาลาการอ่าน  
จ านวน 1 หลัง 

100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวนศาลา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการยก
ย่องทางด้าน
ความเป็นเลิศ
ทางปัญญญา
และก้าวทันโลก
ก้าวทัน
เหตุการณ์ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

44 ปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม
สุขภัณฑ์เด็ก 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ศูนย์เด็กและความเป็นอยู่
ของเด็กถูกสุขลักษณะ
และมีความปลอดภัย 

ห้องน้ า-ห้องส้วมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวนผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ า-
ห้องส้วมที่
เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

45 ปรับปรุงอ่างล้างมือเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
มาตรฐานจากอนามัยใน
เร่ืองการส่งเสริมการล้าง
มือ 7 ขั้นตอน 

อ่างล้างมือในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวนผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีออ่างล้าง
มือที่เหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

46 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเองและเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
กับชุมชน 

นักเรียนในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

10,000.- 10,000.- 10,000.- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอ่างล้างมือ
ที่เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

47 ตรวจสุขภาพอนามัยเด็ก  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

10,000.- 
  

10,000.- 10,000.- ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
สุขภาพที่ด ี

นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
ที่ดี 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

48 จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์ฯ 

จ านวน 1 เครื่อง 10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

การปฏิบัติงาน
ของศูนย์ฯมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

49 จัดซื้อและติดตั้งเคร่ืองตัด
กระแสไฟฟูา 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์ 

จ านวน 1 เครื่อง 10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

การปฏิบัติงาน
ของศูนย์ฯมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

50 จัดจ้างท าชั้นวางสื่อการ
เรียนการสอน 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์ 

จ านวน 2 ชุด 50,000.- 
 

50,000.- 
  

50,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

มีชั้นวาง
กระเป๋านักเรียน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

51 จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
ส าหรับรับประทานอาหาร 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์ฯ 

จ านวน 4 ชุด 30,000.- 
 

30,000.- 
 

30,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

มีโต๊ะพร้อม
เก้าอี้ ส าหรับ
รับประทาน
อาหาร 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

52 จัดซื้อเคร่ืองกรองน้ า
พร้อมติดตั้ง 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีคุณภาพมาตรฐาน
โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ 
เป็นส่วนประกอบในการ
พัฒนา 

จ านวน 1 ชุด 50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีเคร่ือง
กรองน้ าใช้
ภายในศูนย์ฯ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

53 ก่อสร้างถังเก็บน้ าพร้อม
ระบบกรองน้ า 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีคุณภาพมาตรฐาน
โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ 
เป็นส่วนประกอบในการ
พัฒนา 

จ านวน 1 ชุด 50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีน้ าใช้
ตลอดปี 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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3.2 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
                                                 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงไร้
สายภายในต าบล 

เพื่อให้บริการระบบเสียง
ตามสายให้แก่ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงไร้
สาย 

200,000.- 
  

200,000.- 
 

200,000.- 
 

ช่องทางการ
รับรู้ข่าวสาร

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนรับรู้
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้านและส านักงาน 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลที่หลากหลาย 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์/ค่า
บอกรับวารสาร 

50,000.- 
  

50,000.- 
 

50,000.- 
 

ช่องทางการ
รับรู้ข่าวสาร

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนรับรู้
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อปรับปรุงให้หอ
กระจายข่าวเป็นช่อง
ทางการสื่อสาร 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว 

100,000.- 
  

100,000.- 
 

100,000.- 
 

ช่องทางการ
รับรู้ข่าวสาร

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนรับรู้
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

4 จัดท าแผ่นพับ วารสาร
เผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงาน อบต. และ
เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมของ 
อบต. 

แผ่นพับ วารสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

20,000.- 
  

20,000.- 
 

20,000.- 
 

ช่องทางการ
รับรู้ข่าวสาร

เพิ่มข้ึน 

เพิ่มช่องทางใน
การรับรู้
ข่าวสารที่
ทันสมัย 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

5 ก่อสร้างปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมของ 
อบต. 

ปูายประชาสัมพันธ์/ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

100,000.- 
 

100,000.- 
  

100,000.- 
 

ช่องทางการ
รับรู้ข่าวสาร

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

6 พัฒนาเว็บไซด์ อบต. เพื่อพัฒนารูปแบบและ
ระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

เว็บไซด์ อบต./ค่าเช่าพื้นที่ 30,000.- 
  

30,000.- 
 

30,000.- 
 

ช่องทางการ
รับรู้ข่าวสาร

เพิ่มข้ึน 

สามารถ
ตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการเว็บ
ไซด์ในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักงานปลัด 
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  3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ                                      
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 สนับสนุนส่งเสริมศิลปะ
พื้นบ้านอื่น ๆ/
ศิลปะการแสดงท้องถ่ิน 

เพื่ออนุรักษ์ และสืบสาน
ประเพณีของท้องถ่ิน 

เยาวชน ประชาชนทั่วไป 100,000.- 
  

100,000.- 
 

100,000.- 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่มีส่งเสริมด้าน
ศิลปะการแสดง 

อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

2 อุดหนุน คณะกรรมการ
มัสยิดตามโครงการจ้าง
เหมาครูสอนศาสนา
อิสลามและจริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอนของศาสนา
และน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

เด็กและเยาวชน 130,000.- 
  

130,000.- 
 

130,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณใน

การอุดหนุนศูนย์ฯ 

เด็กและเยาวชน
น าหลักค าสอน
ไปปฏิบัติเป็น
เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

3 ส่งเสริมประเพณีวัน
ผู้สูงอายุและวันครอบครัว  

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ประเพณีและให้ลูกหลาน
ได้แสดงความรักและ
ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ 

จัดงานประเพณีวัน
ผู้สูงอายุและวันครอบครัว 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ลูกหลานได้เห็น
ความส าคัญของ
ผู้สูงอายุและได้
แสดงออกถึง
ความรักและ
ความกตัญญูแก่
ผู้สูงอายุ 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

4 ส่งเสริม จัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญต่างๆ 

เพื่อสืบทอดกิจกรรมวัน
ส าคัญและงานรัฐพิธีต่างๆ 

วันเข้าพรรษา,วันออก
พรรษา,วันสงกรานต์,วัน
สารทไทย,งานเมาลิด,  

วันกตัญญูฯลฯ 

50,000.- 
  

50,000.- 
 

50,000.- 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่จัดเกี่ยวกับ 

วันสำคัญต่าง ๆ 

กิจกรรมต่างๆ
ยังคงสืบต่อไป 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

5 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  

คณะกรรมการหมู่บ้านใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

60,000.- 60,000.- 60,000.- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรมต่าง ๆ 
ยังคงสืบต่อไป 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 อุดหนุนส านักงาน
วัฒนธรรมอ าเภอในการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนเฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

เยาวชนในเขตพื้นที่ต าบล
กันตังใต้ 

20,000.- 20,000.- 20,000.- จ านวนเยาวชน 
ที่ได้รับ

ผลประโยชน ์

เยาวชนมีการ
พัฒนาในการ
ปฏิบัติตน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

7 จัดงานพิธีรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ 

เพื่อรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบล
กันตังใต้ 

150,000.- 
  

150,000.- 
 

150,000.- 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุได้ให้
พรแก่ลูก ๆ 
หลาน ๆ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

8 ส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้าน
ถือศีล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ชาวพุทธถือปฏิบัติตน
รักษาศีล 5 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
น าหลักค าสอน
ไปปฏิบัติเป็น
เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

9 อุดหนุนส านักงาน
วัฒนธรรมอ าเภอการ
อบรม สัมมนาศาสนพิธี
อ าเภอกันตัง 

เพื่อให้ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านศาสนพิธี
สามารถถ่ายทอดให้
ประชาชนได้รับทราบ 
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

พุทธศาสนิกชน เจ้าหน้าที่ 
ผู้น าท้องถิ่นและประชาชน 

5,000.- 5,000.- 5,000.- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจหลักการ 
พิธีการทางศา
สนพิธี 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

10 อุดหนุนส านักงาน
วัฒนธรรมอ าเภอโครงการ
พระธรรมทูตเผยแผ่พระ
ธรรมศาสนา 

เพื่อน าพระธรรมทูตแสดง
ธรรมเทศนา 

เยาวชน/ประชาชนจ านวน 
100 คน 

3,000.- 
  

3,000.- 
 

3,000.- 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เยาวชนมีการ
พัฒนาในการ
ปฏิบัติตนและ
อยู่ร่วมกันใน
สังคม 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 ส่งเสริมและสอนวิชาภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต่างๆได้รับการอนุรักษ์ไว้ 

สนับสนุนกิจกรรม
ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

30,000.- 
  

30,000.- 
 

30,000.- 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต่างๆ
ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

12 ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
ศาสนา 

ประชาชนที่นับถือศาสนา
อิสลาม 

50,000.- 
 (2558:40,000) 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถสืบทอด
กิจกรรมให้คง
อยู่สืบไป 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

13 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการสนับสนุน
ประเพณีชักพระ 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีชักพระให้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของ
พุทธศาสนิกชนสืบไป 

ประชาชนในพื้นที่ 80,000.- 
(2558:70,000)  

80,000.- 
 

80,000.- 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีการ
อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

14 อบรมศาสนพิธี(อบรมก่อน
นิกะห)์ 

เพื่อพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและน า
หลักค าสอนของศาสนาไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง 

ประชาชนที่นับถือศาสนา
อิสลามในพื้นที่ 

50,000.- 
 

50,000.- 
  

50,000.- 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้ารับการ
อบรมได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจในหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

15 สืบทอดปัญญาหมอ
กระดูก/นวดแผนไทย 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนต าบลกันตังใต้ 10,000.- 10,000.- 
  

10,000.- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

16 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

เยาวชนต าบลกันตังใต้ 100,000.- 
(2558:80,000) 

100,000.- 
  

100,000.- 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้ารับการ
อบรมได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจในหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

17 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมมัสยิดในพื้นที่
ต าบลกันตังใต้ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศา
สนสถานในการประกอบ
พิธีกรรม/กิจกรรมต่าง ๆ 
ได้อย่างสะดวก 

พัฒนาปรับปรุงสถาน
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาอิสลามในต าบล 

100,000.- 
 

100,000.- 
  

100,000.- 
 

สถานท่ีประกอบ
พิธีทางศาสนาท่ี

ได้รับการ
ก่อสร้างปรับปรุง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่
ประกอบ
พิธีกรรม/
กิจกรรมอย่าง
สะดวก 

ส่วนการศึกษา/
กองช่าง 
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4.ยุทธศาสตร์พัฒนา  ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  4.1  แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                       
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าจืด
และน้ าเค็มชายฝั่ง 

เพื่ออนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ า
จืดและน้ าเค็มชายฝั่ง 

สัตว์น้ าจืดและน้ าเค็ม
ชายฝั่งต าบลกันตังใต้ 

10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่มีการจัดการ
ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

สัตว์น้ าจืดและ
น้ าเค็มชายฝั่ง
ได้รับการ
อนุรักษ์ 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

2 อนุรักษ์ปุาชายเลนและ 
ปุาบก 

เพื่ออนุรักษ์ปุาชายเลน
และปุาบก 

ปลูกปุาชายเลนและปุาบก 10,000.- 
  

10,000.- 
  

10,000.- 
  

จ านวนกิจกรรม
ที่มีการจัดการ
ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

มีพื้นที่ของปุา
ชายเลนและปุา
บกเพิ่มขึ้น 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

3 ถางหญ้าสองข้างทาง
บริเวณสายหลักและสาย
ซอยในเขตต าบล 

เพื่อถางหญ้าสองข้างทาง
บริเวณสายหลักและสาย
ซอย 

ถนนทุกสายในพื้นที่ต าบล
กันตังใต้ 

160,000.- 
  

160,000.- 
 

160,000.- 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่มีการจัดการ
ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

สองข้างทาง
ถนนมีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม 

กองช่าง 

4 ก่อสร้าง /ซ่อมแซม เข่ือน
กั้นน้ ากัดเซาะตลิ่งพัง  หมู่
ที่ 1,4 ,5 

เพื่อปูองกันการพังทลาย
ของดินและอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น 

สร้าง/ซ่อมแซมเข่ือนกั้น
น้ ากัดเซาะตลิ่งพัง  หมู่ที่ 
1, 4 , 5 

5,000,000.- 
  

5,000,000.- 
 

5,000,000.- 
 

ประชาชน 
ผู้ได้รับ

ผลประโยชน ์

สามารถปูองกัน
การพังทลาย
ของตลิ่ง 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างศาลาริมทาง เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

ก่อสร้างศาลาริมทาง 100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
  

ประชาชน 
ผู้ได้รับ

ผลประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 ก่อสร้างพนังกั้นดินและ
ท่อเหลี่ยม คสล. ระบาย
น้ า 

เพื่อสร้างพนังรักษาและ
ปูองกันดินชายฝั่ง 

ก่อสร้างพนังกั้นดินและ
ท่อเหลี่ยม คสล. ระบาย
น้ า 

100,000.- 
 

100,000.- 
  

100,000.- 
 

ประชาชน 
ผู้ได้รับ

ผลประโยชน ์

มีพนังกั้นดิน
รักษาและ
ปูองกันดิน
ชายฝั่งพัง 

กองช่าง 

7 บูรณาการรักษา
สิ่งแวดล้อมระหว่าง
หน่วยงานรัฐและองค์กร
อื่นๆ 
 

เพื่อ ได้บูรณาการรักษา
สิ่งแวดล้อมไปในทิศทาง
เดียวกัน 

อบต. ร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ๆ 

10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่มีการจัดการ
ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมใน
ต าบลกันตังใต้
มีคุณภาพดีขึ้น 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

8 ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พื้นที่สีเขียว 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนสาธารณะ สวนหย่อม 
พื้นที่ริมตลิ่ง  เขตปุา
ชุมชน โรงเรียน สถานที่
ราชการ  ถนนในเขต
ชุมชนให้สวยงาม 
 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
พื้นที่ต าบลกันตังใต้ 
-สร้างสวนสุขภาพหรือ
สวนหย่อม 

100,000.- 
  

100,000.- 
 

100,000.- 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่มีการจัดการ
ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

มีสถานที่ที่
สวยงามในเขต
พื้นที่ต าบล
กันตังใต้ 

กองช่าง 

9 ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ 
ต้นไม้ที่บดบังภูมิทัศน์และ
ทัศนียภาพ 
 

เพื่อให้พื้นที่ของ อบต. มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

บริเวณที่ อบต. ก าหนด 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

10,000.- 
 

ร้อยละของความ
พึงพอใจในการ

รับบริการ 

พื้นที่ของ อบต.
มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

กองช่าง 

10 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ในการประกวด  “ชุมชน
น่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด” 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับ
ชุมชน 

ส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณในการ
ประกวดฯ 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

10,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณที่

สนับสนุน 

สร้างจิตส านึก
ให้กับชุมชน 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 ปลูกต้นไม้บริเวณที่
สาธารณะ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณที่สาธารณะ 

ตามรายละเอียดที่ อบต.
ก าหนด 

160,000.- 
  

160,000.- 
 

160,000.- 
 

สถานท่ี
สาธารณะที่ได้รับ

การปรับปรุง 

มีสถานที่ที่
สวยงามในเขต
พื้นที่ต าบล
กันตังใต้ 

กองช่าง/ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

 

12 บริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเล 

เพื่อจัดการให้ทรัพยากร
ทางทะเลอุดมสมบูรณ์ 

จัดการทรัพยากรทาง
ทะเลในต าบล 

300,000 300,000 300,000 ประชาชนที่
ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ทรัพยากรได้รับ
การดูแลและ
เพิ่มความอุดม
สมบูรณ ์

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 
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4.2  แนวทางการพัฒนา  จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย                                                  
 

ที ่  

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ขุดคูรองรับน้ าเสียใน
ชุมชน 

เพื่อบ าบัดระบบน้ าเสีย
ของชุมชน 

- ขุดคูรองรับน้ าเสีย 50,000.- 50,000.- 50,000.- 
  

ประชาชนที่
ได้รับ

ผลประโยชน ์

ระบบบ าบัดน้ า
เสียได้รับการ
แก้ไข 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย
ภายในต าบล 

เพื่อมีแหล่งบ าบัดน้ าเสีย
จากโรงงาน 

บ่อบ าบัดน้ าเสียแบบ
มาตรฐาน   

100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
  

จ านวนแหล่ง
อุตสาหกรรมที่มี
การบ าบัดน้ าเสีย 

บ าบัดน้ าเสียได้
อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

3 รณรงค์รักษามลภาวะของ
โรงงานอุตสาหกรรมใน
ต าบล 

เพื่อรณรงค์รักษามลภาวะ
ของโรงงานอุตสาหกรรม
ในต าบล 

รณรงค์รักษามลภาวะของ
โรงงานอุตสาหกรรมใน
ต าบล 

10,000.- 10,000.- 
  

10,000.- จ านวนโรงงาน
ที่มีการรณรงค์
รักษามลภาวะ 

รักษามลภาวะ
ในต าบลกันตัง
ใต้ 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 
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4.3 แนวทางการพัฒนา  บ าบัดและขจัดขยะ                                                
ที ่  

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 รณรงค์การไม่ทิ้งขยะและ
เก็บขยะในแม่น้ าล าคลอง 

เพื่อประชาชนรักษาความ
สะอาดทิ้งขยะได้ถูกวิธี 

ประชาชนรักษาความ
สะอาดทิ้งขยะได้ถูกวิธี 

10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

ประชาชนที่
ได้รับ

ผลประโยชน์ 

ประชาชนรักษา
ความสะอาด
ถูกวิธี 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

 
2 ความร่วมมือแก้ไขปัญหา

ขยะระหว่าง อบต.กันตัง
ใต้ กับ เทศบาลเมือง
กันตัง  หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อร่วมแก้ปัญหาและ
รักษาความสะอาดทิ้งขยะ
ถูกวิธี 

ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะ
มูลฝอย 

200,000.- 
  

200,000.- 200,000.- ประชาชนที่
ได้รับ

ผลประโยชน ์

การแก้ปัญหา
ขยะและรักษา
ความสะอาดมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

3 จัดซื้อถังขยะ -เพื่อให้มีที่ทิ้งขยะสามารถ
รองรับขยะได้อย่างเต็มที่ 
- เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจากขยะ 

จัดซื้อถังขยะ 100,000.- 
 

100,000.- 
  

100,000.- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
การเก็บก าจัด
ขยะมูลฝอย 

สามารถลด
ปริมาณขยะ
และลด
มลภาวะในเขต
ชุมชน 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างเตาเผาขยะ เพื่อให้มีการก าจัดขยะมูล
ฝอยที่มีประสิทธิภาพและ
ไม่มีปัญหามลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

ก่อสร้างเตาเผาขยะมูล
ฝอยของต าบล 

3,000,000.- 
  

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

การแก้ปัญหา
ขยะและรักษา
ความสะอาดมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

5 โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริม การด าเนินงาน
ธนาคารขยะหรือ
วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ ฯลฯ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การก าจัดขยะและสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานธนาคารขยะ

หรือวิสาหกิจชุมชน
เก่ียวกับการจัดการขยะ 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

อบต.สามารถ
ลดภาระ

ค่าใช้จ่ายค่าฝัง
กลบขยะได้ร้อย

ละ 2/ปี 

การก าจัดขยะมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึนและท า
ให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
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5.ยุทธศาสตร์พัฒนา  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม                   
  5.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
                                               

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในต าบลกันตังใต้ 1,000,000.- 
  

1,000,000.- 
  

1,000,000.- 
  

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับ

สวัสดิการ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ
แก่ผู้พิการ  

ผู้พิการในต าบลกันตังใต้ 300,000.- 
  

300,000.- 
  

300,000.- 
  

ร้อยละของ 
ผู้พิการที่ได้รับ

สวัสดิการ 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ
แก่ผู้ปุวยเอดส์ 

ผู้ปุวยเอดส์ในต าบลกันตัง
ใต้ 

100,000.- 
  

100,000.- 
  

100,000.- 
  

ร้อยละของ
ผู้ปุวยเอดส ์

ที่ได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้ปุวยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

4 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
อบต. กันตังใต้ 

เพื่อให้ประชาชนที่
เจ็บปุวยฉุกเฉินและ
ประสบอุบัติเหตุได้รับ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่
มีมาตรฐานอย่างทันท่วงที 

จัดชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของ อบต. กันตังใต้ 
จ านวน 1 ชุด พร้อม
บริการประชาชนตลอด 
24 ชั่วโมง 

50,000.- 
 

50,000.- 
  

50,000.- 
 

จ านวน
ประชาชนที่

ได้รับ
ผลประโยชน ์

ประชาชนใน
พื้นที่สามารถ
เรียกใช้บริการ
จากชุด
ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของ 
อบต. กันตังใต้
ได้ตลอด 24 
ชั่วโมง 

ส านักงานปลัด 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินก่อน
น าส่งโรงพยาบาล(หน่วยกู้
ชีพ) 

-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
พื้นฐานให้พนักงานกู้ชีพ 
-เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่
พนักงานกู้ชีพ 

อาสาสมัครผู้ที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยกู้ชีพ อบต.กันตัง
ใต้ 

50,000.- 
 

50,000.- 
  

50,000.- 
 

จ านวน
ประชาชนที่

ได้รับ
ผลประโยชน์ 

มีพนักงานกู้ชีพ
ที่ให้บริการ
ระดับปฐมภูมิมี
ความรู้ เจตคติ
และทักษะตาม
หลักวิชาการ 

ส านักงานปลัด 

6 สนับสนุนกิจกรรมของ
ชมรมผู้สูงอายุ/สภาเด็ก
เยาวชนต าบลกันตังใต้ 

เพื่อมองเห็นคุณค่าของ
ผู้สูงอายุและเยาวชนได้
พบปะสังสรรค์และท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุ  เด็กและเยาวชน
ต าบลกันตังใต้ 

50,000.- 
   

50,000.- 
  

50,000.- 
  

จ านวนกิจกรรม ผู้สูงอายุ เด็ก
และเยาวชนท า
กิจกรรม
ร่วมกันและมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

7 สนับสนุนกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัวต าบล
กันตังใต้ 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
ศูนย์รวมในการพัฒนา
สถาบันครอบครัว 

ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาครอบครัว 

100,000.- 
  

100,000.- 
  

100,000.- 
  

จ านวน
ครอบครัว 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว
ต าบลกันตังใต้
ประสบ
ผลส าเร็จใน
การท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 พัฒนาศักยภาพ จัดอบรม
ศึกษาดูงานแก่กลุ่ม อสม. 
กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน  
ฯลฯ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มอสม. กลุ่มสตรี กลุ่ม
เยาวชน ฯลฯ  ให้มีความ
เข้มแข็งขึ้น 

จัดอบรมศึกษาดูงานแก่
กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี  
กลุ่มเยาวชน ฯลฯ  

100,000.- 
  

100,000.- 
  

100,000.- 
  

จ านวนผู้เข้า
อบรมได้พัฒนา

ศักยภาพ 

กลุ่ม อสม. กลุ่ม
สตรี กลุ่ม
เยาวชน ฯลฯ 
มีความเข้มแข็ง
ขึ้น 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

9 ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง 

ครอบครัวและชุมชนใน
ต าบลกันตังใต้ 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

จ านวน
ครอบครัว 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ครอบครัวมี
ความอบอุ่น  
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

10  TO BE  NUMBER  ONE เพื่อ ให้เด็กและเยาวชน
ออกก าลังกายและมี
กิจกรรมที่ตนเองสนใจใช้
เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ 

เด็กและเยาวชนต าบล
กันตังใต้ 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มสมาชิก TO 
BE NUMBER 
ONE มีความ
เข้มแข็งในการ
ปูองกันปัญหายา
เสพติดมากข้ึน 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

11 กองทุนแม่แห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นกองทุนขวัญถุง
ส าหรับราษฎรที่ท าหน้าที่
ปูองกันยาเสพติดใน
ชุมชน 

กองทุนแม่แห่งแผ่นดิน 
 
 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

จ านวนเงินออม
ของประชาชนที่

เพิ่มข้ึน 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองมากข้ึน 

ส านักงานปลัด 

12 สายใยรักแห่งครอบครัว
พระราชานูปถัมภ์ในพระ
บรมโอรสาธิราชฯ 

เพื่อสร้างสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 

สถาบันครอบครัวในเขต
พื้นที่ต าบลกันตัง 

10,000.- 
  

10,000.- 
  

10,000.- 
  

จ านวน
ครอบครัวที่เข้า
ร่วมโครงการ 

สถาบัน
ครอบครัว
เข้มแข็งและ
อบอุ่น 

ส่วนสวัสการ
สังคม 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

13 จ้างนักเรียน/นักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค
เรียนและวันหยุด 

เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และสร้างงาน 
สร้างรายได้ 

จ้างนักเรียน/นักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค
เรียนและวันหยุด 

10,000.- 
  

10,000.- 
  

10,000.- 
  

จ านวน
นักเรียน/

นักศึกษาที่ได้
ปฏิบัติงาน 

นักเรียน/
นักศึกษาใช้
เวลาให้เป็น
ประโยชน์และ
สร้างงาน สร้าง
รายได้ 

ส่วนสวัสการ
สังคม 

14 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เฝูา
ระวังเตือนภัยในสังคม 

เพื่อเฝูาระวังและแก้ไข
ปัญหาทางสังคม 

ศูนย์เฝูาระวังเตือนภัยใน
สังคมต าบลกันตังใต้ 

10,000.- 
  

10,000.- 
  

10,000.- 
  

จ านวนศูนย์เฝูา
ระวังเตือนภัย

ในสังคม 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

ส่วนสวัสการ
สังคม 

15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีอุปกรณ์ใช้
แข่งขันกีฬาและออกก าลัง
กายอย่างเพียงพอ 

วัสดุ อุปกรณ์กีฬา 80,000.- 
  

80,000.- 
 

80,000.- 
 

ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพที่ด ี

เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมี
อุปกรณ์ใช้
แข่งขันกีฬาและ
ออกก าลังกาย
อย่างเพียงพอ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

16 อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันมหกรรมกีฬา
ท้องถิ่น “พระยารัษฎา
เกมส์”  

เพื่ออุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันมหกรรม 
กีฬาท้องถิ่น 

การแข่งขันกีฬา 
“พระยารัษฎาเกมส์” 

30,000.- 
  

30,000.- 
 

30,000.- 
 

ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพที่ดี 

จัดการแข่งขัน
กีฬามหกรรม
กีฬาท้องถิ่น
ส าเร็จลุล่วง 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

17 ส่งทีมนักกีฬาของ อบต. 
ไปท าการแข่งขันมหกรรม
กีฬาท้องถิ่น  “ พระ
ยารัษฎาเกมส์”  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงและเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง อบต. 

เยาวชน ประชาชน ต าบล
กันตังใต้ 

100,000.- 
  

100,000.- 
 

100,000.- 
 

ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพที่ดี 

ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง 
อบต. ด้วยกัน
มากข้ึน 

ส่วนการศึกษาฯ 

18 จัดการแข่งขันกีฬาสร้าง
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงและเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีภายใน
พื้นที่ต าบลกันตังใต้ 

เยาวชน , ประชาชน
ต าบลกันตังใต้ 

100,000.- 
  

100,000.- 
 

100,000.- 
 

ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพที่ดี 

เยาวชน, 
ประชาชนเล่น
กีฬาห่างไกลยา
เสพติด 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

19 ส่งเสริมทีมกีฬาของ อบต.
ไปท าการแข่งขันภายนอก 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงและเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง อบต. 

เยาวชน ประชาชน ต าบล
กันตังใต้ 

100,000.- 
  

100,000.- 
 

100,000.- 
 

ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพที่ดี 

ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง 
อบต. ด้วยกัน
มากข้ึน 

ส่วนการศึกษาฯ 

20 ปกปูองสถาบันส าคัญของ
ชาติ 
 

เพื่อให้ประชาชนรักและ
หวงแหนปกปูองสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลกันตังใต้ 

50,000.- 
 (2558:30,000) 

50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนรักและ
หวงแหนปกปูอง
สถาบันพระมหา  
กษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 

21 บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้
องค์ราชัน 

เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้/
ผู้ด้อย โอกาสทางสังคมมี
ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 

ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมต าบลกันตังใต้ 

100,000.- 
  

100,000.- 
 

100,000.- 
 

จ านวน 
ผู้ยากไร้/

ผู้ด้อยโอกาสที่
ได้รับสวัสดิการ 

ประชาชนผู้
ยากไร้/
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมมีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคง 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

22 เสริมสร้างจิตอาสาของ
เยาวชนต าบลกันตังใต้ 

เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้เกิดการเรียนรู้
ในด้านต่าง ๆ 

เด็กและเยาวชนต าบล
กันตังใต้ 

10,000.- 
  

10,000.- 
  

10,000.- 
  

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 

เด็กและเยาวชน
มีการพัฒนาขึ้น 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

23 อุดหนุนงบประมาณเหล่า
กาชาดจังหวัดตรัง 

เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัด
ตรังมีเงินทุนในการด าเนิน
กิจกรรม  ต่าง ๆ 

เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง 10,000.- 
  

10,000.- 
 

10,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

ประชาชนได้รับ
การสงเคราะห์
กรณีได้รับความ
เดือดร้อน 

ส านักงานปลัด 

24 ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะ
กีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรงและ
เรียนรู้ทักษะกีฬาประเภท
ต่าง ๆ 

เยาวชนต าบลกันตังใต้ 50,000.- 
  

50,000.- 
 

50,000.- 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม  

ส่งเสริมให้
เยาวชนเตรียม
ความพร้อม
และมีทักษะใน
การเล่นกีฬา 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

25 สอนน้องว่ายน้ า เพื่อให้เด็กและเยาวชน
รู้จักการว่ายน้ าอย่างถูกวิธี 

เยาวชนต าบลกันตังใต้ 30,000.- 
  

10,000.- 
 

10,000.- 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม  

เยาวชนมีทักษะ
ในการว่ายน้ า
และช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

        แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้                                                                                       

  

64 

 

5.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน  

                                               
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 น้ ามันทอดซ้ า เพื่อรณรงค์ลดความเสี่ยง
และอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชนจากการ
บริโภคน้ ามันทอดซ้ าและ
ช่วยวิกฤตด้านพลังงาน
ของชาติ 

ผู้ประกอบการอาหารและ
ผู้ประกอบการจ าหน่าย
น้ ามัน 

10,000.- 
  

10,000.- 10,000.- ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี

สุขภาพด ี

ประชาชนเข้าใจ
และวาง
แผนการจัดการ
น้ ามันทอดซ้ า
เสื่อมคุณภาพ
ในท้องถ่ินของ
ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

2 ขับเคลื่อนสู่ต าบลสุขภาวะ
น่าอยู่ 

เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
เสริมสร้าง  สร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็งจนยกระดับ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ประชาชนในเขตพื้นที่ 50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ท าให้ต าบลเกิด
ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่ง
สามารถ
แก้ปัญหาและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

3 ปูองกันปัญหายาเสพติด
โดยการติดตั้งกล้อง CCTV 
บริเวณพื้นที่เสี่ยง 

เพื่อเฝูาระวังและสอดส่อง
ดูแลการลักลอบน าเข้ายา
เสพติดภายในพื้นที่ 

บริเวณพื้นที่เสี่ยงภายใน
ต าบล 

100,000.- 
  

100,000.- 
 

100,000.- 
 

จ านวนอาญา
กรรมในต าบล

ลดลง 

ท าให้สามารถ
ควบคุมพื้นที่
แพร่ระบาด
อย่างชัดเจน 

ส านักงานปลัด 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

เพื่อสร้างอาสาสมัครให้
เป็นนักสังคมสงเคราะห์
พื้นบ้านท าหน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พิการใน
ชุมชน 

-ผู้สูงอายุและผู้พิการที่
ขาดคนดูแล 
-ผู้สูงอายุและผู้พิการที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
-ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ถูก
ทอดทิ้ง 

30,000.- 
  

30,000.- 
  

30,000.- 
  

จ านวนผู้สูงอายุ
และผู้พิการที่
ได้รับการดูแล 

ท าให้ผู้สูงอายุ
และผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ใน
ครอบครัวและ
ชุมชนได้อย่าง
เป็นปกติ 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

5 ก่อสร้างและปรับปรุงลาน
กีฬา /สนามกีฬาภายใน
ต าบล 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีลานกีฬาไว้
ใช้ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างและปรับปรุงลาน
กีฬาหมู่บ้าน 

3,000,000.- 
  

1,000,000.- 1,000,000.- จ านวนผู้ออก
ก าลังกายที่

เพิ่มข้ึน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีลาน
กีฬาไว้ใช้ออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

6 สร้างสวนสุขภาพหรือ
สถานที่ออกก าลังกาย
บริเวณเขื่อนปูองกันตลิ่ง
ริมคลองเกาะเค่ียม  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อน
และสถานที่ออกก าลังกาย 

จัดสร้างสวนสุขภาพ /
ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ส าหรับออก
ก าลังกาย 

500,000.- 
 

500,000.- 
  

500,000.- 
 

จ านวนผู้ออก
ก าลังกายที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนใน
เขตพื้นที่มี
สถานที่ออก
ก าลังกายและ
พักผ่อนใน
ชุมชน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างสนามกีฬาต้าน 
ยาเสพติดแบบ 
ขนาดมาตรฐาน 

เพื่อเด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีสนามกีฬาไว้
ใช้ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างสนามกีฬาต้านยา
เสพติดแบบขนาด
มาตรฐาน 

3,000,000.- 
  

1,000,000.- 1,000,000.- จ านวนผู้ออก
ก าลังกายที่

เพิ่มข้ึน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมี
สนามกีฬาไว้ใช้
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนาม
กีฬา,อัฒจรรย์,ที่พัก
นักกีฬา, ที่นั่งชมกีฬารอบ
สนามกีฬา,อาคารศูนย์
กีฬาประจ าต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกายและ
ส่งเสริมการกีฬาเพื่อ
สุขภาพอนามัยที่ดี 

รายละเอียดตามที่ อบต.
ก าหนด 

3,000,000.- 
  

1,000,000.- 1,000,000.- จ านวนผู้ออก
ก าลังกายที่

เพิ่มข้ึน 

ท าให้เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไปมีสถานที่
นั่งชมและสนาม
กีฬาที่ครบวงจร
มากข้ึน 

ส่วนการศึกษา/
กองช่าง 

9 รณรงค์/ อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับ โรคเอดส์และ
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
และสนับสนุนหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับ โรคเอดส์และ
ปัญหายาเสพติด 

เยาวชนในเขตพื้นที่อบต.
กันตังใต้ 

30,000.- 
  

30,000.- 
  

30,000.- 
  

จ านวนเข้ารับ
การอบรม 

ปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค
เอดส์และ
ปัญหายาเสพ
ติด 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

10 รณรงค์ปูองกันควบคุม
โรคติดต่อ   

เพื่อปูองกันควบคุม
โรคติดต่อ   

- จัดอบรมให้ความรู้ 
- ท าการพ่นหมอกควัน 

30,000.- 
(2558:30,000) 

  

40,000.- 40,000.- จ านวนการตาย
จากโรคติดต่อ

ลดลง 

ลดอัตราการ
ปุวยและตาย
จากโรคติดต่อ  

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

11 สนับสนุนปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวใน
เขตพื้นที่ต าบลกันตังใต้ 

30,000.- 
(2558:30,000) 

  

40,000.- 40,000.- ร้อยละของสุนัข
และแมวที่ได้รับ

วัคซีน 

ปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

12 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน  (ศสมช.) 

เพื่อรักษาสุขภาพอนามัย
ของประชาชนให้ปลอดภัย
จากโรคที่ร้ายแรงต่อ
สุขภาพ 

อุดหนุนสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตพื้นที่ อบต. 

90,000.- 
(2558:90,000) 

  

100,000.- 100,000.- จ านวน
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

ประชาชนได้รับ
บริการจากรัฐ
และประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์ 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

13 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดของ  
อบต.กันตังใต้ 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ศูนย์ปฏิบัติการ  1  ศูนย์ 10,000.- 
  

10,000.- 
 

10,000.- 
 

จ านวนผู้ติด 
ยาเสพติดใน
ต าบลลดลง 

ลดการแพร่
ระบาดของยา
เสพติดในพื้นที่
ลดลง 

ส านักงานปลัด 

14 จัดอบรมและให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

เพื่อเฝูาระวังภาวะสุขภาพ
ของประชาชนและ
บุคลากรท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลกันตังใต้/บุคลากร
ท้องถิ่น 

10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

จ านวนผู้ที ่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน/
บุคลากรท้องถิ่น
มีสุขภาพที่
แข็งแรง 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

15 ส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน 

ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.กันตังใต้ 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

10,000.- 
 

จ านวนผู้ออก
ก าลังกายที่

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
สุขภาพที่
แข็งแรง 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

16 เข้าค่ายเยาวชนพัฒนา
ทักษะกีฬาต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

เด็ก เยาวชน ต าบลกันตัง
ใต้ 

30,000.- 
  

30,000.- 
  

30,000.- 
  

จ านวนเยาวชน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

เด็ก เยาวชน 
รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิด
ประโยชน์ 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

17 ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ประชาชนและเยาวชน
ต าบลกันตังใต้ 

50,000.- 
  

50,000.- 
 

50,000.- 
 

จ านวนผู้ติด 
ยาเสพติดใน
ต าบลลดลง 

การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดมี
ความต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

18 คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้มีความรู้ในการ
เลือกซื้ออาหาร/
เครื่องส าอางและการใช้
ยาอย่างถูกลักษณะ 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลกันตังใต้ 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

10,000.- 
 

จ านวน
ประชาชนที่มี
สุขภาพอนามัย

ที่ดี 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
ที่ดี 

ส านักงานปลัด 

19 ดูแลสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก/ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ปุวยเร้ือรังและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ให้แก่ประชาชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
อนามัย ให้แก่ประชาชน 

30,000.- 
  

30,000.- 
  

30,000.- 
  

จ านวนผู้ที่ได้รับ
การดูแล 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย 
ที่ดี 
 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

20 สนับสนุนกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) อบต.กันตังใต้ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
สร้างเสริมสุขภาพด้วย
ตนเองและร่วมบริหาร
จัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

150,000.- 
(2558:130,000) 

(2557:  

150,000 200,000 จ านวน
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล
กันตังใต้มีส่วน
ร่วมในการ
เสริมสร้าง
สุขภาพด้วย
ตนเอง 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

21 สนับสนุนศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติของอ าเภอกันตังว่า
ด้วยเร่ืองโรคเอดส์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยและ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ  

อ าเภอกันตัง 10,000.- 
  

10,000.- 
  

10,000.- 
  

จ านวนกิจกรรม มีงบประมาณ
ช่วยเหลือผู้ปุวย 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

22 อบรมให้ความรู้การ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้าน
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
เด็กและเยาวชน 

เด็ก เยาวชน ต าบลกันตัง
ใต้ 

30,000.- 
  

30,000.- 
  

30,000.- 
  

จ านวนกิจกรรม เด็ก เยาวชน 
รู้จักปูองกันและ
ตระหนักถึงโทษ
ของการมี
เพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 
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5.3  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                   
                                      

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 สนับสนุนการปูองกันลด
อุบัติเหตุและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายใน
ต าบล 

เพื่อสนับสนุนการปูองกัน
ลดอุบัติเหตุและรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ภายในต าบล 

จัดก าลัง อปพร. ในการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

30,000.- 
  

30,000.- 
 

30,000.- 
 

จ านวนอุบัติเหตุ
ในต าบลลดลง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่ม
มากข้ึน 

ส านักงานปลัด 

2 อาสาสมัครปกปูองสถาบัน 
(อสป.) 

เพื่อให้เกิดความสมัคร
สมานสามัคคี มีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์
รวมจิตใจ 

กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ 50,000.- 
 

50,000.- 
  

50,000.- 
 

จ านวนผู้ที ่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกิดความรัก 
สมัครสมาน
สามัคคีมี
สถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์เป็นศูนย์รวม
จิตใจ 

ส านักงานปลัด 

3 รณรงค์การด าเนินการ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล 
ต่าง ๆ 

เพื่อดูแลรักษาความสงบ
ปลอดภัยและเฝูาระวัง
การเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

จัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ 

60,000.- 
(40,000)  

60,000.- 60,000.- จ านวนอุบัติเหตุ
ในต าบลลดลง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่ม
มากข้ึน 

ส านักงานปลัด 

4 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ใช้ใน
การปูองกันและรักษา
ความปลอดภัย 

เพื่อมีอุปกรณ์ในการ
ปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัย 

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ 50,000.- 
  

10,000.- 
 

10,000.- 
 

จ านวน
งบประมาณใน

การจัดซื้อ 

มีอุปกรณ์ใน
การปูองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกัน
อัคคีภัยเบื้องต้น 
 

- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันอัคคีภัย 
- เพ่ือประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ผู้บริหาร/ส.อบต./พนง.
ส่วนต าบลและลูกจ้าง 
-ผู้น าชุมชน,คณะครู
นักเรียนในเขต อบต.
กันตังใต้ 

50,000.- 
 (2558:30,000) 

50,000.- 
 

50,000.- จ านวนผู้ที ่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่ม
มากขึ้น 
 

ส านักงานปลัด 

6 ติดตั้งกล้องวงจรปิดใน
ส านักงาน 

เพื่อมีอุปกรณ์ในการ
ปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัย 

กล้องวงจรปิด 100,000.- 
  

50,000.- 
 

50,000.- จ านวน
งบประมาณใน

การจัดซื้อ 

มีอุปกรณ์ใน
การปูองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 
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6.ยุทธศาสตร์พัฒนา  ด้านการเมืองการบริหาร                   
  6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                                                 
                                               

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเวทีประชาคม
หมู่บ้านและต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ  อบต. 

- ประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล 
- ประชาคมเรื่องต่าง ๆ 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

10,000.- 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาและ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต. 

ส านักงานปลัด 

2 จังหวัด/อ าเภอเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

พื้นที่ต าบลกันตังใต้ 10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

3 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการ
บริหาร 

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลกันตังใต้ 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

10,000.- 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเข้าใจ
ในการปกครอง
ตนเองมากข้ึน 

ส านักงานปลัด 

4 จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น/ผู้บริหาร
ท้องถิ่น/เลือกตั้งซ่อม 

เพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไป
และเลือกตั้งซ่อมสมาชิก 
อบต.และผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง นายก 
อบต. และสมาชิก อบต. 

200,000.- 
(2558:150,000) 

  

200,000 200,000 ร้อยละของผู้มา
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนมาใช้
สิทธิเลือกตั้ง
และเลือกตั้ง
นายก อบต. 
สมาชิก อบต. 
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ส านักงานปลัด 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 จัดท าแผนพัฒนาต าบล เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ต าบล 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลกันตังใต้ 

20,000.- 
(2558:15,000)  

20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ต าบล 

ส านักงานปลัด 

6 ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ   

เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมใน
การจัดเก็บข้อมูล 

ประชาชนในเขตพื้นที่/
หน่วยงานต่างๆ 

10,000.- 
  

10,000.- 
  

10,000.- 
  

จ านวน
ประชาชนที่มี

ส่วนร่วมในการ
จัดเก็บข้อมูล 

การจัดเก็บ
ข้อมูลมี
ประสิทธิภาพ
และน ามาใช้
ประโยชน์ได้
เพิ่มข้ึน 

ส านักงานปลัด 

7 อบต. พบประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

ภายในเขตพื้นที่ อบต.         
กันตังใต้ 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

อ านวยความ
สะดวกให้
ประชาชน 

ส่วน 
สวัสดิการสังคม 

8 มาตรการจูงใจให้
ประชาชนมาช าระภาษี 

เพื่อประชาชนได้ให้การ
ร่วมมือในการช าระภาษี
ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
ช าระภาษีภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

10,000.- 
  

10,000.- 
  

10,000.- 
  

จ านวนภาษ๊ที่มี
การจัดเก็บ

เพิ่มข้ึน 

สามารถ
พัฒนาการ
บริการจัดเก็บ
ภาษีให้มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

กองคลัง 
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  6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                           
                

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 3  
และฝึกทบทวนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 

เพื่อดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน  

จัดอบรมสมาชิกให้มี
จ านวนเพียงพอแก่การ
ให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชน 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์
อย่างรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 

2 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติเบื้องต้น 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 

ผู้ประสบภัยต าบล 
กันตังใต้ 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

จ านวน
ผู้ประสบภัย 
ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัย
ได้รับการช่วย 
เหลือทันท่วงที 

ส านักงานปลัด 

3 ฝึกอบรม อาสาสมัครกู้ภัย
ทางทะเล 

เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ประชาชนพื้นที่ต าบล
กันตังใต้ 

10,000.- 
  

10,000.- 
  

10,000.- 
  

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์
อย่างรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 

4 จัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการ
ปฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉิน 

จ านวน 1 คัน 500,000.- 
  

500,000.- 
  

500,000.- 
  

จ านวนคัน ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์
อย่างรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 สนับสนุนการด าเนินงาน
ของ “หนึ่งต าบล หนึ่งทีม
กู้ชีพกู้ภัย” 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ  “หนึ่ง
ต าบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย” 

“หนึ่งต าบล หนึ่งทีมกู้ชีพ
กู้ภัย” อบต.กันตังใต้ 

10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

ประชาชนที่
ได้รับ

ผลประโยชน ์

ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

ส านักงานปลัด 

6 สนับสนุนการด าเนินงาน
ของ “ชุดปฏิบัติการทาง
ทะเล (ฉก.)” 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ  “ชุด
ปฏิบัติการทางทะเล 
(ฉก.)” 

“ชุดปฏิบัติการทางทะเล 
(ฉก.)” 

10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

ประชาชนที่
ได้รับ

ผลประโยชน ์

ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

ส านักงานปลัด 

7 สนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์  อปพร. ต าบล
กันตังใต้ 

เพื่อสนับสนุนงานบรรเทา
สาธารณภัยในต าบล
กันตังใต้ 

ศูนย์ อปพร. ต าบลกันตัง
ใต้ 

50,000.- 
 (2558:40,000) 

50,000.- 50,000.- ประชาชนที่
ได้รับ

ผลประโยชน ์

งานบรรเทาสา
ธารณภัยใน
ต าบลกันตังใต้ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

8 จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจ าที่
ก าลังส่งไม่เกิน  15  วัตต์  
พร้อมอุปกรณ์ 

เพื่อใช้ในการสื่อสาร
ส าหรับช่วยงานบรรเทา
สาธารณภัยในต าบล
กันตังใต้ 

จ านวน  20  เครื่อง 50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

 วิทยุสื่อสาร
จ านวน 20 

เครื่อง 

งานบรรเทาสา
ธารณภัยต าบล
กันตังใต้ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

9 ก่อสร้างอาคารศูนย์
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อบต.กันตังใต้ 

เพื่อช่วยงานบรรเทาสา
ธารณภัยในต าบลกันตังใต้ 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อบต.กันตังใต ้

500,000.- 
  

500,000.- 
  

500,000.- 
  

 อาคาร 1 หลัง งานบรรเทาสา
ธารณภัยใน
ต าบลกันตังใต้ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
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6.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                                   
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและจัดอบรม
สัมมนา  ทัศนศึกษาและ
ศึกษาดูงาน 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร
,สมาชิก อบต.,พนักงาน
เจ้าหน้าที่,ผู้น าชุมชน,ผู้น า
กลุ่มต่างๆ และส่วน
ราชการมีความรู้ 

คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภา อบต.,บุคลากรของ 
อบต.,ผู้น าชุมชน,ผู้น า
กลุ่มต่าง ๆ และส่วน
ราชการในพื้นที่ 

100,000.- 
  

100,000.- 
 

100,000.- 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพ
ของคณะ
ผู้บริหาร,
สมาชิกสภา 
อบต.,บุคลากร
ของ อบต. ,
ผู้น าชุมชน,ผู้น า
กลุ่มต่าง ๆ  

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

2 พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ อบต. พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาฯ และ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปฝึกอบรมของทาง
ราชการ 

300,000.- 
(2558:200,000) 

  

300,000 300,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรท้องถิ่น
มีความรู้และมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
หน้าที่เพิ่มขึ้น 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

3 ก่อสร้างสถานที่จอดรถ
ของ อบต. 

เพื่อให้ผู้ติดต่อราชการได้มี
ที่จอดรถที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างสถานที่จอดรถ
ของ อบต. 

100,000.- 
  

100,000.- 
  

100,000.- 
  

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ผู้ติดต่อราชการ
ได้มีที่จอดรถที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 ส่งเสริมสนับสนุนการ
อบรม การศึกษา และการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

300,000.- 
  

300,000.- 
  

300,000.- 
  

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรท้องถิ่น
มีความรู้และมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
หน้าที่เพิ่มขึ้น 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
และปรับปรุงครุภัณฑ์ /
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ของ อบต. 

300,000.- 
  

300,000.- 
  

300,000.- 
  

จ านวน
งบประมาณ 
ในการจัดซื้อ 

มีอุปกรณ์
เครื่องใช้
เพียงพอกับ
ความต้องการ
และสามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

6 ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างของ
พนักงาน ลูกจ้าง 
เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆของ
พนักงาน ลูกจ้าง 
เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ 

เงินเดือน/ค่าตอบแทน
ของพนักงาน ลูกจ้าง 
เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ 

3,000,000.- 
  

3,000,000.- 
  

3,000,000.- 
  

ร้อยละของ
งบประมาณ 

มีเงินตอบแทน
และสวัสดิการ
ต่างๆของ
พนักงาน ลูกจ้าง 
เจ้าหน้าที่ คณะ
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

7 ค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล 

เพื่อเลี้ยงรับรองและ
ของขวัญรางวัลในการ
ต้อนรับบุคคลและคณะ
บุคคลที่ปฐมนิเทศงาน 
ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรองบุคคล 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

ร้อยละของ
งบประมาณ 

ผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับ
การบริการที่ดี 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนต่างๆและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ได้มาซึ่ง
บริการ ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนต่างๆและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ได้มาซึ่ง
บริการ ฯลฯ 

1,500,000.- 
  
 

500,000.- 
  
 

500,000.- 
  
 

จ านวน
งบประมาณ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

9 ค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม 

เพื่อเลี้ยงรับรองส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการต่างๆหรือ
เลี้ยงรับรองงาน/กิจกรรม
ต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภา
ฯ คณะกรรมการ 
อนุกรรมการ ฯลฯ 

30,000.- 
  

30,000.- 
  

30,000.- 
  

ร้อยละของ
งบประมาณ 

คณะกรรมการ
ต่างๆได้รับการ
บริการที่ดี 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

10 ค่ากระแสไฟฟูา เพื่อจ่ายเป็นค่า
กระแสไฟฟูาส านักงาน
และสถานที่ต่าง ๆที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต. 

อาคารส านักงาน,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
สถานที่ต่างๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต. 

100,000.- 
  

100,000.- 
  

100,000.- 
  

ร้อยละของ
งบประมาณ 

การปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

11 ค่าไปรษณีย์,ค่าโทรเลข, 
ค่าธนาณัติและค่าซื้อดวง
ตราไปรษณีย์ยากร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์
,ค่าโทรเลข,ค่าธนาณัติ
และค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่าส่งพัสดุ
ภัณฑ์ของทางราชการ 

ค่าไปรษณีย์,ค่าโทรเลข
,ค่าธนาณัติและค่าซื้อดวง
ตราไปรษณีย์ยากร 

10,000.- 
  
 

10,000.- 
  
 

10,000.- 
  
 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

การติดต่อ 
สื่อสารได้รับ
ความสะดวก
และมี 
ประสิทธิภาพ 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

12 ค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
และค่าบ ารุงรักษา
เครื่องโทรศัพท์ในความ
รับผิดชอบของ อบต. 

ค่าโทรศัพท์ 10,000.- 
  

10,000.- 
  

10,000.- 
  

ร้อยละของ
งบประมาณ 

การ
ติดต่อสื่อสาร
ได้รับความ
สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

13 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 
ให้กับพนักงาน 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

ร้อยละของ
งบประมาณ 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

14 ค่าเบี้ยประกันภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ประกันภัยส าหรับ
ทรัพย์สินของ อบต.อัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ที่
ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 
 

ค่าเบี้ยประกันภัย 50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

ร้อยละของ
งบประมาณ 

เมื่อมีความ
เสียหายเกิดขึ้น
แก่ทรัพย์สิน
ของ อบต.จะ
ได้รับค่าชดใช้
เสียหาย 

ส านักงานปลัด 

15 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.  (เงินรางวัล
ประจ าปี) 

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ
ให้กับพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้าง 

เงินรางวัลประจ าปี 
(โบนัส) 

500,000.- 
  

500,000.- 
  

500,000.- 
  

ร้อยละของ
งบประมาณ 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

16 ค่าเช่าบ้าน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ให้กับพนักงานส่วนต าบล 

100,000.- 
  

100,000.- 
  

100,000.- 
  

ร้อยละของ
งบประมาณ 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

17 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
พนักงานส่วนต าบล 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

18 เงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล 

เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
พนักงานส่วนต าบล 

เงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

ร้อยละของ
งบประมาณ 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

19 ค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
ทางด้านโทรคมนาคม 

ค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม 

10,000.- 
  

10,000.- 
  

10,000.- 
  

ร้อยละของ
งบประมาณ 

การปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

20 ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปก
หนังสือและข้อบัญญัติ
ต่างๆ 

เพื่อใช้ในส านักงานและใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปก
หนังสือและข้อบัญญัติ
ต่างๆ 

10,000.- 
  

10,000.- 
  

10,000.- 
  

ร้อยละของ
งบประมาณ 

การปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

21 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมประชาธิปไตย
และกฎหมายน่ารู้ให้กับ
ประชาชน ชุมชน สมาชิก
สภาท้องถิ่น และนักเรียน 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายน่ารู้ 

ประชาชนทั่วไป สมาชิก
สภาท้องถิ่น นักเรียน ใน
เขตพื้นที่ต าบลกันตังใต้ 

30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

ประชาชนทั่วไป 
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
นักเรียน มี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
การเมือง การ
ปกครองมากข้ึน 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

22 อบรมให้ความรู้ด้าน
วิชาการด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ให้กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่ม
เยาวชน ลูกเสือชาวบ้าน 
กลุ่มมวลชนต่าง ๆ  

เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้
สร้างความสามารถในหมู่
คณะ 

- ลูกเสือชาวบ้าน เยาวชน 
- กลุ่มมวลชนที่มีหน้าที่ใน
การพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ความเหมาะสม 

100,000.- 100,000.- 100,000.- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

ท าให้กลุ่มต่าง 
ๆ มีความรู้ 
ความสามัคคีมี
ความ
รับผิดชอบใน
ปัญหาและ
ปูองกันภัย 
ต่าง ๆ ได้มาก
ขึ้น 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

23 ก่อสร้างอาคารที่ท าการ 
อบต. 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชนและ
รองรับภารกิจถ่ายโอน 

ก่อสร้างที่ท าการ อบต. 
ตามแบบมาตรฐาน 

7,000,000.- 
 

1,000,000.- 
  

1,000,000.- 
 

อาคาร 1 หลัง ประชาชนมี
สถานที่ติดต่อ
ราชการที่มี
ความพร้อมทั้ง
สถานที่และ
บุคลากร 

กองช่าง 

24 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บริเวณอาคารส านักงาน 
อบต. 

เพื่อให้อาคารส านักงานมี
ความสวยงามเหมาะสม
กับการใช้งาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บริเวณอาคารส านักงาน 
อบต. 

100,000.- 
  

100,000.- 
  

100,000.- 
  

ร้อยละของ
งบประมาณ 

สภาพแวดล้อม
ในที่ท างานดีขึ้น 

กองช่าง 

25 ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร
ส านักงาน  

เพื่อปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่เรียบร้อยและเพื่อ
อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กันตังใต้ 

300,000.- 
  

300,000.- 
  

300,000.- 
  

ร้อยละของ
งบประมาณ 

ท าให้มีสถานที่
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
และเป็นสัดส่วน
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

26 จัดท าปูายชื่อถนน/ปูาย
หมู่บ้าน/ปูายสถานที่
ส าคัญในต าบลกันตังใต้  

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนทั่วไป 

- จัดท าปูายชื่อถนน  
- จัดท าปูายหมู่บ้าน 
- ปูายสถานที่ส าคัญใน
ต าบล 

50,000.- 
 

50,000.- 
  

50,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบและ
มีความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

27 จ้างเหมาส ารวจออกแบบ
ประมาณการราคางาน
โครงการและจ้างเหมา
บริการกิจการที่จ าเป็น
ของ  อบต. 

เพื่อส ารวจออกแบบ
ประมาณการราคางาน
โครงการของ อบต. 

-ส ารวจ/ออกแบบ/
ประมาณการราคา 
-ค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง 

50,000.- 
  

50,000.- 
 

50,000.- 
 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

ส ารวจออกแบบ
ประมาณการ
ราคางาน
โครงการของ 
อบต. ได้ถูกต้อง
แม่นย า 

กองช่าง 

28 พัฒนารายได้และจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

1,000,000.- 
(2558:1,000,000)  

1,000,000.- 
  

1,000,000.- 
  

จ านวนรายได้ที่
จัดเก็บเพิ่มข้ึน 

สามารถน า
รายได้ไปให้ 
บริการ
สาธารณะได้
ทั่วถึง 

กองคลัง 

29 สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ใช้ในกิจการของ “ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
การจ้างของ อบต.ระดับ
อ าเภอ” 

เพื่อให้การซื้อ/การจ้าง
ของ อบต.   มีความ
คล่องตัวรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการจ้างของ อบต. 
ระดับอ าเภอ 

20,000.- 
 (2558:20,000) 
(2557:20,000) 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

จ านวน
งบประมาณที่

สนับสนุน 

การซื้อ/การจ้าง
ของ อบต. มี
ความคล่องตัว
และด าเนินการ
ไปอย่างถูกต้อง 

ส านักงานปลัด 

30 ก่อสร้าง อาคารเก็บ
เอกสารทางการเงินและ
ครุภัณฑ์ 

เพื่อเก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้
เป็นระเบียบปูองกันการ
สูญหาย 

ก่อสร้างอาคาร จ านวน  
1 หลัง 
 

800,000.- 
  

800,000.- 
 

800,000.- 
  

อาคาร 1 หลัง มี อาคาร เก็บ
เอกสาร ครุภัณฑ์
ที่ปล อดภัยเป็น
ระเบียบ 

กองช่าง 



  

        แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้                                                                                       

  

82 

 
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

31 การจัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นเทศบาล
ต าบล 

เพื่อรองรับการกระจาย
อ านาจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฯ 

50,000.- 
  

50,000.- 50,000.- 
 

จ านวน
งบประมาณ 

เพิ่มศักยภาพใน
การให้บริการ
สาธารณะได้
ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด
และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

32 ขายทอดตลาด (พัสดุ
เสื่อมสภาพ) 

การเสื่อมสภาพและช ารุด
จากการใช้งานตามปกติ
หากใช้ในราชการต่อไปจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากไม่
คุ้มค่าเห็นควรด าเนินการ
ขายทอดตลาด 

ขายทอดตลาดพัสดุ
เสื่อมสภาพ 

100,000.- 
  

100,000.- 
 

100,000.- 
  

จ านวนรายได้ที่
เพิ่มข้ึนจากการ
ขายทอดตลาด 

- มีพัสดุตาม
ความต้องการ
ใช้งานให้
เพียงพอ
ตลอดเวลา 
- เพิ่มรายได้
ให้กับ อบต. 

กองคลัง 

33 อุดหนุนส่วนราชการ/
องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชนหรือกิจกรรมอัน
เป็นสาธารณะประโยชน์ 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจซึ่งกันและกัน 

สนับสนุนงบประมาณส่วน
ราชการ/องค์กรเอกชน
หรือกิจกรรมอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ 

50,000.- 
  

50,000.- 50,000.- 
 

จ านวน
งบประมาณ 

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกัน
เพิ่มข้ึน 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 
 

34 ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิม
พระเกียรติ 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดี และร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  

จ านวน  1  ซุ้ม 1,000,000 1,500,000.- 
  

1,500,000.- 
 

ซุ้มประตู 1 ซุ้ม มีซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติที่
สวยงาม  สม
พระเกียรติ  
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

35 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
โรงน้ าวิสาหกิจชุมชน  

เพื่อปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่เรียบร้อยและ
อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.ก าหนด 

200,000.- 
  

200,000.- 
 

200,000.- 
 

อาคาร 1 หลัง ท าให้มีสถานที่
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
และเป็นสัดส่วน
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

36 ค่าน้ าประปา เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ าประปา
ประจ า ส านักงานและ
สถานที่ต่าง ๆที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต. 

สถานที่ต่างๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต. 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

10,000.- 
 

จ านวน
งบประมาณ 

การปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

37 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ในกิจการ
และอ านาจหน้าที่ของ 
อปท. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ต่าง ๆ ในกิจการและ
อ านาจหน้าที่ของ อปท. 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

จ านวนโครงการ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ 
ในกิจการและ
อ านาจหน้าที่
ของ อปท. 

กองคลัง 

38 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา
และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการฯ 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

จ านวนโครงการ เพื่อจัดท าปูาย
โฆษณาและ
ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
รับทราบ 

กองคลัง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

39 ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
เพื่อใช้ส าหรับห้องควบคุม
ระบบเสียงไร้สายและ
ตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด 
CCTV 

เพื่อก่อสร้าง/ต่อเติม
อาคารเพื่อใช้ส าหรับ
ห้องควบคุมระบบเสียง  
ไร้สายและตู้ควบคุมกล้อง
วงจรปิด CCTV 

ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร
เพื่อใช้ส าหรับ
ห้องควบคุมระบบเสียง 
ไร้สายและตู้ควบคุมกล้อง
วงจรปิด CCTV 

300,000.- 
  

100,000.- 
  

100,000.- 
  

อาคาร 1 หลัง ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
และมีห้อง
ส าหรับควบคุม
ระบบเสียงไร้
สายและ
ตู้ควบคุมกล้อง
วงจรปิด CCTV 
โดยเฉพาะและ
ง่ายต่อการ
บ ารุงรักษา 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างอาคารหรือ
โรงเรือนติดตั้งเคร่ืองปั่น
ไฟ 

เพื่อก่อสร้างอาคารหรือ
โรงเรือน ส าหรับติดตั้ง
เครื่องปั่นไฟ บริเวณเกาะ
เนรมิต 

รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต. ก าหนด 

500,000.- 
  

100,000.- 
  

100,000.- 
  

อาคาร 1 หลัง มีอาคารหรือ
โรงเรือนในการ
ติดตั้งเคร่ืองปั่น
ไฟอ านวยความ
สะดวกในการ
บ ารุงรักษา 
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 6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดสร้างศูนย์ราชการต าบลกันตังใต้ในพื้นที่สาธารณะ  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ต าบลกันตังใต้ 
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ปรับปรุงเตรียมพื้นที่ใน
การก่อสร้าง อบต. , 
บ้านพักพนักงานส่วน
ต าบลและศูนย์ราชการ
ต าบลกันตังใต้ 

เพื่อเตรียมการก่อสร้าง 
อบต. , บ้านพักพนักงาน
ส่วนต าบลและศูนย์
ราชการต าบลกันตังใต้ 

ก่อสร้าง อบต. ,บ้านพัก , 
ศูนย์ราชการต าบลกันตัง
ใต้ 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
  

จ านวนอาคาร เตรียมการ
ก่อสร้าง อบต. , 
บ้านพัก
พนักงานส่วน
ต าบลและศูนย์
ราชการต าบล
กันตังใต้ 

กองช่าง 

 

6.5   แนวทางการพัฒนา  จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  
 

 
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 2 บาน 

 
เพื่อจัดเก็บเอกสารส าคัญ
ของทางราชการ 

 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด  
2 บาน 
 

 
40,000.- 

  

 
40,000.- 

  

 
40,000.- 

  

 
จ านวนตู้เก็บ

เอกสาร 

 
เอกสารส าคัญ
ของทาง
ราชการจัดเก็บ
ปลอดภัย 

 
ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

 - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 4 ลิ้นชัก 

เพื่อจัดเก็บเอกสารส าคัญ
ของทางราชการ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด  
4 ลิ้นชัก 

30,000.- 
  

30,000.- 
  

30,000.- 
  

จ านวนตู้เก็บ
เอกสาร 

เอกสารส าคัญ
ของทาง
ราชการจัดเก็บ
ปลอดภัย 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 - จัดซื้อชั้นวางเอกสาร
เอนกประสงค์ 

เพื่อจัดเก็บเอกสารส าคัญ
ของทางราชการ 

ชั้นวางเอกสาร
เอนกประสงค์ 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

10,000.- 
 

จ านวนชั้นวาง
เอกสาร 

เอกสารส าคัญ
ของทาง
ราชการจัดเก็บ
ปลอดภัย 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

 -จัดซื้อตู้เก็บระวางแผนที่
แบบแขวนพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 16,000- 20,000 20,000 จ านวนตู้เก็บ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยึ่งขึ้น 

กองช่าง 

 เครื่องปรับอากาศ เพื่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

เครื่องปรับอากาศ  20,000.- 
  

20,000.- 
 

20,000.- 
 

จ านวนเครื่อง
ปรับ 

อากาศ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยึ่งขึ้น 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

 -จัดซื้อวัสดุส านักงานและ
วัสดุใช้สอยอื่นๆ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

-วัสดุส านักงาน 
-วัสดุใช้สอยอื่นๆ 

70,000.- 
  

70,000.- 
 

70,000.- 
 

จ านวน
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

 -จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอี้ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 40,000.- 
(2558:7,000) 

  

40,000.- 
 

40,000.- 
 

จ านวนชั้นวาง
โต๊ะท างาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
-จัดซื้อ วัสดุ/ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

 
วัสดุ/ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

 
30,000.- 

  

 
30,000.- 

  

 
30,000.- 

  

 
ร้อยละ

งบประมาณ  

 
มีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ
อนามัยมากข้ึน 

 
ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

 -จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.- 
  

20,000.- 
  

20,000.- 
  

จ านวน
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

มีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ
อนามัยมากข้ึน 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 
-จัดซื้อกล้องดิจิตอล 

 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

 
กล้องดิจิตอล 

 
20,000.- 

 (2558:10,000) 

 
20,000.- 

  

 
20,000.- 

  

 
จ านวนเครื่อง 

 
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

 -จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

จ านวน
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-จัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ /เครื่องพิมพ์
พร้อมอุปกรณ์ 

 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

 
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ 

 
50,000.- 

  

 
50,000.- 

  

 
50,000.- 

  

 
จ านวนเครื่อง 

 
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

 -จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (โน๊ตบุ๊ค) 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

จ านวนเครื่อง การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วนราชการ
ภายใน อบต. 

 -วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

จ านวน
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส่วนราชการ
ของ  อบต. 

 เครื่องส ารองไฟฟูา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองไฟฟูา 1 ตัว 5,000.- 
  

5,000.- 
  

5,000.- 
  

จ านวนเครื่อง การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ส่วนราชการ
ของ อบต. 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 ครุภัณฑ์งานส ารวจ 
-จัดซื้อเคร่ืองมือทดสอบ
มาตรฐาน ASTM, 
AASHTO 

 
เพื่อใช้ทดสอบมาตรฐาน 
ASTM,AASHTO  

 
เครื่องมือทดสอบ
มาตรฐาน ASTM, 

AASHTO 

 
30,000.- 

  

 
30,000.- 

  

 
30,000.- 

  

 
จ านวนชุด 

 
 

 
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
กองช่าง 

 -จัดซื้อกล้องวัดมุมและ
ระยะทาง  เครื่องมือ
ส ารวจและอุปกรณ์อ่ืนๆ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กล้องวัดมุมและระยะทาง 
เครื่องมือส ารวจและ

อุปกรณ์อ่ืนๆ 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

จ านวนชุด การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 -จัดซื้อโพนขาวแดง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

โพนขาวแดง 50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

จ านวนชุด การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 -จัดซื้อเคร่ืองวัดระยะด้วย
แสงเลเซอร์ วัดระยะไกล 
200 เมตร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

เครื่องวัดระยะด้วยแสง
เลเซอร์ วัดระยะไกล  

200 เมตร 

50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

จ านวนชุด การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 - จัดซื้อชุดเปูาปริซึมชนิด 
1 ดวง พร้อมขาตั้ง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

ชุดเปูาปริซึมชนิด 1 ดวง 
พร้อมขาตั้ง 

20,000.- 
  

20,000.- 
  

20,000.- 
  

จ านวนชุด การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

6 ครุภัณฑ์งานก่อสร้าง 
-จัดซื้อเคร่ืองตบดิน 

 
เพื่อการ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
เครื่องตบดิน 

 
20,000.- 

  

 
20,000.- 

  

 
20,000.- 

  

 
จ านวนเครื่อง 

 
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 
กองช่าง 

 -จัดซื้อเคร่ืองมือ 
(บล็อกชุด) 

เพื่อการ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เครื่องมือ (บล็อกชุด) 7,000.- 
  

7,000.- 
  

7,000.- 
  

จ านวนชุด การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 -จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
(กิจการประปา) 

เพื่อการ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัสดุก่อสร้าง(กิจการ
ประปา) 

100,000.- 
  

100,000.- 
  

100,000.- 
  

จ านวน
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 -จัดซื้อเคร่ืองกระแทก เพื่อการ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เครื่องกระแทก -50,000.- 
  

-50,000.- 
  

-50,000.- 
  

จ านวนเครื่อง การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 -จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อการ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัสดุก่อสร้าง 50,000.- 
  

50,000.- 
  

50,000.- 
  

จ านวน
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 -จัดซื้อเคร่ืองมือเก่ียวกับ
การซ่อมแซมประปา 

เพื่อการ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เครื่องมือเกี่ยวกับ
ซ่อมแซมประปา 

100,000.- 
  

100,000.- 
  

100,000.- 
  

จ านวนชุด การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 -จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม
แบบกางพาด 2 ตอน 
เลื่อนได้ ขนาด 20 ฟุต 

เพื่อการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บันไดอลูมิเนียมแบบกาง
พาด 2 ตอน เลื่อนได้ 
ขนาด 20 ฟุต 

10,000.- 
  

10,000.- 
  

10,000.- 
  

จ านวนชุด การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
-จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ส าหรับงานไฟฟูา  

 
เพื่อการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับ
งานไฟฟูา 

 
150,000.- 

  

 
150,000.- 

  

 
150,000.- 

  

 
จ านวน

งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

 
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
กองช่าง 

 -จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เพื่อการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 100,000.- 
  

100,000.- 
  

100,000.- 
  

จ านวน
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
กองช่าง 

 



  

        แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้                                                                                       

  

90 

 
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 -จัดซื้อคีมบีบคอนเน็ต
เตอร์ (PG) 

เพื่อการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

คีมบีบคอนเน็ตเตอร์ (PG) 13,500.- 
  

10,000.- 10,000.- จ านวนอัน การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
กองช่าง 

 -จัดซื้อเคร่ืองปั่นไฟฟูา เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการมีไฟฟูาใช้ในบริเวณ
เกาะเนรมิต 

เครื่องปั่นไฟฟูา 200,000.- 
  

100,000.- 100,000.- จ านวนเครื่อง การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
กองช่าง 

8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
-จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล มูล
ฝอย 

 
 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 
 

 
 

รถดูดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
 

 
 

1,000,000.- 
  

 
 

1,000,000.- 
  

 
 

1,000,000.- 
  

 
 

จ านวนคัน 

 
 
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
 

กองช่าง 

 -จัดซื้อรถขุดหน้า ตักหลัง เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการมีไฟฟูาใช้ในบริเวณ
เกาะเนรมิต 

รถขุดหน้า ตักหลัง  1,000,000.- 
  

1,000,000.- 
  

1,000,000.- 
  

จ านวนคัน การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 -จัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน เพื่อการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รถบดสั่นสะเทือน 1,000,000.- 
  

1,000,000.- 
  

1,000,000.- 
  

จ านวนคัน การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
กองช่าง 

 -จัดซื้อรถกระเช้า เพื่อการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รถกระเช้า 1,000,000.- 
  

1,000,000.- 
  

1,000,000.- 
  

จ านวนคัน การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 -จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

10,000.- 
  
 

10,000.- 
  
 

10,000.- 
  
 

จ านวน
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 -จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000.- 
  

250,000.- 
 

250,000.- 
 

จ านวน
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 -จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์อื่น ๆ 
พอเพียงต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ 

เพื่อการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ 
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที ่

70,000.- 
  

70,000.- 
 

70,000.- 
 

จ านวน
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 - จัดซื้อรถไถพรวนดิน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 
 

รถไถพรวนดิน 65,500.- 
  

65,500.- 
 

65,500.- 
 

จ านวนคัน การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 - จัดซื้อรถยนต์ เพื่อการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รถยนต์ จ านวน 1 คัน 700,000.- 
  

700,000.- 
 

700,000.- 
 

จ านวนคัน การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

9 ครุภัณฑ์งานดับเพลิง 
-จัดซื้อหัวฉีดน้ าด้ามปืน 

 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 
 

 
หัวฉีดน้ าด้ามปืน 

 
50,000.- 

 (2558:25,000) 

 
50,000.- 

 
50,000.- 

 
จ านวนอัน 

 
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
ส านักงานปลัด 

 -จัดซื้อเลื่อยยนต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 
 

จ านวน 1 เครื่อง 20,000.- 
  

20,000. 20,000. จ านวนเครื่อง การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 

ส านักงานปลัด 

 -จัดซื้อข้อต่อทางแยก
น้ าประปาจากหัวประปา
ดับเพลิงพร้อมประแจเปิด
วาล์ว 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 
 

ข้อต่อทางแยกน้ าประปา 30,000.- 
  

30,000.- 30,000.- จ านวน
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส านักงานปลัด 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 -จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 
 

สายส่งน้ าดับเพลิง 30,000.- 
  

30,000.- 
 

30,000.- 
 

จ านวนสาย การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส านักงานปลัด 

10 ครุภัณฑ์การเกษตร 
-จัดซื้อ เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

 
เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายในชุมชน 
 

 
เครื่องพ่นหมอกควัน 

 
60,000.- 

   

 
60,000.- 

 
60,000.- 

 
จ านวนเครื่อง 

 
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
ส านักงานปลัด 

11 ครุภัณฑ์อื่นๆ 
-จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า 

 
เพื่อการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
เครื่องตัดหญ้า 

 
20,000.- 

  

 
20,000.- 

 

 
20,000.- 

 

 
จ านวนเครื่อง 

 
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
กองช่าง 

 -จัดซื้อพัดลมขาตั้ง เพื่อการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

พัดลมขาตั้ง 10,000.- 
  

10,000.- 
 

10,000.- 
 

จ านวนตัว ประชาชน/ส่วน
ราชการได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 -จัดซื้อ/จ้างโต๊ะ/เต็นท์
และเก้าอี้ 

เพื่อการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โต๊ะ/เต็นท์และเก้าอี้ 30,000.- 
  

30,000.- 
 

30,000.- 
 

จ านวน
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

ประชาชน/ส่วน
ราชการได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

 -จัดซื้ออุปกรณ์งานราชพิธี เพื่อให้ประชาชน/ส่วน
ราชการไว้ใช้ประโยชน์ 

อุปกรณ์งานราชพิธี 5,000.- 
  

5,000.- 
 

5,000.- 
 

จ านวน
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

ประชาชน/ส่วน
ราชการได้ใช้
ประโยชน์ 

ส านักงานปลัด 

 -จัดซื้อถังน้ าขนาด  
1,000 ลิตร 

เพื่อให้ประชาชน/ส่วน
ราชการไว้ใช้ประโยชน์ 

ถังน้ าขนาด 1,000 ลิตร 20,000.- 
 

20,000.- 
 

20,000.- 
  

จ านวนถัง ประชาชน/ส่วน
ราชการได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
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7.ยุทธศาสตร์พัฒนา  ด้านการอยู่ดีมีสุข                         
  7.1  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยในภาคเกษตรโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง       
 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น
รากฐานของชีวิต
ประชาชน 

ส่งเสริมและขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์ปรัญชาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

จ านวนรายได้ที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีราย
ได้แก่การครอง
ชีพและอยู่ดีมี
สุข 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

2 ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลกันตังใต้ 

สนับสนุนศูนย์        
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลกันตังใต้ 

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

จ านวนรายได้ที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีราย
ได้แก่การครอง
ชีพและอยู่ดีมี
สุข 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

3 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การเกษตรพอเพียง 

ศูนย์เรียนรู้ฯประชาชน 
นักเรียนในเขตพื้นที ่

ต าบลกันตังใต้ 

10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ด าเนินตาม
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชน
เรียนรู้เข้าใจ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

4 ส่งเสริมการ ปลูกผักสวน
ครัวตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกผัก สวนครัว ปลอด
สารพิษ 

ประชาชนในเขตพื้นที ่
ต าบลกันตังใต้ 

10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

จ านวนรายได้ที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีราย
ได้แก่การครอง
ชีพและอยู่ดีมี
สุข 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 

5 ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

จ านวนประชาชน
ท่ีด าเนินตาม

เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนเรียนรู้
เข้าใจเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 
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7.2 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการจัดการบริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
                                       

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 จัดตั้งศูนย์เครือข่าย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการอยู่ดีมีสุข
และสร้างความสัมพันธ์รัฐ
กับประชาชน 

จัดตั้งศูนย์เครือข่ายฯ 10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

จ านวน
เครือข่าย 

เป็นศูนย์
ให้บริการ
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

 
7.3 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการน้อมน าแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเป็นหลักการพัฒนาบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
                                       

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ส่งเสริมคุณธรรม “รู้รัก
สามัคคี เพื่อสันติสุข
ชุมชน” 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณธรรม 

ประชาชน 
ต าบลกันตังใต ้

10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

จ านวน
ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
อยู่ดีมีสุข 
 

ส านักงานปลัด 

2 ธรรมาภิบาลแผ่นดิน 1.เพื่อการอยู่ดีกินดีของ
ประชาชน 
2.รองรับภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย 

ต าบลกันตังใต ้ 10,000.- 
 

10,000.- 
  

10,000.- 
 

จ านวน
ประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
อยู่ดีมีสุข 
 

ส านักงานปลัด 

 


