
ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายเขาจนี (จาก
ชลประทาน-ทา่เรือ) หมูท่ี ่1

ถนนกวา้ง 6 ม.      
ยาว 800 ม.

2,640,000 - - ถนนกวา้ง 6 ม. 
ยาว 800ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

2 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อมคู
ระบายน้ า คสล. ซอยศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลฯ  
หมูท่ี ่2

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 400 ม. คู
ระบายน้ า คสล.กวา้ง
 0.60 ม. ยาว 400 ม.

2,800,000 - - ถนนกวา้ง 5 ม.  
คูระบายน้ า คสล.
 กวา้ง 0.60 ม.
ยาว 400ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง      
 สายบา้นใต้ - หวัโคก หมูท่ี่
 5

ถนนกวา้ง 6  ม.
ยาว 350 ม.

1,155,000 - - ถนนกวา้ง 6 ม. 
ยาว 350 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

4 กอ่สร้างยกระดับถนนหนิ
คลุกซอยขา้งเต๊นทร์ถ  หมูท่ี่
 6

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 200 ม.

800,000  -  - ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1. ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และโครงสรา้งพ้ืนฐาน
   1.1 แนวทางการพัฒนา การจดัสาธารณูปโภค และบรกิารสาธารณะครบถ้วนเพียงพอตอ่ความตอ้งการ และมรีะบบการคมนาคมขนสง่ทีเ่หมาะสมเพ่ือเชือ่มโยงระหวา่งเขตการ
ใชท้ีด่นิ ทอียูอ่าศัย แหลง่น้้า และสถานทีอ่ื่น

แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560
เทศบาลต้าบลคลองขดุ

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศใหไ้ดม้าตรฐานและเปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่3  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทีท่นัสมยั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและ
ปลอดภยั

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทบกุเบกิฯ-ปรบัปรงุฯ-ก่อสรา้งฯ-ถนนหนิคลกุฯ-ลกูรงัฯ-ลาดยาง-คอนกรตี



5 กอ่สร้างถนนคสล.           
 ซอยหลังบลันาซะ  พร้อม
คูระบายน้ า คสล. หมูท่ี ่7 
(ชมุชนบา้นกลาง)

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม. คู
ระบายน้ า คสล.กวา้ง
 0.60 ม. ยาว 100 ม.

630,000  -  - ถนนกวา้ง 4 ม. 
ยาว 100 ม.  คู
ระบายน้ า คสล. 
กวา้ง 0.60 ม.   
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

6 กอ่สร้างถนน คสล.          
  ซอยผลทว ี(ชว่งกลาง)     
  หมูท่ี ่7 (ชมุชนบา้นใต้)

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 250 ม.

875,000 -  - ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 250 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

7 กอ่สร้างถนนหนิคลุก       
 ซอยส่องใต้ (ชมุชนบา้น
เหนอื) หมูท่ี ่7

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 120 ม.

180,000  -  - ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 120 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

8 กอ่สร้างถนนลาดยาง       
ซอยเขาจนี 30 หมูท่ี ่1

ถนนกวา้ง 3 ม.
ยาว 200 ม.

- 33,000  - ถนนกวา้ง 3 ม. 
ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

9 กอ่สร้างถนนคสล.
ซอยเขาจนี 12               
 หมูท่ี ่1

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 150 ม.

- 420,000  - ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 150 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

10 กอ่สร้างถนนลาดยาง  ถนน
 สายบายพาส - บา้นโคก  
พะยอม หมูท่ี ่1

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 500 ม.

- 1,100,000  - ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 500 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

11 กอ่สร้างถนนคสล.           
 ซอยโคกพะยอม 9          
  หมูท่ี ่1

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 250 ม.

- 875,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 250 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

12 กอ่สร้างถนนหนิคลุก 
เชือ่มต่อซอยเขาจนี 22/1 -
 ซอยเขาจนี 24 หมูท่ี ่1

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 150 ม.

- 225,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 150 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั

งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



13 กอ่สร้างถนนลาดยาง        
 รอบวดัถ้ าเขาจนี            
  หมูท่ี ่1

ถนนกวา้ง 4.5 ม.    
 ยาว 480 ม.

 - 1,188,000  - ถนนกวา้ง 4.5 ม. 
 ยาว 480 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

14 กอ่สร้างถนนคสล.           
 ซอยเขาจนี 32              
  หมูท่ี ่1

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.

 - 280,000  - ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 สาย

  กองช่าง

15 กอ่สร้างถนนหนิคลุก  ซอย
โคกพะยอม - ทา่เทยีบเรือ 
 หมูท่ี ่1

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 550 ม.

 - 825,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 550 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

16 กอ่สร้างถนนลาดยาง  ซอย 
 เขาจนี 20 - วดัถ้ าเขาจนี  
  หมูท่ี ่1

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 600 ม.

 - 1,650,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 600 ม. 
จ านวน 1 สาย

 กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

17 กอ่สร้างถนนหนิคลุก ซอย
ประสานมติร (ปลายชล)    
 หมูท่ี ่1

ถนนกวา้ง 5 ม.      
 ยาว 400 ม.

600,000  -  - ถนนกวา้ง 5 ม.   
 ยาว 400 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

18 กอ่สร้างถนนคสล. สาย
เลียบคลองชลประทาน  - 
ปลายชล หมูท่ี ่4 (ต่อจาก
เดิม)

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 500 ม.

 - 1,400,000 - ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 500 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

19 กอ่สร้างถนนหนิคลุก ซอย 
 ทา่จนีแสนสุข 1 (ตลอด
สาย)หมูท่ี ่2

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 550 ม.

 - 825,000  - ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 550 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

20 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
 ซอยขนุอทุศิ 1 เชือ่มซอย
ขนุอทุศิ 2   หมูท่ี ่2

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 480 ม.

 - 576,000  - ถนนกวา้ง 4 ม. 
ยาว 480 ม. 
จ านวน 1สาย

กองช่าง

21 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
 ซอยประชาอทุศิ 1          
  หมูท่ี ่2

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 300 ม.

 - 450,000  - ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



22 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
 ซอยบา้นใต้ (ชว่งปลาย)    
 หมูท่ี ่2

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 400 ม.

600,000 -  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 400 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

23 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
 ซอยหลังโรงเรียนเทศบาล 
1  (บา้นทา่จนี) หมูท่ี ่2

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 700 ม.

 - 1,050,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 700 ม.
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

24 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
 ซอยขา้งบา้นพีพ่ศิ, พีไ่หว  
   หมูท่ี ่2

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.

 - 120,000  - ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

25 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
 ซอยประชาอทุศิ 1          
  หมูท่ี ่2

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 300 ม.

 - 450,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 300 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

26 กอ่สร้างถนนคสล. พร้อมคู
ระบายน้ า คสล. ซอย
ราชการ 2    หมูท่ี ่2

ถนนกวา้ง 6 ม.
ยาว 250 ม. คู
ระบายน้ า คสล.กวา้ง
 0.60 ม. ยาว 500 ม.

- 2,800,000  - ถนนกวา้ง 6 ม.
ยาว 250 ม. คู
ระบายน้ า คสล. 
กวา้ง 0.60 ม. 
ยาว 500 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

27 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
 ซอยเกาะยาว               
 หมูท่ี ่2

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 700 ม.

 - 1,050,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 700 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

28 กอ่สร้างถนนคสล. ซอยโรง
กุง้ 
หมูท่ี ่3

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 180 ม.

 - 504,000 - ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 180 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



29 กอ่สร้างถนน คสล. ส่ีแยก
บา้นพกัครู - สพป.สตูล 
หมูท่ี ่4

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 300 ม.

 - 1,050,000  - ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

30 ปรับปรุงถนนลาดยาง       
 ซอยถาวรวลิล์ 1             
  หมูท่ี ่4

ถนนกวา้ง 6 ม.
ยาว 600 ม.

1,980,000  -  - ถนนกวา้ง 6 ม.
ยาว 600 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

31 กอ่สร้างถนนหนิคลุก       
 ซอยสามารถ - บา้นเขาจนี
  หมูท่ี ่4

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 700 ม.

 - 1,050,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 700 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

32 กอ่สร้างถนนหนิคลุก       
 ซอยนางพร้อม (ชว่งปลาย)
  หมูท่ี ่5

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 200 ม.

 - 300,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 200 ม.
จ านวน 1 สาย

 กองช่าง

33 กอ่สร้างถนนหนิคลุก  ซอย 
 นาแคกา้วหนา้ (บา้นนาย
หยาบ) หมูท่ี ่5

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 300 ม.

 - 450,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 300 ม.
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

34 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
 ซอยสุขถาวร                
 หมูท่ี ่5

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 200 ม.

 - 300,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 200 ม.
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

35 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
 ซอยสุขสวสัด์ิเชือ่มถนนนา
แคกา้วหนา้  หมูท่ี ่5

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 150 ม.

180,000 -  - ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 150 ม.
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

36 กอ่สร้างถนนพร้อมคู
ระบายน้ า คสล.(2 ขา้ง) 
ซอยมติรสัมพนัธ ์ หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 6 ม.
ยาว 340 ม. คู
ระบายน้ า คสล.กวา้ง
 0.60 ม. ยาว 680 ม.

3,808,000  -  - ถนนกวา้ง 6 ม. คู

ระบายน้ า คสล. 

กวา้ง 0.60 ม. ยาว

 340 ม. จ านวน    

 1 สาย

กองช่าง

37 กอ่สร้างถนน พร้อมคู
ระบายน้ า คสล.(2 ขา้ง)  
ซอยสามารถ  หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 475 ม. คู
ระบายน้ า คสล.กวา้ง
 0.60 ม. ยาว 950 ม.

4,987,500  -  - ถนนกวา้ง 5 ม. คู

ระบายน้ า คสล. 

กวา้ง 0.60 ม. ยาว

 475 ม. จ านวน    

 1 สาย

กองช่าง

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
ที่

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั



38 กอ่สร้างถนน คสล.          
  ซอยบรรณาอทุศิ  หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 350 ม.

980,000  -  - ถนนกวา้ง 4 ม. 
ยาว 350 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

39 กอ่สร้างถนน คสล.          
  ซอยมติรอารีย ์ หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 246 ม.

861,000  -  - ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 246 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

40 กอ่สร้างถนน คสล.          
  ซอยคงจนัทร์ 1 (ปลาย
ซอย)  หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 4.50 ม.
ยาว 187 ม.

- 589,000  - ถนนกวา้ง 4.50 
ม. ยาว 187 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

41 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
   ซอยสวนผักกาด หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 300 ม.

525,000  -  - ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 300ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

42 กอ่สร้างถนน คสล.          
  ซอยตลาดแมค่รี หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 160 ม.

- 560,000  - ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 160 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

43 กอ่สร้างถนนคสล.           
 ซอยนุม่สุวรรณ              
  หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 300 ม.

- 840,000  - ถนนกวา้ง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

44 กอ่สร้างถนนคสล.  ซอย    
 สุขส าราญ (บอ่ปลาจา่ธร)  
 หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 150 ม.

 - 525,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 150 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

45 กอ่สร้างถนนคสล.           
 ซอยผาสุก                    
 หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 50 ม.

 - 175,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 50 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

46 กอ่สร้างถนน หนิคลุก      
ซอยพนัธภา  หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 200 ม.

 - 300,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั



47 กอ่สร้างถนนหนิคลุก     
ซอยนายเติม  หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 400 ม.

 - 600,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 400 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

48 กอ่สร้างถนนหนิคลุก ซอย
สมนัอทุศิ  หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.

 - 120,000  - ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

49 กอ่สร้างถนนหนิคลุก 
เชือ่มต่อ ซ.คงจนัทร์ 1 - ซ.
คงจนัทร์ 2  หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 50 ม.

 - 75,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 50 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

50 กอ่สร้างถนนลาดยาง      
ซอยคลองขดุ 17 (ชว่ง
ปลาย)หมูท่ี ่7

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 200 ม.

 - 550,000 - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

51 กอ่สร้างถนน คสล.ต่อจาก
ซอยคลองขดุ 35(ซอยชนิ
วตัร) หมูท่ี ่7 (หนา้บา้น 
ผช.จรัญ) ชมุชนบา้นเหนอื

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 220 ม.

 - 770,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 220 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

52 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
 ซอยบา้นบงัล้าน             
 หมูท่ี ่7

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 50 ม.

 - 75,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 50 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

53 กอ่สร้างถนนคสล. ซอยขา้ง
ส านกังานวฒันธรรม (เชือ่ม
 ต่อซอยเยาวราช) หมูท่ี ่7

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 150 ม.

 - 525,000  - ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 150 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

54 กอ่สร้างถนนคสล. ซอย
แยกร่วมวาริน ชมุชนบา้น
ใต้      หมูท่ี ่7

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 450 ม.

- 1,260,000  - ถนนกวา้ง 4 ม. 
ยาว 450 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั

วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม



55 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
 ซอยเพยีรดี (ชว่งปลาย)    
  หมูท่ี ่7

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 250 ม.

- 375,000  - ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 250 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

56 ปรับปรุงถนนลาดยาง       
  ซอยคลองขดุ 33(เพชร
เกษม) ชมุชนบา้นเหนอื 
หมูท่ี ่7

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 548 ม.

- 1,507,000  - ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 548 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

57 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
  ซอยครูส าลี  ชมุชนบา้น
เหนอื หมูท่ี ่7

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 430 ม.

- 516,000  - ถนนกวา้ง 4 ม. 
ยาว 430 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

58 กอ่สร้างถนนคสล. ซอยเกต
เฮาส์ ชมุชนบา้นใต้         
 หมูท่ี ่7

ถนนกวา้ง 3 ม.
ยาว 40 ม.

 - 84,000  - ถนนกวา้ง 3 ม.
ยาว 40 ม.
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

59 กอ่สร้างถนนหนิคลุก       
 ซอยโค้กพร้าว (บา้นหวั
ทาง)  หมูท่ี ่3

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 400 ม.

- - 600,000 ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 400 ม.
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

60 กอ่สร้างถนนคสล.           
 ซอยแมแ่ดง หมูท่ี ่4

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.

-  - 280,000 ถนนกวา้ง 4 ม. 
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

61 กอ่สร้างถนนคสล.           
   ซอยจนิดา-เชือ่มเทศบาล
    เมอืงสตูล หมูท่ี ่4

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 150 ม.

 -  - 420,000 ถนนกวา้ง 4 ม. 
ยาว 150 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

62 กอ่สร้างถนนคสล.           
 ซอยโคกพะยอม             
 หมูท่ี ่4

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 150 ม.

 -  - 420,000 ถนนกวา้ง 4 ม. 
ยาว 150 ม.
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

63 กอ่สร้างถนนหนิคลุก ซอย
ร่วมใจ หมูท่ี ่5

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 400 ม.

-  - 600,000 ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 400 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

64 กอ่สร้างถนน คสล.          
  ซอยอา่งเกบ็น้ า หนา้เขา  
 หมูท่ี ่5

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 300 ม.

 - - 1,050,000 ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

65 กอ่สร้างถนนลาดยาง ซอย
เขือ่นอา่งเกบ็น้ าวงัระยา้  
หมูท่ี ่5

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 600 ม.

 - - 1,650,000 ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 600 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

66 กอ่สร้างถนนคสล.           
 ซอยนายจรอทุศิ             
 หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 50 ม.

-  - 175,000 ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 50 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

67 กอ่สร้างถนนคสล.           
 ซอยคงจนัทร์ 2              
 หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 400 ม.

 -  - 1,400,000 ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 400ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

68 กอ่สร้างถนน คสล. ซอย
ประชาอทุศิ (ชว่งปลาย
ซอย)  หมูท่ี ่6

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 300 ม.

-  - 1,050,000 ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

69 ปรับปรุงถนนลาดยาง      
 ซอยสนามกฬีากลาง หมูท่ี่
 6

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 200 ม.

-  - 550,000 ถนนกวา้ง 5 ม. 
ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

70 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
 ซอยแยกผลทว ีซอย 1    
ชมุชนบา้นใต้  หมูท่ี ่7

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.

-  - 120,000 ถนนกวา้ง 4 ม. 
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

71 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
 ซอยแยกผลทว ีซอย 3    
ชมุชนบา้นใต้  หมูท่ี ่7

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 90 ม.

-  - 108,000 ถนนกวา้ง 4 ม. 
ยาว 90 ม.  
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

72 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
 ซอยหนา้ถ้ าบเูกต็บหุงา   
ชมุชนบา้นใต้  หมูท่ี ่7

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 100 ม.

-  - 120,000 ถนนกวา้ง 4 ม. 
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

73 กอ่สร้างถนนหนิคลุก        
 ซอยแยกผลทว ีซอย 4   
ชมุชนบา้นใต้  หมูท่ี ่7

ถนนกวา้ง 4 ม.
ยาว 265 ม.

-  - 318,000 ถนนกวา้ง 4 ม. 
ยาว 265 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

74 กอ่สร้างถนนคสล. ซอย
เพยีรดี (ชว่งกลาง) ชมุชน
บา้นใต้   หมูท่ี ่7

ถนนกวา้ง 6 ม.
ยาว 272 ม.

-  - 1,142,400 ถนนกวา้ง 6 ม.
ยาว 272 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

75 กอ่สร้างถนนหนิคลุก สาย
เลียบคลองม าบงั(หลังบิก๊
ซี)หมูท่ี ่7

ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 250 ม.

-  - 375,000 ถนนกวา้ง 5 ม.
ยาว 250 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มถีนนใช้
อยา่งสะดวกและมี
ความปลอดภยั

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
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76 โครงการศึกษาออกแบบ
รายละเอยีดถนนสายเล่ียง
เมอืงเทศบาลเมอืงสตูล-
เทศบาลต าบลคลองขดุ     
 หมูท่ี ่4

เพื่อศึกษา ส ารวจ 

ออกแบบ

รายละเอยีดถนนสาย

เล่ียงเมืองเทศบาล

เมืองสตูล-เทศบาล

ต าบลคลองขุด หมู่ที่ 4

ศึกษา ส ารวจ

รายละเอยีดถนนสาย

เล่ียงเมืองเทศบาล

เมืองสตูล-เทศบาล

ต าบลคลองขุด หมู่ที่ 4

2,000,000  -  - ได้ผลการศึกษา
รายละเอยีดถนน
สายเล่ียงเมอืง
เทศบาลเมอืง
สตูล-เทศบาล
ต าบลคลองขดุ 

น าผลการศึกษาไปสู่
การแกไ้ขปญัหา
และจดัวางระบบ
เส้นทางเล่ียงเมอืง

กองช่าง

77 โครงการศึกษาออกแบบ
รายละเอยีดถนนหวัทาง-
โคกพะยอม หมูท่ี ่1

เพือ่ศึกษา ส ารวจ 
ออกแบบ
รายละเอยีดถนนหวั
ทาง-โคกพะยอม 
หมูท่ี ่1

ศึกษา ส ารวจ
รายละเอยีดถนน
สายหวัทาง-โคก
พะยอม หมูท่ี ่1

1,000,000  -  - ได้ผลการศึกษา
รายละเอยีดถนน
หวัทาง-โคก
พะยอม หมูท่ี ่1

น าผลการศึกษาไปสู่
การแกไ้ขปญัหา
และจดัวางระบบ
เส้นทางหวัทาง-โคก
พะยอม

กองช่าง

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/สะพาน
  (สะพานโค้งมตูา)           
  หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีม่เีส้นทางการ
คมนาคมทางบกที่
สะดวกยิง่ขึน้

สะพานกวา้ง 3 ม.    
  ยาว 25 ม.

750,000 -  - สะพานกวา้ง 3 ม.
 ยาว 25 ม. 
จ านวน 1 จดุ

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

2 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ฝาปดิคู
ระบายน้ า คสล. /ตะแกรง
เหล็ก ในเขตเทศบาล

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีใ่ชใ้นการสัญจร
 ได้สะดวก 
ปลอดภยัยิง่ขึน้

ในเขตเทศบาล 300,000 300,000 300,000 ฝาปดิคูระบายน้ า
 คสล.ทีช่ ารุดใน
เขตเทศบาล
มัน่คงแขง็แรง

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

3 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
สะพานหลังหลุมถา่น  หมูท่ี่
 3

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีม่เีส้นทางการ
คมนาคมทางบกที่
สะดวกยิง่ขึน้

สะพานกวา้ง 3 ม.   
 ยาว 10 ม.

100,000  -  - สะพานกวา้ง 3 ม.
 ยาว 10 ม. 
จ านวน 1 แหง่

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ประเภทสะพาน/ทางเทา้



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

4 กอ่สร้างสะพาน คสล.      
หมูท่ี ่5

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีใ่ชใ้นการสัญจร
 ได้สะดวก ปลอดภยั

สะพานกวา้ง 5 ม. 
ยาว 8 ม.

960,000  - สะพานกวา้ง 5 ม.
 ยาว 8 ม.  
จ านวน 1 แหง่

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

5 กอ่สร้างราวกนัตกขอบถนน
 (การ์ดเเลน) หมู ่1, 2, 4, 
6และ 7

เพือ่ปอูงกนัอบุติัเหตุ
จากการใชร้ถ ใช้
ถนนของประชาชน

จดุเส่ียงภายในเขต
เทศบาล  ระยะทาง 
450 ม.

300,000 300,000 300,000 จดุเส่ียงภายในเขต
เทศบาล           
ยาว 450 ม.

ชว่ยลดอบุติัเหตุ 
จากการใชร้ถ ใช้
ถนนของประชาชน

กองช่าง

ประเภททา่เทยีบเรอื/ศาลาทีพั่ก/อาคารอเนกประสงค์/ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง/ศาลาทีพั่ก/อาคารเก็บวสัดุ/ปา้ยตา่งๆ
1 ปรับปรุงทา่เทยีบเรือ

บา้นเขาจนี                    
   หมูท่ี ่1  

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ทา่เทยีบเรือที ่มี
ความมัน่คงถาวร
และมคีวาม
ปลอดภยัในชวีติ

ปรับปรุง ทา่เทยีบ
เรือบา้นเขาจนี 
จ านวน 1 แหง่

500,000 - - ทา่เทยีบเรือได้รับ
การปรับปรุง 
จ านวน 1 แหง่

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 กองช่าง

2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์  หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
สถานทีใ่นการ
ประกอบกจิกรรม

 - ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์
  - ปกูระเบือ้ง/
ระบบไฟฟาู

500,000 - - ปรับปรุงซ่อมแซม
 อาคาร
อเนกประสงค์
ของหมูบ่า้น 
จ านวน 1 แหง่

ประชาชนมสีถานที่
ในการประกอบ
กจิกรรมต่างๆ ได้
มากขึน้

 กองช่าง

3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์   หมูท่ี ่3  

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
สถานทีใ่นการ
ประกอบกจิกรรม

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์
 พร้อมอปุกรณ์ที่
เกีย่วขอ้ง

700,000 - - ปรับปรุงซ่อมแซม
 อาคาร
อเนกประสงค์
ของหมูบ่า้น 
จ านวน 1 แหง่

ประชาชนมสีถานที่
ในการประกอบ
กจิกรรมต่างๆ ได้
มากขึน้

 กองช่าง

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั
ที่ โครงการ/กิจกรรม
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4 ปรับปรุงซ่อมแซมทา่เทยีบ
เรือ บา้นเกาะนก หมูท่ี ่3  

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ทา่เรือที ่มคีวาม
มัน่คงถาวรและมี
ความปลอดภยัใน

ปรับปรุงซ่อมแซมทา่
เทยีบเรือบา้นเกาะ
นก จ านวน 1 แหง่

300,000 - - ปรับปรุง
ซ่อมแซมทา่เทยีบ
เรือบา้นเกาะนก 
จ านวน   1 แหง่

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 กองช่าง

5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์  หมูท่ี ่5

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
สถานทีใ่นการ
ประกอบกจิกรรม

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศาลาเอนกประสงค์ 
จ านวน 1 แหง่

500,000 - - ปรับปรุงซ่อมแซม
 อาคาร
อเนกประสงค์
ของหมูบ่า้น 
จ านวน 1 แหง่

ประชาชนมสีถานที่
ในการประกอบ
กจิกรรมต่างๆ ได้
มากขึน้

 กองช่าง

6 กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์  พร้อม
จดัซ้ือทีดิ่น และอปุกรณ์ 
ชมุชนบา้นใต้ หมูท่ี ่7

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
สถานทีใ่นการ
ประกอบกจิกรรม

 - ซ้ือทีดิ่น            
 - กอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์        
 - อปุกรณ์ใชใ้น
อาคาร จ านวน 1 

1,300,000 - - มทีีดิ่นและอาคาร
อเนกประสงค์ 
จ านวน 1 แหง่

ประชาชนมสีถานที่
ในการประกอบ
กจิกรรมต่างๆ ได้
มากขึน้

 กองช่าง

7 กอ่สร้างปาูยประชาสัมพนัธ์
อเิล็คทรอนกิส์  หมูท่ี ่4, 7

เพือ่ประชาสัมพนัธ์
ขา่วสาร และ
กจิกรรมของเทศบาล

กอ่สร้างปาูย
ประชาสัมพนัธ์
ระบบอเิล็คทรอนกิส์
 จ านวน 2 จดุ

1,500,000 1,500,000 - ปาูย
ประชาสัมพนัธ์
อเิล็คทรอนกิส์ 
พร้อมแจง้ขา่วสาร
 จ านวน 2 จดุ

ประชาชนได้
รับทราบขา่วสาร
กจิกรรม และขอ้มลู
ต่างๆ ของเทศบาล

 กองช่าง

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั
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8 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์                
 หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
สถานทีใ่นการ
ประกอบกจิกรรม

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์
   จ านวน 1 แหง่

- 500000 - อาคาร
อเนกประสงค์ 
จ านวน 1 แหง่

ประชาชนมสีถานที่
ในการประกอบ
กจิกรรมต่างๆ ได้
มากขึน้

 กองช่าง

 - ถงัเกบ็น้ า คสล.  - ถงัเกบ็น้ า คสล.
- ถงัรอง - ถงัรอง
- ระบบระบายน้ า - ระบบระบายน้ า

 จ านวน 1 จดุ

10 กอ่สร้างเขือ่นกัน้แนวตล่ิงพงั
หวัสะพานตาลีไกล           
   หมูท่ี ่6

เพือ่ปอูงกนัการกดั
เซาะของน้ าบริเวณ
แนวตล่ิง หวัสะพาน
ตาลีไกล

กอ่สร้างเขือ่นกัน้แนว
  ตล่ิงพงั ยาว 400 
ม. จ านวน 1 จดุ 

 - 500,000 - กอ่สร้างเขือ่นกัน้
แนวตล่ิงพงั ยาว 
400 ม.
 จ านวน 1 จดุ

ปอูงกนัการกดัเซาะ
ของน้ าบริเวณเชงิ
ตล่ิง

 กองช่าง

11 กอ่สร้างเขือ่นกัน้แนวตล่ิงพงั
ริมคลองม าบงั/คลองตายาย
 คลองน้ าเวยีน/ซอยทา่เรือ
นาแค หมูท่ี ่5

เพือ่ปอูงกนัการกดั
เซาะของน้ าบริเวณ
แนวตล่ิง 

เขือ่นกัน้แนวตล่ิงพงั
 ยาว 300 ม. จ านวน
 4 จดุ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 เขือ่นกัน้แนวตล่ิง
พงั ยาว 300 
เมตร จ านวน 4 จดุ

ปอูงกนัการกดัเซาะ
ของน้ าบริเวณแนว
ตล่ิง ของล าคลอง

 กองช่าง

12 กอ่สร้างศาลาทีพ่กัริมทาง เพือ่ใหป้ระชาชนได้
มสีถานทีใ่นการ
หยดุพกัเพือ่การ
สัญจร

กอ่สร้างศาลาทีพ่กั
ริมทาง ในแต่ละหมู ่
 หมูท่ี ่1 - 7  รวม 7
 จดุ (หมูล่ะ 1 จดุ)

- 300,000 400,000 กอ่สร้างศาลาที่
พกัริมทาง ในแต่
ละหมู ่ หมูท่ี ่1 - 
7  รวม 7 จดุ

ใหป้ระชาชนได้มี
สถานทีใ่นการหยดุ
พกัเพือ่การสัญจร

 กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั
งบประมาณและทีผ่่านมา

700,000 -เพือ่ใชก้กัเกบ็น้ าไว้
ใชใ้นฤดูแล้ง ส าหรับ
ส านกัสงฆ ์และ
ประชาชน

กอ่สร้างถงัเกบ็น้ า คสล. 
พร้อมถงักรอง/ระบบ
ระบายน้ า ส านกัสงฆช์ลคีรี
วนาราม  หมูท่ี ่5

9  กองช่างประชาชนและ
ส านกัสงฆม์นี้ ากกั
เกบ็ไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

-
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13 กอ่สร้างบนัไดทา่น้ า คสล. 
คลองม าบงั/คลองตายาย 
ในเขตเทศบาล

เพือ่ใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก 
ในการใชป้ระโยชน์
จากล าคลอง

กอ่สร้างบนัไดทา่น้ า 
 จ านวน 3 จดุ  หมูท่ี่
 4 จ านวน 1 จดุ 
และ หมูท่ี ่7 จ านวน
 2 จดุ

- 300,000 300,000 กอ่สร้างบนัไดทา่
น้ า จ านวน 3 จดุ 
 หมูท่ี ่4 จ านวน 1
 จดุ และ หมูท่ี ่7 
จ านวน 2 จดุ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภยัในการใช้
ล าคลอง

 กองช่าง

14 กอ่สร้างทอ่เหล่ียม คสล. 
BOX CONVERT

เพือ่แกไ้ขปญัหาการ
ระบายน้ า และลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั
ในชว่งฤดูฝน

กอ่สร้างทอ่เหล่ียม 
คสล. BOX 
CONVERT จ านวน 
4 จดุ  หมูท่ี ่2 หมูท่ี ่
4  หมูท่ี ่6  และ หมู่
ที ่7 หมูล่ะ 1 จดุ

- 700,000 700,000 กอ่สร้างทอ่เหล่ียม
 คสล. BOX 
CONVERTจ านวน
 4 จดุ   หมูท่ี ่2 
หมูท่ี ่4  หมูท่ี ่6  
และหมูท่ี ่7 หมูล่ะ
 1 จดุ

ลดปญัหาน้ าทว่มขงั
 และระบายน้ าได้
รวดเร็ว

 กองช่าง

1 ขดุลอกล าหว้ย/คลอง เพือ่ใหป้ระชาชนมี
แหล่งน้ า และกกั
เกบ็น้ าไวใ้ชใ้นชว่ง
หนา้แล้ง

ขดุลอกล าหว้ย/
คลอง หมูท่ี ่4, 5, 7 
ระยะ ทางรวม 
2,000 ม.

500,000 500,000 500,000 ขดุลอกได้
ระยะทางรวม 
2,000 ม.

ประชาชนในพืน้ที ่ 
ได้มแีหล่งน้ าใช ้     
ในการอปุโภค-
บริโภค

กองช่าง

2 ขดุเจาะบอ่บาดาลพร้อม
ระบบ
ส่งน้ าและติดต้ังระบบ
ระบายน้ าหมูท่ี ่3, 5

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
แหล่งน้ าทีม่คีวาม
มัน่คงถาวรและมี
ความปลอดภยัใน
ชวีติ

ขดุเจาะบอ่บาดาล
พร้อมระบบส่งน้ า 
ในแต่ละหมูจ่ านวน 2
 จดุ

- 2,100,000 - ขดุเจาะบอ่
บาดาลพร้อม
ระบบส่งน้ า ในแต่
ละหมูจ่ านวน 2 จดุ

ประชาชนในพื้นที่มี

น้ าด่ืนน้ าใช้อยา่ง

พอเพยีงและมี

คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ในการอปุโภค/บริโภค

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 ขยายเขตประปาส่วน
ภมูภิาค สายเขาจนี  หมูท่ี ่1

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ที ่มนี้ าใชใ้นการ
อปุโภค/บริโภค 
อยา่งเพยีงพอ

ขยายเขตประปาสาย
เขาจนี ยาว 200 ม.

120,000 - - ขยายเขตประปา
ได้ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
น้ าด่ืมน้ าใชอ้ยา่ง
พอเพยีง

กองช่าง

ที่

ประเภทประปาภมูภิาค/ประปาหมูบ่า้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ประเภทแหลง่น้้า



2 ขยายเขตประปาส่วนภมูภิาค
ซอยบา้นนายสมโชค - ซอย
เติมสุข หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มนี้ าส าหรับ
อปุโภค/บริโภค 
และมคุีณภาพชวีติที่
ดีขึน้

ขยายเขตประปา 
ยาว 1,350 ม.

1,080,000 - - ขยายเขตประปา
ได้ยาว 1,350 ม. 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
น้ าส าหรับอปุโภค/
บริโภค อยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

3 ขยายเขตประปาส่วนภมูภิาค
ซอยหลังโรงยาง - คลองน้ า 
เวยีน หมูท่ี ่3

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มนี้ าด่ืมน้ าใช้
 และมคุีณภาพชวีติ
ทีดี่

ขยายเขตประปา 
ยาว 100 ม.

70,000 - - ขยายเขตประปา
ได้ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
น้ าด่ืมน้ าใชอ้ยา่ง
พอเพยีงและมี
คุณภาพชวีติทีดี่ขึน้

กองช่าง

4 ขยายเขตประปาส่วนภมูภิาค
ซอยเพยีรดี หมูท่ี ่4

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มนี้ าด่ืมน้ าใช้
 และมคุีณภาพชวีติ
ทีดี่

ขยายเขตประปา 
ยาว 700 ม.

490,000 - - ขยายเขตประปา
ได้ยาว 700 ม. 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
น้ าด่ืมน้ าใชอ้ยา่ง
พอเพยีงและมี
คุณภาพชวีติทีดี่ขึน้

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

5 ขยายเขตประปาหมูบ่า้น 
ส านกัสงฆช์ลคีรีวนาราม  
หมูท่ี ่5

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มนี้ าส าหรับ
อปุโภค/บริโภค 
และมคุีณภาพชวีติที่
ดีขึน้

ขยายเขตประปา 
ยาว 3,000 ม.

1,800,000  -  - ขยายเขตประปา
ได้ยาว 3,000 ม. 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
น้ าส าหรับอปุโภค/
บริโภค อยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

6 ขยายเขตประปาส่วน
ภมูภิาค ซอยบา้นใต้  หมูท่ี ่2

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มนี้ าส าหรับ
อปุโภค/บริโภค 
และมคุีณภาพชวีติที่
ดีขึน้

ขยายเขตประปายาว
 700 ม. หมูท่ี ่2

420,000  -  - ขยายเขตประปา 
ยาว 700 ม. 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
น้ าส าหรับอปุโภค/
บริโภค อยา่ง
เพยีงพอ และมี
คุณภาพชวีติทีดี่ขึน้

กองช่าง

7 ขยายเขตประปาส่วน
ภมูภิาคบริเวณถ้ าบเูกต็
บหุงา หมูท่ี ่7

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มนี้ าส าหรับ
อปุโภค/บริโภค 
อยา่งเพยีงพอ

ขยายเขตประปา 
ยาว 100 ม.

- 60,000 - ขยายเขตประปา
ได้ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 สาย

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
น้ าส าหรับอปุโภค/
บริโภค อยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



8 ขยายเขตประปาส่วน
ภมูภิาคซอยผลทว ี2 (ชว่ง
กลาง)    หมูท่ี ่7

ขยายเขตประปา 
ยาว 300 ม.

180,000 - - ขยายเขตประปา 
ยาว 300 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

9 ขยายเขตประปาส่วน
ภมูภิาค 
ซอยขา้งส านกังาน
วฒันธรรม หมูท่ี ่7

ขยายเขตประปา 
ยาว 200 ม.

120,000 - - ขยายเขตประปา 
ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

10 ขยายเขตประปาส่วน
ภมูภิาค ซอยเขาจนี 10  
หมูท่ี ่1

ขยายเขตประปา 
ยาว 300 ม.

- 180,000 - ขยายเขตประปา 
ยาว 300 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

11 ขยายเขตประปาส่วน
ภมูภิาคซอยบา้นนายส่าเล๊ะ
  พงษส์วสัด์ิ  หมูท่ี ่2

ขยายเขตประปา 
ยาว 400 ม.

- 240,000 - ขยายเขตประปา 
ยาว 400 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

12 ขยายเขตประปาส่วน
ภมูภิาคซอยโรงกุง้  หมูท่ี ่3

ขยายเขตประปา 
ยาว 180 ม.

- 108,000 - ขยายเขตประปา 
ยาว 180 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

13 ขยายเขตประปาส่วน
ภมูภิาค  ซอยเรือนไทย  
หมูท่ี ่3

ขยายเขตประปา 
ยาว 100 ม.

- 60,000 - ขยายเขตประปา 
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

14 ขยายเขตประปาส่วน
ภมูภิาค  ซอยปลายชล 
(ชว่งปลาย)  หมูท่ี ่1

ขยายเขตประปา 
ยาว 1,000 ม.

- 600,000 - ขยายเขตประปา 
ยาว 1,000 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
น้ าด่ืมน้ าใชอ้ยา่ง
พอเพยีงและมี
คุณภาพชวีติทีดี่ขึน้

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มนี้ าด่ืมน้ าใช้
 และมคุีณภาพชวีติ
ทีดี่

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
น้ าด่ืมน้ าใชอ้ยา่ง
พอเพยีงและมี
คุณภาพชวีติทีดี่ขึน้

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มนี้ าด่ืมน้ า
ใชแ้ละมคุีณภาพ
ชวีติทีดี่

ที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI
15 ขยายเขตประปาส่วน

ภมูภิาค  ซอยนวลอทุศิ  
หมูท่ี ่4

ขยายเขตประปา 
ยาว 200 ม.

- 120,000  - ขยายเขตประปา 
ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

16 ขยายเขตประปาส่วน
ภมูภิาค ซอยค ารบ 2 
(ปลายซอย)  หมูท่ี ่4

ขยายเขตประปา 
ยาว 200 ม.

- 120,000 - ขยายเขตประปา 
ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

17 ขยายเขตประปาส่วน
ภมูภิาค ซอยแมแ่ดง  หมูท่ี่
 4

ขยายเขตประปา 
ยาว 100 ม.

- 60,000 - ขยายเขตประปา 
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

18 ขยายเขตประปาส่วน
ภมูภิาค ซอยปลายชล 
(ชว่งปลาย)  หมูท่ี ่4

ขยายเขตประปา 
ยาว 400 ม.

- 240,000 - ขยายเขตประปา 
ยาว 400 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

19 ขยายเขตประปาส่วน
ภมูภิาค(เชือ่มโครงการเดิม)
  ซอยเยาวราช (ชว่งกลาง)
 หมูท่ี ่7

ขยายเขตประปา 
ยาว 400 ม.

- 240,000 - ขยายเขตประปา 
ยาว 400 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. 
สายหนา้วดัทา่จนี - คลอง
ชลประทาน หมูท่ี ่2

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 200  ม.

700,000  - - คูระบายน้ า คสล. 
 ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
น้ าด่ืมน้ าใชอ้ยา่ง
พอเพยีงและมี
คุณภาพชวีติทีดี่ขึน้

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้มนี้ าด่ืมน้ า
ใชแ้ละมคุีณภาพ
ชวีติทีดี่

ที่

งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

เทศบาลต้าบลคลองขดุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศใหไ้ดม้าตรฐานและเปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
วตัถุประสงค์

1. ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และโครงสรา้งพ้ืนฐาน
   1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสรา้งหรอืปรบัปรงุซ่อมแซมระบบระบายน้้าฝนหรอืน้้าเสยีตา่ง ๆ ใหเ้ชือ่มโยงกันทัง้ระบบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ทางระบายน้ า
สะดวก ลดปญัหา
น้ าทว่มขงัในพืน้ที่

เพือ่ระบายน้ าทว่ม
ขงัในพืน้ทีไ่ด้สะดวก
ยิง่ขึน้

   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่3  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทีท่นัสมยั

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



2 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.
ซอยสร้างสรรค์ 2            
  หมูท่ี ่3

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 40  ม.

140,000 - - คูระบายน้ า คสล. 
 ได้ยาว 40 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

3 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.
ซอยหลังโรงยาง (2 ขา้ง) 
หมูท่ี ่3

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 200  ม.

700,000  - - คูระบายน้ า คสล. 
 ได้ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

4 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.  
ซอยตลาดต้ังจติต์ศีล หมทูี ่4

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 200 ม.

700,000 - - คูระบายน้ า คสล. 
 ได้ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

5 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.  
ซอยบบี ี(เกา่) (2 ขา้ง)
ชมุชนบา้นกลาง  หมูท่ี ่7

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 700 ม.

2,450,000 - - คูระบายน้ า คสล. 
 ได้ยาว 700 ม. 
จ านวน 1 สาย

กองช่าง

6 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.
เหมอืงคลองจดู               
  หมูท่ี ่1

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 300  ม.

1,050,000 - - คูระบายน้ า คสล. 
 ยาว 300  ม.

กองช่าง

7 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.
ถนนขาจนีทัง้ 2 ขา้ง  หมูท่ี่
 1

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 1,000  ม.

2,500,000 2,500,000 คูระบายน้ า คสล. 
 ยาว 1,000  ม.

กองช่าง

8 โครงการศึกษาออกแบบ
วางระบบระบายน้ ารวม 
เทศบาลต าบลคลองขดุ

เพือ่ศึกษา ส ารวจ 
ออกแบบเกีย่วกบั
วางระบบระบายน้ า

ศึกษาการวางระบบ
ระบายน้ า ภายใน
เขตเทศบาล

2,000,000  -  - ได้ผลการศึกษา
ระบบระบายน้ า

น าผลการศึกษาไปสู่
การแกไ้ขปญัหา
และจดัวางระบบ

กองช่าง

9 โครงการศึกษาออกแบบ
ระบบบ าบดัน้ าเสียรวม
เทศบาลต าบลคลองขดุ

เพือ่ศึกษา ส ารวจ 
ออกแบบเกีย่วกบั
ระบบบ าบดัน้ าเสีย

จดัวางระบบบ าบดั
น้ าเสียในเขตเทศบาล

2,000,000  -  - ได้ผลการศึกษา
ระบบระบายน้ า

น าผลการศึกษาไปสู่
การแกไ้ขปญัหา
และจดัวางระบบ

กองช่าง

ทางระบายน้ า
สะดวก ลดปญัหา
น้ าทว่มขงัในพืน้ที่

เพือ่ระบายน้ าทว่ม
ขงัในพืน้ทีไ่ด้สะดวก
ยิง่ขึน้

วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
ที่

ทางระบายน้ า
สะดวก ลดปญัหา
น้ าทว่มขงัในพืน้ที่

เพือ่ระบายน้ าทว่ม
ขงัในพืน้ทีไ่ด้สะดวก
ยิง่ขึน้



10 ปรับปรุงคูระบายน้ า คสล. 
หมูท่ี ่4  หมูท่ี ่7

เพือ่ระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็วยิง่ขึน้

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 1,500 ม.  หมู่
ที ่4 ยาว 750 ม. 
หมูท่ี ่7 ยาว 750 ม.

1,250,000 2,000,000 2,000,000 ยาว 1,500 ม.   
หมูท่ี ่4, 7 จ านวน
 2 หมู่

ชว่ยระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงัใน
พืน้ที่

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

11 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. 
หมูท่ี ่4  หมูท่ี ่7

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 1,500 ม.  หมู่
ที ่4, 7

1,250,000 2,000,000 2,000,000 ยาว 1,500 ม. 
หมูท่ี ่4, 7 จ านวน
 2 แหง่

กองช่าง

12 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.
ซอยเขาจนี 21               
  หมูท่ี ่1

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 700 ม.

 - 2,450,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 700 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

13 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.
ซอยเขาจนี 13               
  หมูท่ี ่1

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 760 ม.

 - 2,660,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 760 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

14 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.
ซอยเขาจนี 17               
  หมูท่ี ่1

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 480 ม.

 - 1,680,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 480 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

15 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.
ซอยเขาจนี 25               
  หมูท่ี ่1

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 180 ม.

 - 630,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 180 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

16 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.
ซอยเขาจนี (รอบวดัถ้ า)     
 หมูท่ี ่1

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 1,000 ม.

 - 1,500,000 2,000,000 คูระบายน้ า   ยาว
 1,000 ม. จ านวน
 1 แหง่

กองช่าง

17 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.  
ซอยบา้นใต้ หมูท่ี ่2

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 500 ม.

 - 1,750,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 500 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

ชว่ยระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็ว ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงัใน
พืน้ที่

เพือ่ระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็วยิง่ขึน้

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม



18 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. 
ซอยสร้างสรรค์ 1   หมูท่ี ่3

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 40 ม.

 - 140,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 40  ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

19 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. 
ซอยปานทพิย ์ หมูท่ี ่3

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 100 ม.

- 350,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 100 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

20 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.  
ซอยปูชุว่ง                    
 หมูท่ี ่4  

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 200 ม.

- 700,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 200 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

21 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.  
  ซอยผลทว ี(บงัหลี)         
  หมูท่ี ่4

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 150 ม.

- 525,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 150 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

22 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. 
ซอยค ารบ 2 (ชว่งปลาย)   
หมูท่ี ่4

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 500 ม.

- 1,750,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 500 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

23 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.  
แยกเขาจนี ซอยราชการ 1 
  หมูท่ี ่4 (2 ขา้งถนน)

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 1,000 ม.

- 1,500,000 2,000,000 คูระบายน้ า   ยาว
 1,000 ม. จ านวน
 1 แหง่

กองช่าง

24 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.ส่ี
แยกบา้นพกัครู - สพป.สตูล
 (2 ขา้ง) หมูท่ี ่4

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 300  ม.

- 1,050,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 300 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

25 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. 
ซอยขา้งโรงเรียนวดัหนา้
เมอืง   หมูท่ี ่6

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 325 ม.

- 1,137,500  - คูระบายน้ า   ยาว
 325 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

26 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. 
ซอยคงจนัทร์  หมูท่ี ่6

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 780 ม.

- 2,730,000  - คูระบายน้ า   ยาว
 780 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

27 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. 
ซอยประชาอทุศิ  หมูท่ี ่6

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 270 ม.

- 945,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 270 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

ทางระบายน้ า
สะดวก ลดปญัหา
น้ าทว่มขงัในพืน้ที่

เพือ่ระบายน้ าทว่ม
ขงัในพืน้ทีไ่ด้สะดวก
ยิง่ขึน้

ทางระบายน้ า
สะดวก ลดปญัหา
น้ าทว่มขงัในพืน้ที่

เพือ่ระบายน้ าทว่ม
ขงัในพืน้ทีไ่ด้สะดวก
ยิง่ขึน้

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั
งบประมาณและทีผ่่านมาวตัถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่



28 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. 
ซอยนุม่สุวรรณ  หมูท่ี ่6

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 280 ม.

- 980,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 280 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

29 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. 
ซอยบา้นนายเบีย้ว -หนา้
สนามกฬีากลาง  หมูท่ี ่6

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 370 ม.

- 1,295,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 370 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

30 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.  
ซอยบา้นนายดล (ทัง้ 2 
ขา้ง)  ชมุชนบา้นกลาง  

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 200 ม.

- 700,000  - คูระบายน้ า   ยาว
 200 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

31 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.  
ซอยเยาวราช - ทรายทอง 
3   หมูท่ี ่7

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 500 ม.

- 1,750,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 500 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

32 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. 
ซอยบา้นพีต้่อย  หมูท่ี ่7

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 670 ม.

- 2,345,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 670 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

33 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. 
ซอยประชาร่วมใจ 1  หมูท่ี่
 7

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 280 ม.

- 980,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 280 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

34 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. 
ซอยวมิานเมฆ (ชว่งปลาย)  
 หมูท่ี ่7

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 440 ม.

- 1,540,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 440 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

35 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.  
ซอยผลทว ี หมูท่ี ่7

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 500 ม.

- 1,750,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 500 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

36 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.  
ซอยขา้งส านกังาน
วฒันธรรม หมูท่ี ่7

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 340 ม.

 - 1,190,000 - คูระบายน้ า   ยาว
 340 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

37 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.  
ซอยหลังบลันาซ๊ะห ์ชมุชน
บา้นกลาง  หมูท่ี ่7

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 150 ม.

 - 525000 - คูระบายน้ า   ยาว
 150 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั
งบประมาณและทีผ่่านมา

ทางระบายน้ า
สะดวก ลดปญัหา
น้ าทว่มขงัในพืน้ที่

เพือ่ระบายน้ าทว่ม
ขงัในพืน้ทีไ่ด้สะดวก
ยิง่ขึน้

ทางระบายน้ า
สะดวก ลดปญัหา
น้ าทว่มขงัในพืน้ที่

เพือ่ระบายน้ าทว่ม
ขงัในพืน้ทีไ่ด้สะดวก
ยิง่ขึน้



38 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.
ซอยผลทว ี(ชว่งกลาง)  2 
ขา้ง ชมุชนบา้นใต้ หมูท่ี ่7

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 550 ม.

 - 1,925,000  - คูระบายน้ า   ยาว
 550 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

39 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.
ซอยเพยีรดี 2 ขา้ง ชมุชน
บา้นใต้ หมูท่ี ่7

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 636 ม.

 - 2,226,000  - คูระบายน้ า   ยาว
 636 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

40 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. 
ซอยมติรอารี  หมูท่ี ่6

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 250 ม.

- - 875,000 คูระบายน้ า   ยาว
 250 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

41 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.
ซอยเกต็เฮ้าส์ 2 ขา้ง ชมุชน
บา้นใต้ หมูท่ี ่7

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 440 ม.

- 1,540,000  - คูระบายน้ า   ยาว
 440 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

42 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.
ซอยวงัเกา่ หมูท่ี ่7

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 380 ม.

- - 1,330,000 คูระบายน้ า   ยาว
 380 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

43 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.
ซอยรัฐประชาสรรค์ (ตลอด
สาย) หมูท่ี ่7

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 300 ม.

-  - 1,050,000 คูระบายน้ า   ยาว
 300 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

44 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล.
ถนนคลองขดุ 13 (ซ.มาย
เฮาส์) หมูท่ี ่7

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 480 ม.

-  - 1,680,000 คูระบายน้ า   ยาว
 480 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

45 กอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. 
บริเวณรอบส านกังาน
เทศบาลต าบลคลองขดุ

กอ่สร้างคูระบายน้ า 
คสล. กวา้ง 0.60 ม.
 ยาว 300 ม.

1,050,000  -  - คูระบายน้ า   ยาว
 300 ม. จ านวน  
 1 แหง่

กองช่าง

ผ.01

ทางระบายน้ า
สะดวก ลดปญัหา
น้ าทว่มขงัในพืน้ที่

เพือ่ระบายน้ าทว่ม
ขงัในพืน้ทีไ่ด้สะดวก
ยิง่ขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศใหไ้ดม้าตรฐานและเปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ทางระบายน้ า
สะดวก ลดปญัหา
น้ าทว่มขงัในพืน้ที่

เพือ่ระบายน้ าทว่ม
ขงัในพืน้ทีไ่ด้สะดวก
ยิง่ขึน้



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 ติดต้ังกิง่โคมไฟสาธารณะ 
บา้นคลองน้ าเวยีน   หมูท่ี ่3

ติดต้ังกิง่โคมไฟ
สาธารณะ จ านวน 
18 จดุ

60,000  - - ติดต้ังกิง่โคมไฟฟาู
 จ านวน 18 จดุ

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
หลังโรงยางหมูท่ี ่3

ขยายเขตไฟฟาู 
ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 100 ม.

35,000  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 จดุ

   กองช่าง   

3 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ส่ีแยก
บา้นพกัครู - สพป.สตูล  
หมูท่ี ่4

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 150 ม.

52,500  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 150 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

4 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
ทุง่นายร้อย (ชว่งปลาย) 

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 150 ม.

52,500  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 150 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

5 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ สายทา่
เทยีบเรือ(ชว่งปลาย) หมูท่ี ่1

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 40 ม.

14,000  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 40 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

6 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
เขาจนี - บา้นนาแค หมูท่ี ่1

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 150 ม.

52,500  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 150 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

7 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
โคกพะยอม 28 หมูท่ี ่1

ขยายเขตไฟฟาู ยาว 
 200 ม.

70,000  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

ประเภทตดิตัง้ก่ิงโคมไฟ/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
ระบบแสงสวา่งและ
มคีวามปลอดภยัใน
ชวีติ-ทรัพยสิ์น

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ที่

ที่

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
ระบบแสงสวา่งและ
มคีวามปลอดภยัใน
ชวีติ-ทรัพยสิ์น

1. ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

   1.3 แนวทางการพัฒนา จดัใหม้หีรอืปรบัปรงุซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหค้วามสวา่งสาธารณะถนนและชมุชน

   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่3  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทีท่นัสมยั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม



8 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
โคกพะยอม 38 (ชว่งปลาย)
  หมูท่ี ่1

ขยายเขตไฟฟาู ยาว 
 100 ม.

35,000 - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

9 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
โคกพะยอม 13 หมูท่ี ่1

ขยายเขตไฟฟาู ยาว 
 100 ม.

35,000 - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

10 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
ไฟแรงต่ า ซอยมสัยดิบา้น   
  ทา่จนี  หมูท่ี ่2

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 150 ม.

52,500  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 150 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

11 ติดต้ังกิง่โคมไฟสาธารณะ 
จากชมุชนปาูยเขยีว - เกาะ
นกหมูท่ี ่ 3

ติดต้ังกิง่โคมไฟ
สาธารณะ จ านวน 
14 จดุ

49,000  - - ติดต้ังกิง่โคมไฟ
สาธารณะ จ านวน
 14 จดุ

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

12 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
หลุมถา่น  หมูท่ี ่3

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 350 ม.

122,500  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 350 ม.  
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

13 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
สร้างสรรค์ 1 หมูท่ี ่3

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 100 ม.

35,000  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

14 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
สร้างสรรค์ 2  หมูท่ี ่3

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 100 ม.

35,000  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

15 ติดต้ังกิง่โคมไฟฟาู
สาธารณะ  บา้นศาลากนั
ตง-บา้นเกาะนก หมูท่ี ่3

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 400 ม. จ านวน 16 
จดุ

98,000  - - ติดต้ังกิง่โคม
ไฟฟาูสาธารณะ
ได้จ านวน 16 จดุ

กองช่าง

16 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
ไฟแสงสวา่ง ซอยศุลกานกุลู
 21 หมูท่ี ่3

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 100 ม.

35,000  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
จ านวน 100 เมตร

กองช่าง

17 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ บา้น
คลองน้ าเวยีนหมูท่ี ่3

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 200 ม.

70,000  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง   

วตัถุประสงค์

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
ระบบแสงสวา่งและ
มคีวามปลอดภยัใน
ชวีติ-ทรัพยสิ์น

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
ระบบแสงสวา่งและ
มคีวามปลอดภยัใน
ชวีติ-ทรัพยสิ์น

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



18 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
แฟลตต ารวจใหม ่(ชว่ง
ปลาย)  หมูท่ี ่1

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 120 ม.

42,600 - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 120 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

19 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ หมูท่ี ่4

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 120 ม.

42,600 - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 120 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

20 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
ปานชรู าลึก หมูท่ี ่4

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 100 ม.

35,000  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

21 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ  ซอย
แมแ่ดง  หมูท่ี ่4

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 100 ม.

35,000  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 100 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

22 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ  ซอย
บญุสม  หมูท่ี ่5

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 200 ม.

70,000 - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

23 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ 
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอยทา่
เทยีบเรือ หมูท่ี ่5

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 40 ม.

14,000 - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 40 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

24 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
สวนปาล์ม หมูท่ี ่5

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 200 ม.

70,000  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

25 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ส านกั
สงฆช์ลคีรีวนาราม หมูท่ี ่5

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 200 ม.

70,000  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ยาว 200 ม. 
จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

26 ติดต้ังกิง่โคมไฟฟาู
สาธารณะ ซอยสหกรณ์
ออมทรัพยค์รู หมูท่ี ่6

ติดต้ังกิง่โคมไฟฟาู
สาธารณะ จ านวน 
20 จดุ

70,000  - - ดิดต้ังกิง่โคม
ไฟฟาูสาธารณะ
ได้จ านวน 20 จดุ

กองช่าง

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

ที่ โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
ระบบแสงสวา่งและ
มคีวามปลอดภยัใน
ชวีติ-ทรัพยสิ์น

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
ระบบแสงสวา่งและ
มคีวามปลอดภยัใน
ชวีติ-ทรัพยสิ์น

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
ระบบแสงสวา่งและ
มคีวามปลอดภยัใน
ชวีติ-ทรัพยสิ์น

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม



27 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
สมนัอทุศิ(ชว่งปลาย) หมูท่ี ่6

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 100 ม.

35,000  - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ระยะยาว 100 ม.
 จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

28 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
โคกพะยอม 9 หมูท่ี ่1

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 500 ม.

175,000 - ขยายเขตไฟฟาูได้
ระยะยาว 500 ม.
 จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

29 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
เขาจนี 5 (ปลายชล) หมูท่ี ่1

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 500 ม.

175,000 - ขยายเขตไฟฟาูได้
ระยะยาว 500 ม.
 จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

30 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอยทา่
จนีแสนสุข ซอย 1 หมูท่ี ่2

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 550 ม.

- 192,500 - ขยายเขตไฟฟาูได้
ระยะยาว 550 ม.
 จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

31 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอยทา่
จนีแสนสุข ซอย 2 หมูท่ี ่2

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 550 ม.

192,500 - - ขยายเขตไฟฟาูได้
ระยะยาว 550 ม.
 จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

32 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ

พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย

บา้นทา่จนี-บา้นนาแค หมู่ที่ 2

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 400 ม.

- 140,000 - ขยายเขตไฟฟาูได้
ระยะยาว 400 ม.
 จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

33 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
โคกพะยอม 4  หมูท่ี ่1

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 300 ม.

- 110,000 - ขยายเขตไฟฟาูได้
ระยะยาว 300 ม.
 จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

34 ติดต้ังกิง่โคมไฟฟาู
สาธารณะหมูบ่า้นดุสิตธาน ี
(ชว่งปลาย)  หมูท่ี ่4

 ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 200 ม. จ านวน 7 จดุ

100,000 ขยายเขตไฟฟาูได้
ระยะยาว 200 ม.
 จ านวน 7 จดุ

กองช่าง

35 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอยวงั
ระยา้  หมูท่ี ่5

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 1,500 ม.

252,000 ขยายเขตไฟฟาูได้
ระยะยาว 1,500 
ม. จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
ระบบแสงสวา่งและ
มคีวามปลอดภยัใน
ชวีติ-ทรัพยสิ์น

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
ระบบแสงสวา่งและ
มคีวามปลอดภยัใน
ชวีติ-ทรัพยสิ์น

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

ที่



36 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ
พร้อมติดต้ังสายดับ ซอย
รวมวารินทร์ ชมุชนบา้นใต้
 หมูท่ี ่7

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 300 ม.

252,000 ขยายเขตไฟฟาูได้
ระยะยาว 300 ม.
 จ านวน 1 จดุ

กองช่าง

37 ติดต้ังไฟเหลืองกระพริบ
บริเวณทางแยก

ติดต้ังไฟเหลือง
กระพริบ บริเวณ
ทางแยก จ านวน 50
 จดุ

100,000 100,000 100,000 ไฟกระพริบ บอก
ทางแยกและจดุ
อนัตราย จ านวน 
50 จดุ

กองช่าง

38 ติดต้ังกิง่โคมไฟฟาู
สาธารณะ บริเวณเสาไฟฟาู
 จ านวน 5 จดุ ซอยเพยีรดี 

ขยายเขตไฟฟาู ยาว
 200 ม. จ านวน 5 จดุ

70,000 - - ติดต้ังกิง่โคมไฟฟาู
 จ านวน 5 จดุ

กองช่าง

39 ติดต้ังกิง่โคมไฟฟาู
สาธารณะ ภายในเขต

ติดต้ังกิง่โคมไฟฟาู
จ านวน 100 ชดุ

200,000 200,000 2,000,000 ติดต้ังกิง่โคมไฟฟาู
ได้จ านวน 100 ชดุ

กองช่าง

ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั

(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 กอ่สร้าง/ปรับปรุง/และ
ติดต้ัง
ปาูยชือ่ซอยต่างๆ

เพือ่อ านวยความ
สะดวกใหป้ระชาชน
ในการใชเ้ส้นทาง

กอ่สร้างปรับปรุง
และติดต้ังปาูยชือ่
ซอย จ านวน         
 100 ปาูย

1,500,000 ปาูยบอกชือ่ซอย
ในเขตเทศบาลฯ 
จ านวน  100 ปาูย

กองช่าง

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศใหไ้ดม้าตรฐานและเปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภยัใน การใช้
เส้นทาง

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
ระบบแสงสวา่งและ
มคีวามปลอดภยัใน
ชวีติ-ทรัพยสิ์น

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับความ
ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

ประเภทปา้ยชือ่ซอย/ปา้ยจราจร

วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ/กิจกรรม

   1.4 แนวทางการพัฒนา จดัวางระบบผังเมอืงและระบบโครงขา่ยคมนาคมขนสง่

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

ที่

   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่3  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทีท่นัสมยั

เทศบาลต้าบลคลองขดุ

1. ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และโครงสรา้งพ้ืนฐาน



2 ติดต้ังกระจกนนูโค้งบริเวณ
ทางแยก ภายในเขตเทศบาล

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการใช้
เส้นทาง

ติดต้ังกระจกนนูโค้ง
บริเวณ ทางแยก  
จ านวน 50 จดุ

100,000 100,000 100,000 กระจกนนูโค้ง
บอกสัญญาณ รถ
สวนทาง บริเวณ
จดุอนัตราย 
จ านวน 50 จดุ

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั

(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

3 โครงการจดัผังเมอืงรวม
ชมุชนเทศบาลต าบลคลอง
ขดุ

เพือ่จดัท าผังเมอืง
รวมชมุชนเทศบาล
ต าบลคลองขดุตาม
บนัทกึขอ้ตกลง การ
บริหารงานแบบ
บรูณาการ

จดัท าผังเมอืงชมุชน
เทศบาลต าบล        
 คลองขดุ

475,300 475,300 475,300 ผังเมอืงชมุชน
เทศบาลต าบล
คลองขดุ

ได้ผังเมอืงทีส่ามารถ
ก าหนดใหเ้ปน็ไป
ตามกฏหมายวา่
ด้วยผังเมอืง

กองช่าง

4 โครงการจดัท าผังเมอืงรวม
เมอืงสตูล

เพือ่จดัท าและ
ปรับปรุงผังเมอืงรวม
เมอืงสตูล

จดัท าผังเมอืงรวม
เมอืงสตูลเพือ่ใหไ้ด้
กระบวนการวางผัง
เมอืงรวมในกรอบ
ขัน้ตอนทีก่ฏหมาย
ก าหนด

250,000 250,000 250,000 ผังเมอืงรวมเมอืง
สตูลเปน็ไปตาม
กระบวน การที่
กฏหมายก าหนด

ผังเมอืงส าหรับใชใ้น
การก าหนดการ
ด าเนนิการไดๆ ให้
เปน็ไปตามกฏหมาย

กองช่าง

ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2  การเพ่ิมประสทิธภิาพดา้นการผลติและมลูค่าสนิค้าเกษตร
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่2  ยทุธศาสตรก์ารเกษตรยัง่ยนื
2. ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ของชมุชน
   2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนา สง่เสรมิและสนับสนุนอาชพี และการท้าการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐานใหแ้ก่ประชาชน  เพ่ือเพ่ิมรายได ้ลดรายจา่ยตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภยัใน การใช้
เส้นทาง

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั



- ประชาชนมี
สถานทีใ่นการซ้ือ-
- มตีลาดสดทีถ่กู
สุขลักษณะ

2 โครงการกอ่สร้างโรงเรือน
ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยี
ประจ าหมูบ่า้น   หมูท่ี ่5

เพือ่ให้ประชาชนมี

สถานทีใ่นการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร

ก่อสร้างโรงเรือนศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประจ าหมูบ่้าน จ านวน

    1 แห่ง

 - 700,000.- - โรงเรือนศูนย์
ถา่ยทอด
เทคโนโลยปีระจ า
หมูบ่า้น จ านวน   
 1 แหง่

ประชาชนมสีถานที่
ในการประกอบ
กจิกรรมต่างๆ ได้
มากขึน้

 กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

3 โครงการฝึกอบรมการจกั
สานเส่ือกก

เพือ่ส่งเสริม
สนบัสนนุการมี
อาชพีเสริม สร้าง
งาน  สร้างรายได้  
แกป่ระชาชน

ประชาชนเขา้รับการ
ฝึกอบรมจ านวน 20
 คน

20,000.-  -  - ประชาชนเขา้ร่วม
ฝึกอบรมอาชพี
อยา่งนอ้ย ร้อยละ
 90 ของเปาูหมาย

ประชาชนเกดิทกัษะ
ใหม่ๆ  และมทีศันะ
คติทีดี่ในการ
ประกอบอาชพี

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมการท า
ขนมพืน้บา้น

เพือ่ส่งเสริม
สนบัสนนุการมี
อาชพีเสริม สร้าง
งาน  สร้างรายได้  
แกป่ระชาชน

ประชาชนเขา้รับการ
ฝึกอบรมจ านวน 20
 คน

20,000.-  -  - ประชาชนเขา้ร่วม
ฝึกอบรมอาชพี
อยา่งนอ้ย ร้อยละ
 90 ของเปาูหมาย

ประชาชนเกดิทกัษะ
ใหม่ๆ  และมทีศันะ
คติทีดี่ในการ
ประกอบอาชพี

ส านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมการท า
ปุย๋ชวีภาพ

เพือ่ส่งเสริม
สนบัสนนุการมี
อาชพีเสริม สร้าง
งาน  สร้างรายได้  
แกป่ระชาชน

ประชาชนเขา้รับการ
ฝึกอบรมจ านวน 40
 คน

20,000.-  -  - ประชาชนเขา้ร่วม
ฝึกอบรมอาชพี
อยา่งนอ้ย ร้อยละ
 90 ของเปาูหมาย

ประชาชนเกดิทกัษะ
ใหม่ๆ  และมทีศันะ
คติทีดี่ในการ
ประกอบอาชพี

ส านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรม           
การแปรรูปหอยขาว

เพือ่ส่งเสริม
สนบัสนนุการมี
อาชพีเสริม สร้าง
งาน  สร้างรายได้  
แกป่ระชาชน

ประชาชนเขา้รับการ
ฝึกอบรมจ านวน 40
 คน

20,000.-  -  - ประชาชนเขา้ร่วม
ฝึกอบรมอาชพี
อยา่งนอ้ย ร้อยละ
 90 ของเปาูหมาย

ประชาชนเกดิทกัษะ
ใหม่ๆ  และมทีศันะ
คติทีดี่ในการ
ประกอบอาชพี

ส านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการกอ่สร้างตลาดสด
ประเภท 2

เพือ่กอ่สร้างตลาด
สดส าหรับการซ้ือ - 
ขายสินค้าทีถ่กูหลัก
สุขาภบิาล

กอ่สร้างตลาดสด
ประเภท 2 เพือ่
จ าหนา่ยสินค้า
จ านวน 1 แหง่

1,500,000.- - - ตลาดสดประเภท
 2 จ านวน 1 แหง่

กอง

สาธารณสุข



7 โครงการฝึกอบรมการตัด
ผมชาย

เพือ่ส่งเสริม
สนบัสนนุการมี
อาชพีเสริม สร้าง
งาน สร้างรายได้  
แกป่ระชาชน

ประชาชนเขา้รับการ
ฝึกอบรมจ านวน 20
 คน

34,000.-  -  - ประชาชนเขา้ร่วม
ฝึกอบรมอาชพี
อยา่งนอ้ย ร้อยละ
 90 ของเปาูหมาย

ประชาชนเกดิทกัษะ
ใหม่ๆ  และมทีศันะ
คติทีดี่ในการ
ประกอบอาชพี

ส านักปลัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

8 โครงการฝึกอบรมการขาย
สินค้าทางอนิเตอร์เนต็

เพือ่ส่งเสริม
สนบัสนนุการมี
อาชพีเสริม สร้าง
งาน  สร้างรายได้  

ประชาชนเขา้รับการ
ฝึกอบรมจ านวน 20
 คน

20,000.-  -  - ประชาชนเขา้ร่วม
ฝึกอบรมอาชพี
อยา่งนอ้ย ร้อยละ
 90 ของเปาูหมาย

ประชาชนเกดิทกัษะ
ใหม่ๆ  และมทีศันะ
คติทีดี่ในการ
ประกอบอาชพี

ส านักปลัด

9 โครงการฝึกอบรมผู้น าสตรี
กา้วน าสู่อาเซียน

เพือ่พฒันาศักยภาพ
ผู้น าสตรีใหม้คีวามรู้
เกีย่วกบัอาเซียน

สตรีเขา้ร่วมอบรม 
จ านวน 70 คน

14,000.-  -  - สตรีเขา้ร่วม
อบรมอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 80

เพือ่พฒันาศักยภาพ
ผู้น าสตรีมคีวามรู้
เกีย่วกบัอาเซียน
สามารถ
เตรียมพร้อมเพือ่รับ
การเปล่ียนแปลง

ส านักปลัด

10 โครงการอบรม
ภาษาองักฤษเพือ่การ
ส่ือสารแกผู้่น าสตรี

เพือ่พฒันาศักยภาพ
ผู้น าสตรีใหม้คีวามรู้
เกีย่วกบั
ภาษาองักฤษเพือ่
การส่ือสาร

สตรีเขา้ร่วมอบรม 
จ านวน 70 คน

28,000.-  -  - สตรีเขา้ร่วม
อบรมอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 80

ผู้น าสตรีสามารถใช้
ภาษาองักฤษเพือ่
การส่ือสารได้

ส านักปลัด

11 โครงการอบรมผู้น าสตรี
ด้านการยติุความรุนแรงใน
ครอบครัว

เพือ่ให้ผู้น าสตรีมี

ความรู้เกีย่วกับ

สถานการณ์ความ

รุนแรงในสังคม 

สามารถเป็นเครือข่าย

เพือ่ยุติความรุนแรง

สตรีเขา้ร่วมอบรม 
จ านวน 70 คน

14,000.-  -  - สตรีเขา้ร่วม
อบรมอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 80

ผู้น าสตรีสามารถ
เปน็เครือขา่ยเพือ่
ยติุความรุนแรง

ส านักปลัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



12 โครงการรวมพลังวนัสตรี
สากล

เพือ่ส่งเสริมใหส้ตรี
ได้เหน็ถงึ
ความส าคัญของวนั

สตรีเขา้ร่วมกจิกรรม
จ านวน 100 คน

11,000.-  -  - สตรีเขา้ร่วม
อบรมอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 80

สตรีได้เขา้ร่วม
กจิกรรมสตรีสากล

ส านักปลัด

13 โครงการอบรมจดัท า
แผนการพฒันาสตรี

เพือ่ใหผู้้น าสตรีได้
วางแผนการพฒันา
สตรีของต าบลคลอง
ขดุ

 สตรีเขา้ร่วม
กจิกรรมจ านวน 100
 คน

18,000.-  -  - มแีผนการพฒันา
สตรี จ านวน 1 
ฉบบั

ผู้น าสตรีม ีและใช้
แผนการพฒันาสตรี
เพือ่เปน็ทศิทางการ
พฒันาสตรีของ
ต าบลคลองขดุ

ส านักปลัด

14 โครงการฝึกอบรมการใช้
อนิเตอร์เนต็เบือ้งต้นแกส่ตรี

เพือ่พฒันาสตรีใหม้ี
ความรู้ 
ความสามารถในการ
ใชง้านอนิเตอร์เนต็

สตรีเขา้ร่วมกจิกรรม
จ านวน 20 คน

17,000.-  -  - สตรีเขา้ร่วม
อบรมอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 80

สตรีมคีวามรู้ในการ
ใชง้านอนิเตอร์เนต็
ในการสืบค้นขอ้มลู
ต่าง ๆ สามารถ
น าไป ใชใ้นการ

ส านักปลัด

ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายแกพ่นกังาน
เทศบาล

จดักจิกรรมแขง่ขนั
กฬีาหรือกจิกรรม
ออกก าลังกายของ
พนกังานเทศบาล
หลังเลิกงาน

พนกังานเทศบาล 
จ านวน 100  คน

30,000.- 30,000.- 30,000.- พนกังานเทศบาล
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
ออกก าลังกาย 
ร้อยละ 80

พนกังาน มสุีขภาพ
ร่างกายทีแ่ขง็แรง
และเกดิความรัก
สามคัคี

กอง

สาธารณสุข

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  การเขา้ถึงบรกิารภาครฐัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่5  ยทุธศาสตรพั์ฒนาการกีฬาเพ่ือความเปน็เลศิและเพ่ือนันทนาการ
2. ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ของชมุชน
   2.2 แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิสนับสนุนการออกก้าลงักายและการแขง่ขนักีฬาของประชาชน เพ่ือใหป้ระชาชนมสีขุภาพจติและสขุภาพกายทีแ่ขง็แรง
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ



2 โครงการแขง่ขนักฬีา
ระหวา่งองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ (เทศบาล
สัมพนัธ์)

เพือ่ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและ
สร้างความรัก
สามคัคีในหมูค่ณะ

จดัหรือร่วมการ
แขง่ขนักฬีาเทศบาล
สัมพนัธป์ลีะ 1 คร้ัง

150,000.- 150,000.- 150,000.- บคุลากรของ
เทศบาลทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมออก
ก าลังกาย ร้อยละ
 80

กอ่ใหเ้กดิความรัก
ความสามคัคี
ระหวา่ง อปท.

กอง

การศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

3 โครงการส่งนกักฬีาเขา้ร่วม
การแขง่ขนั

เพือ่ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายให้
ประชาชนและสร้าง
โอกาสใหไ้ด้รับ
ประสบการณ์จริง
จากการแขง่ขนั
ระดับต่างๆเพือ่ฝึก
ทกัษะและเพิม่ขดี
ความสามารถ

จดัส่งนกักฬีาเขา้
ร่วมการแขง่ขนักฬีา

100,000.- 100,000.- 100,000.- เขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีา ร้อย
ละ 80 ของ
กจิกรรมที่
หนว่ยงานอืน่ให้
เขา้ร่วมการแขง่ขนั

ประชาชนมสุีขภาพ
ร่างกายทีแ่ขง็แรง 
มทีกัษะและขดี
ความสามารถ
ทางการกฬีาเพิม่
มากขึน้

กอง

การศึกษา

4 โครงการเขา้ร่วมแขง่ขนั
มหกรรมกฬีาทอ้งถิน่ 
“ไทคัพ”

เพือ่ส่งเสริมการเล่น
กฬีา ความสามคัคี
ระหวา่งหนว่ยงานที่
เขา้ร่วมการแขง่ขนั

เขา้ร่วมการแขง่ขนั
มหกรรมกฬีาทอ้งถิน่
 “ไทคัพ” ทีก่รม
ส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน่ร่วมกบั
ภาคเอกชนจดัขึน้

50,000.- 50,000.- 50,000.- เขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีา ร้อย
ละ 80 ของชนดิ
กฬีา

ประชาชนได้เล่น
กฬีาและสร้างความ
สามคัคีระหวา่ง
หนว่ยงานทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ

กอง

การศึกษา

5 โครงการสนบัสนนุอปุกรณ์
กฬีาส าหรับหมูบ่า้น/ชมุชน

เพือ่ส่งเสริม
สนบัสนนุการออก
ก าลังกายและฝึก
ทกัษะทางด้านกฬีา

สนบัสนนุอปุกรณ์
กฬีาใหแ้กท่กุ
หมูบ่า้น/ชมุชน

180,000.- 180,000.- 180,000.- ประชาชน 
เยาวชนใน
หมูบ่า้น/ชมุชนได้
ออกก าลังกาย 
ร้อยละ 60

หมูบ่า้น/ชมุชนมี
อปุกรณ์ส าหรับการ
ฝึกซ้อมกฬีา

กอง

การศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI
6 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่น

สนามส าหรับเด็ก หมูท่ี ่3 
และหมูท่ี ่4

เพือ่ใหเ้ด็กได้มเีคร่ือง
เล่นสนามและออก
ก าลังกาย สุขภาพ
แขง็แรง มจีติใจที่
แจม่ใส

จดัซ้ือเคร่ืองเล่น
สนามส าหรับเด็ก 
จ านวน 2 ชดุ

- 1,000,000 - เคร่ืองเล่นสนาม
ส าหรับเด็ก 
จ านวน 2 ชดุ

เด็กมสีถานทีเ่ล่น
และออกก าลังกาย
ในวยัทีเ่หมาะสม

กอง

การศึกษา

- จดัซ้ือทีดิ่น
- กอ่สร้างลานกฬีา
- อปุกรณ์ออกก าลัง
กาย

8 โครงการกอ่สร้างสนาม
กฬีาชมุชน พร้อมอปุกรณ์
เคร่ืองเล่น   หมูท่ี ่7 
(ชมุชนบา้นกลาง)

เพือ่ใหเ้ยาวชน 
ประชาชนได้มี
สถานทีใ่นการออก
ก าลังกาย

- กอ่สร้างสนามกฬีา
 - อปุกรณ์เคร่ืองเล่น
 ออกก าลังกาย

 - 2,000,000 - - กอ่สร้างสนาม
กฬีา - อปุกรณ์
เคร่ืองเล่น ออก
ก าลังกาย จ านวน
 1 แหง่

ประชาชนมสีถานที่
ในการออกก าลัง
กายและท ากจิกรรม
ต่างๆ

 กองช่าง

9 โครงการแขง่ขนักฬีา
ประชาชน

ประชาชนมสุีขภาพ
ร่างกายทีแ่ขง็แรงมี
ความรักสามคัคี

ประชาชนเขา้ร่วม
แขง่ขนักฬีา จ านวน 
700 คน

700,000.- 700,000.- 700,000.- ประชาชนเขา้ร่วม
แขง่ขนักฬีา 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 
80 ของเปาูหมาย

ประชาชนมสุีขภาพ
ร่างกายทีแ่ขง็แรง
และเกดิความรัก
สามคัคี

ส านักปลัด

ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  การเขา้ถึงบรกิารภาครฐัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่7  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษยแ์ละสงัคม
2. ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ของชมุชน
   2.3 แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิสนับสนุนดา้นการจดัสวสัดกิารสงัคมสงเคราะหแ์ละการพัฒนาคุณภาพชวีติผู้ดอ้ยโอกาส เดก็ สตร ีคนชรา  ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดสแ์ละผู้ไดร้บั
ผลกระทบจากภยัพิบตัอิยา่งทัว่ถึงและเปน็ธรรม
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

7 โครงการจดัซ้ือทีดิ่นพร้อม
กอ่สร้างลานกฬีาต้านยา
เสพติด หมูท่ี ่7 (ชมุชนบา้น
เหนอื)

เพือ่ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและ
การดูแลสุขภาพ
ของประชาชนใน
ต าบลคลองขดุ

- 2,500,000 - ทีดิ่นพร้อม
กอ่สร้างลานกฬีา
ต้านยาเสพติด 
(ชมุชนบา้นเหนอื)
 จ านวน 1 แหง่

ประชาชนมสีถานที่
ในการออกก าลัง
กายและท ากจิกรรม
ต่างๆ

 กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI
1 โครงการตรวจ เยีย่ม ฟืน้ฟู

สุขภาพ
เยีย่มผู้ปวุย
กลุ่มเปาูหมาย 7 
กลุ่ม ตามเกณฑ์การ
ตรวจเยีย่มทีต้่อง
ดูแลสุขภาพทีบ่า้น

ผู้ปวุยเปาูหมาย
จ านวน  200 คน

10,000.- 10,000.- 10,000.- ผู้ปวุยทีไ่ด้รับการ
ตรวจเยีย่ม ร้อย
ละ 80

กลุ่มเปาูหมายการ
เยีย่มดูแลทีบ่า้น 7 
กลุ่มมคุีณภาพชวีติ
ทีดี่ขึน้

กอง

สาธารณสุข

2 โครงการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

 เพือ่ตรวจสุขภาพ
เบือ้งต้น เชน่ ความ
ดันโลหติ ระดับ
น้ าตาลในเลือด 
ใหแ้กผู้่สูงอายุ

ผู้สูงอาย ุจ านวน 
500 คน

25,000.- 25,000.- 25,000.- ผู้สูงอายทุีไ่ด้รับ
การตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ 80

ผู้สูงอายมุคุีณภาพ
ชวีติทีดี่ขึน้

กอง

สาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

3 โครงการเยีย่มมารดากอ่น
คลอดและทารกหลังคลอด

เพือ่ส่งเสริมใหส้ตรี
มคีรรภแ์ละทารก
แรกเกดิมคุีณภาพ
ชวีติทีดี่

สตรีมคีรรภแ์ละ
ทารกแรกเกดิ 120 
คน

20,000.- 20,000.- 20,000.- สตรีมคีรรภแ์ละ
ทารกแรกเกดิ ที่
ได้รับการตรวจ
เยีย่ม ร้อยละ 80

สตรีมคีรรภแ์ละ
ทารกแรกเกดิมี
คุณภาพชวีติทีดี่

กอง

สาธารณสุข

4 โครงการพฒันาศักยภาพ
คนพกิาร

เพือ่ใหค้นพกิารมี
คุณภาพชวีติทีดี่ขึน้

 คนพกิารได้รับการ
พฒันาศักภาพ 
จ านวน 150 คน

20,000.- 20,000.- 20,000.- คนพกิารอยา่ง
นอ้ยร้อยละ 50
ได้รับการพฒันา
ศักยภาพอยา่ง
นอ้ย ปลีะ 1 คร้ัง

คนพกิารมคุีณภาพ
ชวีติทีดี่ขึน้

ส านักปลัด

5 โครงการจดัต้ังศูนยบ์ริการ
ผู้สูงอายุ

เพือ่ใหม้ศูีนยบ์ริการ
ส าหรับผู้สูงอายใุหม้ี
คุณภาพชวีติทีดี่ขึน้

มศูีนยบ์ริการ
ผู้สูงอาย ุจ านวน 1 
แหง่

20,000.- 20,000.- 20,000.- มศูีนยบ์ริการ
ผู้สูงอาย ุจ านวน 
1 แหง่

ผู้สูงอายมุคุีณภาพ
ชวีติทีดี่ขึน้

ส านักปลัด

6 โครงการนนัทนาการแก่
ผู้สูงอายุ

เพือ่ใหผู้้สูงอายมุี
คุณภาพชวีติทีดี่ขึน้

มกีารจดักจิกรรม
พฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายอุยา่งนอ้ย 
12 คร้ัง ต่อปี

60,000.- 60,000.- 60,000.- ผู้สูงอายไุด้รับ
การพฒันา
ศักยภาพอยา่ง
นอ้ย 12 คร้ัง ต่อปี

ผู้สูงอายมุคุีณภาพ
ชวีติทีดี่ขึน้

ส านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



7 โครงการชว่ยเหลือผู้
ยากจนทีไ่ด้รับความ
เดือดร้อน

เพือ่ใหช้ว่ยเหลือ
ด้านอปุโภค - 
บริโภค และ
ส่ิงจ าเปน็ในการ
ด ารงชวีติแก่
ประชาชนทีป่ระสบ
ปญัหาความเดือน

ผู้ประสบปญัหาความ
เดือดร้อนได้รับการ
ชว่ยเหลือ  จ านวน 
10 คร้ัง

30,000.- 30,000.- 30,000.- ประชาชนที่
ประสบปญัหา
ความเดือดร้อน
ได้รับความ
ชว่ยเหลืออยา่ง
นอ้ยร้อยละ 50

ประชาชนได้รับการ
ชว่ยเหลืออยา่ง
ทนัทว่งทีส่่งผลให้
คุณภาพชวีติดีขึน้

ส านักปลัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

14,000,000 14,000,000 14,000,000

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

1,572,000.- 1,572,000.- 1,572,000.-

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

10 โครงการเบีย้ยงัชพีผู้ปวุย
เอดส์

เพือ่จา่ยเปน็เบีย้ยงั
ชพี     ผู้ปวุยเอดส์

ผู้ปวุยเอดส์จ านวน 
20 ราย

120,000.- 120,000.- 120,000.- ผู้ปวุยเอดส์ทีม่ี
คุณสมบติั
ครบถว้น ได้รับ
เงินเบีย้ยงัชพีร้อย
ละ 100

ผู้ปวุยเอดส์มี
คุณภาพชวีติทีดี่ไม่
เปน็ภาระของสังคม

ส านักปลัด

11 โครงการสนบัสนนุกองทนุ
สวสัดิการชมุชนต าบล
คลองขดุ

เพือ่จา่ยสมทบ
กองทนุสวสัดิการ
ชมุชนต าบลคลองขดุ

สมทบงบประมาณ 
กองทนุสวสัดิการ

20,000.- 30,000.- 40,000.- เมือ่สมทบ
งบประมาณแล้ว
กองทนุสวสัดิการ
ชมุชมงีบประมาณ
เพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่
 ร้อยละ 10

สมาชกิในกองทนุ
สวสัดิการชมุชน 
ได้รับสวสัดิการ
เพิม่ขึน้

ส านักปลัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

8 โครงการเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเปน็เบีย้ยงั
ชพีผู้สูงอายุ

ผู้สูงอาย ุจ านวน  
1,600 ราย

ผู้สูงอาย ุที่
ลงทะเบยีนแล้ว
ได้รับเงินเบีย้ยงั
ชพีร้อยละ 100

ผู้สูงอายมุคุีณภาพ
ชวีติทีดี่ และไมเ่ปน็
ภาระทางสังคม

ส านักปลัด

9 โครงการเบีย้ความพกิาร เพือ่จา่ยเปน็เบีย้
ความพกิาร

คนพกิาร จ านวน  
262 ราย

คนพกิารที่
ลงทะเบยีนแล้ว
ได้รับเงินความ
พกิาร ร้อยละ 100

คนพกิารมคุีณภาพ
ชวีติทีดี่ และไมเ่ปน็
ภาระทางสังคม

ส านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



12 โครงการสภาองค์กรชมุชน
ต าบลคลองขดุ

เพือ่เปน็เงินอดุหนนุ
ค่าใชจ้า่ยในการจดั
ประชมุ

สมาชกิสภาองค์กร
ชมุชน จ านวน  36 
คน  ประชมุ 4 คร้ัง
ต่อปี

20,000.- 20,000.- 20,000.- สมาชกิสภา
องค์กรชมุชนเขา้
ร่วมประชมุไม่
นอ้ยกวา่ร้อย 80

การบริหารงานของ
สภาองค์กรชมุชนมี
ประสิทธภิาพยิง่ขึน้

ส านักปลัด

13 โครงการพฒันาส่งเสริม
อาชพีและรายได้ใหแ้กผู้่
พกิาร

เพือ่ใหค้นพกิารมี
อาชพีและคุณภาพ
ชวีติทีดี่ขึน้

ฝึกอาชพีใหแ้กผู้่
พกิาร จ านวน     10
 คน

1,080,000 1,080,000 1,080,000 คนพกิารอยา่ง
นอ้ยร้อยละ 50
ได้รับการพฒันา
ศักยภาพอยา่ง
นอ้ย ปลีะ 1 คร้ัง

คนพกิารมคุีณภาพ
ชวีติทีดี่ขึน้

ส านักปลัด



ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 โครงการครอบครัวสัมพนัธ์ ส่งเสริมใหค้รอบครัว
ได้จดักจิกรรม
ร่วมกนัอยา่ง
สร้างสรรค์

ครอบครัว จ านวน 
25 ครอบครัว     50
 คน

50,000.- 50,000.- 50,000.- ครอบครัวเขา้ร่วม
กจิกรรมอยา่ง
นอ้ยร้อยละ 90 
ของเปาูหมาย

ครอบครัวมกีจิกรรม
ร่วมกนัอยา่ง
สร้างสรรค์

ส านักปลัด

2 โครงการจงูลูกจงูหลานเขา้
วดั/มสัยดิ

ส่งเสริมใหส้มาชกิใน
ครอบครัวมี
คุณธรรมจริยธรรม

ครอบครัว จ านวน 
60 ครอบครัว  180 
คน

40,000.- 40,000.- 40,000.- ครอบครัวเขา้ร่วม
กจิกรรมอยา่ง
นอ้ยร้อยละ 90 
ของเปาูหมาย

สมาชกิในครอบครัว
ใชคุ้ณธรรม 
จริยธรรมในการอยู่
ร่วมกนัในครอบครัว

ส านักปลัด

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  การเขา้ถึงบรกิารภาครฐัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่7  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษยแ์ละสงัคม
2. ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ของชมุชน
   2.4 แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาสถาบนัครอบครวัใหม้คีวามเขม้เขง็
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ



ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 โครงการส่งเสริมและพฒันา
เด็กและเยาวชน

เพือ่ส่งเสริม
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนด้านกฬีา
และนนัทนาการ

จดักจิกรรมกฬีาและ
นนัทนาการแกเ่ด็ก
และเยาวชน จ านวน
 300 คน

200,000.- 200,000.- 200,000.- เด็กและเยาวชน 
ได้เขา้ร่วม
กจิกรรมร้อยละ 80

เด็กและเยาวชน
ได้รับการพฒันา
ด้านกฬีาและ
นนัทนาการ

กอง

การศึกษา

2 โครงการอดุหนนุการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แกเ่ด็ก
และเยาวชน

เพือ่ส่งเสริมการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเ่ด็กและ
เยาวชน

อดุหนนุงบประมาณ
ด้านการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
แกเ่ด็กและเยาวชน 
จ านวน 100 คน

50,000.- 50,000.- 50,000.- เด็กและเยาวชน 
ได้เขา้ร่วม
กจิกรรมร้อยละ 80

เด็กและเยาวชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับการ
อบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมใหม้ี
ความรู้คู่คุณธรรม

กอง

การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  การเขา้ถึงบรกิารภาครฐัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่7  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษยแ์ละสงัคม
2. ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ของชมุชน
   2.5 แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิการพัฒนาเดก็และเยาวชนใหม้กีารจดักิจกรรมอยา่งสรา้งสรรค์
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

3 โครงการจดังานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

เพือ่เปน็ขวญั
ก าลังใจและเปน็การ
ส่งเสริมด้าน
นนัทนาการแกเ่ด็ก

มเีด็กเขา้ร่วม
กจิกรรม จ านวน 
1,000 คน

300,000.- 300,000.- 300,000.- เด็กและเยาวชน 
ได้เขา้ร่วม
กจิกรรมร้อยละ 80

-สามารถสร้าง
ประสบการณ์ใหแ้ก่
เด็กได้รับรู้ใน
กจิกรรมทีเ่หมาะสม

กอง

การศึกษา

ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 โครงการฝึกอบรมจดัต้ัง
อาสา สมคัรปอูงกนัภยัฝุาย
พลเรือน(อปพร.)

เพือ่ฝึกอบรมและ
จดัต้ังอาสาสมคัร
ปอูงกนัภยัฝุายพล
เรือน (อปพร.)

ฝึกอบรมและจดัต้ัง
อาสาสมคัรปอูงกนั
ภยัฝุายพลเรือน 
(อปพร.) จ านวน 40
 คน

100,000.- 100,000.- 100,000.- จดัต้ังอาสาสมคัร
ปอูงกนัภยัฝุายพล
เรือน (อปพร.) 
จ านวน 40 คน

เทศบาลมี
อาสาสมคัรปอูงกนั
ภยัฝุายพลเรือน 
(อปพร.) เพือ่
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกทบทวน/
ฝึกซ้อมแผนปอูงกนัภยั

เพือ่ฝึกทบทวน/
ฝึกซ้อมแผนปอูงกนั
ภยั ใหแ้ก่
อาสาสมคัรปอูงกนั
ภยัฝุายพลเรือน 
(อปพร.) ทีม่อียูใ่หม้ี
ประสิทธภิาพเพิม่ขึน้

ฝึกทบทวน/ฝึกซ้อม
แผนปอูงกนัภยัแก่
อาสาสมคัรปอูงกนั
ภยัฝุายพลเรือน 
(อปพร.) จ านวน 20
 คน

50,000.- 70,000.- 90,000.- อาสาสมคัร
ปอูงกนัภยัฝุายพล
เรือนได้ฝึก
ทบทวน/ฝึกซ้อม
แผนทกุคน

อาสาสมคัรปอูงกนั
ภยัฝุายพลเรือน 
(อปพร.) มี
ประสิทธภิาพทกัษะ
ในการปฏบิติัหนา้ที่
เพิม่ขึน้

ส านักปลัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  การเขา้ถึงบรกิารภาครฐัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่9  ยทุธศาสตรเ์มอืงสงบสขุ
2. ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ของชมุชน
   2.6 แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิสนับสนุนงานดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ทัง้ดา้นบคุลากร ดา้นมวลชนและวสัดอุุปกรณ์
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ



3 โครงการรักษาความ
ปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

เพือ่เตรียมพร้อม/
เฝูาระวงั/บรรเทา
เหตุจากสาธารณภยั

ประชาชนได้รับ
ความชว่ยเหลือใน
กรณีเกดิเหตุสา
ธารณภยั

130,000.- 130,000.- 130,000.- ประชาชนได้รับ
ความชว่ยเหลือ
ในกรณีเกดิเหตุสา
ธารณภยัร้อยละ 
80

ประชาชนได้รับ
ความชว่ยเหลือใน
กรณีเกดิเหตุสา
ธารณภยั

ส านักปลัด

4 โครงการปอูงกนัและแกไ้ข
ปญัหาอบุติัเหตุทางถนน

เพือ่รณรงค์ปอูงกนั
ลดปญัหาการเกดิ
อบุติัเหตุทางถนน

จดักจิกรรมรณรงค์
ปอูงกนั/ลดปญัหา
การเกดิอบุติัเหตุทาง
ถนนในชว่งเทศกาล
วนัปใีหม่/วนั
สงกรานต์

50,000.- 50,000.- 50,000.- จดักจิกรรม
รณรงค์ปอูงกนั/
ลดปญัหาการเกดิ
อบุติัเหตุทางถนน
 ปลีะ        2 คร้ัง

ลดปญัหาการเกดิ
อบุติัเหตุทางถนน

ส านักปลัด

5 โครงการซ้อมแผนเผชญิ
เหตุอคัคีภยั

เพือ่จดัซ้อมแผน
เผชญิเหตุอคัคีภยั
ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่อง
เทศบาล

เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล
จ านวน 100 คน

50,000.- 50,000.- 50,000.- เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล
ได้รับความรู้ใน
การเผชญิเหตุ
อคัคีภยัไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

เจา้หนา้ทีข่อง
เทศบาลมคีวามรู้ใน
การระงับเหตุ
อคัคีภยัเบือ้งต้น

ส านักปลัด

6 โครงการสนบัสนนุหนึง่ต าบล
หนึง่ทมีกูช้พี กูภ้ยั OTOS

เพือ่สนบัสนนุการ
ปฏบิติังานและการ
ฝึกอบรมใหเ้จา้หนา้ที่
กูช้พี กูภ้ยั 
ชว่ยเหลือผู้
ประสบภยั ตลอด    

เจา้หนา้ทีกู่ช้พี กูภ้ยั
 จ านวน 9 คน

610,000.- 610,000.- 610,000.- เจา้หนา้ทีกู่ช้พี 
กูภ้ยั จ านวน 9 คน

ประชาชนได้รับการ
ชว่ยเหลือกรณี
ประสบ
เหตุต่างๆ ทนัเวลา

ส านักปลัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

7 โครงการกอ่สร้างปอูมยาม
ชมุชนบา้นใต้ หมูท่ี ่7        
(ซอยร่วมวารินทร์)

เพือ่ปอูงกนั
ทรัพยสิ์นและความ
ปลอดภยัของ
ประชาชนในพืน้ที่

ปอูมยามชมุชน ตาม
แบบทีเ่ทศบาล
ต าบลคลองขดุ 
ก าหนด จ านวน 1 
หลัง

- 100,000.- - ปอูมยามชมุชน 
ตามแบบที่
เทศบาลต าบล
คลองขดุ ก าหนด 
จ านวน      1 หลัง

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัทัง้ชวีติ
และทรัพยสิ์น

 กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



8 โครงการฝึกอบรมความรู้
ด้านการจราจร

เพือ่ใหค้วามรู้
เกีย่วกบักฎระเบยีบ
และวนิยัจราจร
ใหแ้กเ่ยาวชนและ
ประชาชน

เพือ่ฝึกอบรมความรู้
ด้านการจราจรให้
เยาวชนและ
ประชาชน จ านวน 
120 คน

100,000.- 100,000.- 100,000.- เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้านกฎ
จราจร ไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80 
ของเปาูหมาย

ประชาชนได้รับ
ความรู้และความ
ปลอดภยัในการใช้
รถใชถ้นน

ส านักปลัด

ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 โครงการสมทบเงินให้
กองทนุหลักประกนัสุขภาพ

เพือ่จดับริการสร้าง
เสริมสุขภาพปอูงกนั
โรคฟืน้ฟู
สมรรถภาพและ
รักษาพยาบาล
ระดับปฐมภมูเิชงิรุก

สมทบเงินใหก้องทนุ
หลักประกนัสุขภาพ

450,000.- 470,000.- 500,000.- สมทบเงินให้
กองทนุ
หลักประกนั
สุขภาพ ปลีะ 1 
คร้ัง

ประชาชนในทอ้งถิน่
ได้รับการสร้าง
หลักประกนัสุขภาพ

กอง

สาธารณสุข

2 โครงการอดุหนนุงาน
สาธารณสุขมลูฐานชมุชน

เพือ่อดุหนนุ
งบประมาณให้
หมูบ่า้นและชมุชน 
จดักจิกรรมตามงาน
สาธารณสุขมลูฐาน

อดุหนนุงบประมาณ 
ใหแ้ก ่หมูบ่า้น 6 
หมูบ่า้น และชมุชน 3
 ชมุชน

135,000.- 135,000.- 135,000.- หมูบ่า้น 6 
หมูบ่า้น และ
ชมุชน 3 ชมุชน ที่
ได้รับการอดุหนนุ
งบประมาณ  ปลีะ
 1 คร้ัง

ประชาชนในชมุชน
หมูบ่า้นได้รับการ
ดูแลและการบริการ
เบือ้งต้นจาก
อาสาสมคัร
สาธารณสุข

กอง

สาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  การเขา้ถึงบรกิารภาครฐัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่7  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษยแ์ละสงัคม
2. ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ของชมุชน
   2.7 แนวทางการพัฒนา พัฒนารปูแบบและระบบการจดับรกิารสาธารณสขุใหค้รอบคลมุและทัว่ถึงทกุกลุม่ เปา้หมาย     ทัง้การปอ้งกัน เฝ้าระวงัและควบคุมโรคตดิตอ่/โรคไม่
ตดิตอ่
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



3 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานของ อสม.

เพือ่จดัอบรมให้
ความรู้และศึกษาดู
งานแก ่อสม.

อสม. จ านวน       
100 คน

500,000.- 500,000.- 500,000.- อสม.ทีเ่ขา้ร่วม
การอบรมและ
ศึกษาดูงานไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 
80

อสม.สามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้รับมา
ด าเนนิงานด้าน
สาธารณสุขร่วมกบั
เจา้หนา้ที ่ ผู้น า
ชมุชนและประชาชน
ได้เปน็อยา่งดี

กอง

สาธารณสุข

4 โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิติัการเฉพาะด้านใหแ้ก่
 อสม.

เพือ่จดัอบรมให้
ความรู้แก ่อสม. 
สามารถปฏบิติังาน
ในงานต่างๆ ด้าน
สาธารณสุข

อสม.จ านวน 160 
คน อบรม 4 คร้ัง

70,000.- - - อสม.ทีเ่ขา้ร่วม
การอบรมไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

อสม.สามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้รับมา
ด าเนนิงานด้าน
สาธารณสุขร่วมกบั
เจา้หนา้ที่

กอง

สาธารณสุข

1. อสม จ านวน      
160 คน
2. กลุ่มทีด่ าเนนิงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมใน
ชมุชน จ านวน     35
 คน

3.คณะกรรมการ
ด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

- สัตวเ์ล้ียงลูกด้วย
นมทีม่เีจา้ของจ านวน
 700 ตัว

- สัตวเ์ล้ียงลูกด้วย
นมทีไ่มม่เีจา้ของ 50
 ตัว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

6 โครงการควบคุมและ
ปอูงกนัโรคพษิสุนขับา้

1. เพือ่ด าเนนิการ
ใหบ้ริการฉดีวคัซีน
ปอูงกนัโรคพษิสุนขั
บา้ ผ่าตัดท าหมนั 
ฉดียาคุม ร่วมกบั
ส านกังานปศุสัตว์
จงัหวดั

130,000.- 130,000.- 130,000.- สัตวเ์ล้ียงลูกด้วย
นมทีไ่ด้รับการ
ควบคุมและ
ปอูงกนัโรคพษิ
สุนขับา้ ไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ขอ้มลูขา่วสาร มี
ความรู้ และ
สามารถปฏบิติัตัว
ในการระวงัปอูงกนั
โรคได้

กอง

สาธารณสุข

5 โครงการจดัประชมุกลุ่ม 
ชมรม และคณะกรรมการ
ด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพือ่ด าเนนิการ
ประชมุกลุ่ม ชมรม 
หรือคณะกรรมการ 
ทีด่ าเนนิการในงาน
สาธารณสุข

50,000.- 50,000.- 50,000.- กลุ่ม ชมรม และ
คณะกรรมการ
ต่างๆ  ทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

เกดิความร่วมมอืใน
การปฎบิติังานด้าน
สาธารณสุขจาก
กลุ่มต่างๆอยา่ง
ประสิทธภิาพ

กอง

สาธารณสุข



2. ขึน้ทะเบยีนสุนขั
และจดัเตรียม
สถานทีส่ าหรับ
ควบคุมสุนขัจรจดั
1. ด าเนนิการ
รณรงค์ ก าจดัแหล่ง
เพาะพนัธุ ์ร้ือคู
ระบายน้ า ในกรณี
2. ด าเนนิการฉดีพน่
ยงุในโรงเรียน ก าจดั
แหล่งเพาะพนัธุ ์
ในชว่งกอ่นการ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

8 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เร่ืองโรคเอดส์ในสถานศึกษา

เพือ่อบรมใหค้วามรู้ 
ในกลุ่มเยาวชน 
เพือ่ใหเ้กดิความ
ตระหนกัและให้
ความส าคัญกบัการ
ปอูงกนัโรคเอดส์

นกัเรียน จ านวน 50
 คน

20,000.- - - นกัเรียนทีไ่ด้รับ
การอบรม ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 
80

ลดอตัราปวุยด้วย
โรคเอดส์ในกลุ่ม
เยาวชน

กอง

สาธารณสุข

1.ตรวจสถานที่
จ าหนา่ยอาหารสด
และร้านค้า จ านวน 
 60 แหง่
2.ตรวจสถานที่
จ าหนา่ยอาหารใน
โรงเรียน จ านวน  1 
แหง่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

9 โครงการเฝูาระวงัการ
บริโภค อาหารสะอาด
ปลอดภยัปราศจากสาร
ปนเปือ้นและผลิตภณัฑ์
สุขภาพ

ตรวจสารปนเปือ้น
ในอาหารทีจ่ าหนา่ย
ในชมุชน/โรงเรียน

30,000.- 30,000.- 30,000.- สถานทีจ่ าหนา่ย
อาหารสด ร้านค้า
 ชมุชน และ
โรงเรียนไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

ประชาชนในเขต
พืน้ทีไ่ด้บริโภค
อาหารทีส่ะอาด
และปลอดภยั
ปราศจากสารเคมี
และส่ิงปนเปือ้นและ
ใชผ้ลิตภณัฑ์
สุขภาพทีไ่ด้มาตรฐาน

กอง

สาธารณสุข

7 โครงการควบคุมและ
ปอูงกนัโรคทีเ่กดิจากยงุ
เปน็พาหะ

ครัวเรือนทีไ่ด้รับการ
รณรงค์และฉดีพน่
และก าจดัแหล่ง
เพาะพนัธุ ์จ านวน 
2,000 ครัวเรือน

70,000.- 70,000.- 70,000.- ครัวเรือนได้รับ
การรณรงค์และ
ฉดีพน่และก าจดั
แหล่งเพาะพนัธุ ์
จ านวน ไมน่อ้ย
กวา่ ร้อยละ 80

อตัราปวุยและอตัรา
ของโรค
ไขเ้ลือดออกลดลง  
อตัราปวุยด้วยโรคที่
เกดิจากยงุเปน็
พาหะอืน่ๆ ไมม่ี

กอง

สาธารณสุข

6 โครงการควบคุมและ
ปอูงกนัโรคพษิสุนขับา้

130,000.- 130,000.- 130,000.- สัตวเ์ล้ียงลูกด้วย
นมทีไ่ด้รับการ
ควบคุมและ
ปอูงกนัโรคพษิ
สุนขับา้ ไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ขอ้มลูขา่วสาร มี
ความรู้ และ
สามารถปฏบิติัตัว
ในการระวงัปอูงกนั
โรคได้

กอง

สาธารณสุข



10 โครงการลด เล่ียง โรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง

ปอูงกนัผู้ปวุยกลุ่ม
เส่ียงต่อการเกดิโรค
อมัพฤกษ ์อมัพาต
ในชมุชน

เยีย่มผู้ปวุย
โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหติสูง จ านวน 
600 คน

30,000.- 30,000.- 30,000.- ผู้ปวุย
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหติสูง 
ได้รับการตรวจ
เยีย่ม ไมน่อ้ยกวา่

ลดอตัราปวุยด้วย
โรคอมัพฤกษ ์
อมัพาต ในกลุ่ม
ผู้ปวุยโรคไมติ่ดต่อ
เร้ือรัง

กอง

สาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

11 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านการ
จ าหนา่ยอาหาร

อบรมใหค้วามรู้ผู้
ประกอบ การ
ร้านอาหารให้
ด าเนนิการตามหลัก
สุขาภบิาลอาหาร  
และหลักอาหารฮา
ลาล

ร้านอาหารมกีาร
ด าเนนิการทีถ่กูหลัก
สุขาภบิาลอาหาร  
และตามหลักอาหาร
ฮาลาล จ านวน 30 
ร้าน

100,000.- 100,000.- 100,000.- ร้านอาหารมกีาร
ด าเนนิการทีถ่กู
หลักสุขาภบิาล
อาหาร  และตาม
หลักอาหารฮาลาล
ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ
 80 ของ
ร้านอาหารในพืน้ที่

ประชาชนได้บริโภค
อาหารจากร้าน
จ าหนา่ยอาหารที่
สะอาดปลอดภยั

กอง

สาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 โครงการเขา้ค่ายปอูงกนัภยั
ยาเสพติด

เพือ่จดัอบรมในการ
ปอูงกนัยาเสพติดใน
เยาวชนกลุ่มเส่ียง

นกัเรียนศูนย์
การศึกษานอก
โรงเรียนต าบล   
คลองขดุ จ านวน 50
 คน

50,000.- - - นกัเรียนศูนย์
การศึกษานอก
โรงเรียนต าบล   
คลองขดุ ตาม
เปาูหมายไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

นกัเรียนศูนย์
การศึกษานอก
โรงเรียนต าบล   
คลองขดุ กลุ่มเส่ียง
ได้รับการเสริมสร้าง
เกราะปอูงกนัภยัยา
เสพติด

กอง

สาธารณสุข

ผ.01

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  การเขา้ถึงบรกิารภาครฐัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่9  ยทุธศาสตรเ์มอืงสงบสขุ
2. ยทุธศาสตร ์ การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติและความเขม้แขง็ของชมุชน
   2.8 แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิมาตรการปอ้งกัน เฝ้าระวงัและบ้าบดั ผู้เสีย่งตอ่การตดิยาเสพตดิ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 โครงการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่

เพือ่จดัท า
แผนพฒันาเปน็
แนวทางในการ
พฒันาเทศบาล

เอกสารแผน
ยทุธศาสตร์การ
พฒันา,แผนพฒันา
สามป,ี แผน
ด าเนนิงาน

50,000.- 50,000.- 50,000.- เทศบาลมี
แผนพฒันา
เทศบาลทัง้ 3 ฉบบั

มแีผนพฒันา
เทศบาล  เพือ่ใช้
เปน็แนวทางส าหรับ
ผู้ปฏบิติั อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ
การจดัท าแผนชมุชน

เพือ่สนบัสนนุ
ส่งเสริมการมส่ีวน
ร่วมของประชาชน
ในการจดัท าแผน

ได้แผนชมุชนจ านวน
 6 หมูบ่า้น 3 ชมุชน

100,000 100,000 100,000 หมูบ่า้น/ชมุชนมี
แผนชมุชน ร้อย
ละ 100

ประชาชนมคีวาม
ต่ืนตัวในการพฒันา
หมูบ่า้น ชมุชนของ
ตนเอง

ส านักปลัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

3 โครงการจดัต้ังชมุชน เพือ่ใหม้กีารจดัต้ัง
ชมุชน

จดัต้ังชมุชนใน
หมูบ่า้น 6 หมูบ่า้น

100,000 100,000 100,000 มกีารจดัต้ังชมุชน 
ในหมูบ่า้น จ านวน
 6 หมูบ่า้น

มชีมุชนเกดิขึน้ และ
สามารถบริหาร
จดัการตนเองได้
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ส านักปลัด

4 โครงการจดัอบรม
คณะกรรมการชมุชน

เพือ่ให้
คณะกรรมการ
ชมุชนทราบบทบาท
หนา้ทีข่องตนเองใน
การปฏบิติังานใน

จดัอบรม
คณะกรรมการชมุชน
 จ านวน 135 คน

50,000 50,000 50,000 คณะกรรมการ
ชมุชนเขา้ร่วม
กจิกรรม จ านวน
ไมน่อ้ยกวา่ 80

คณะกรรมการ
ชมุชนทราบบทบาท
หนา้ทีข่องตนเอง
สามารถปฏบิติังาน
ในชมุชนได้อยา่งมี

ส านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  การเขา้ถึงบรกิารภาครฐัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่10  ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทีด่ี
3. ยทุธศาสตรด์า้นการวางแผน การพาณิชย ์และการทอ่งเทีย่ว
   3.1 แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิพัฒนาคนใหม้สีว่นรว่มในกระบวนการพัฒนาทอ้งถ่ิน สรา้งโอกาสและปลกูฝังใหป้ระชาชนมจีติส้านึกและรว่มผิดชอบตอ่ชมุชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 โครงการมอบใบประกาศ
เกยีรติคุณใหก้บัผู้ช าระภาษี

เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพ
ระบบงานการ
จดัเกบ็ภาษฯี ใหม้ี
ประสิทธภิาพ

จดัท าใบประกาศ
เกยีรติคุณใหผู้้ช าระ
ภาษ ีเพือ่เปน็เกยีรติ
และยกยอ่งผู้ให้
ความร่วมมอืในการ
ช าระภาษ ี  จ านวน 
100 ราย

50,000 ผู้ช าระภาษตีาม
หลักเกณฑ์ได้รับ
ใบประกาศเกยีรติ
คุณ ไมน่อ้ยกวา่
ร้อยละ 80

การจดัเกบ็ภาษ ี    
 มปีระสิทธภิาพและ
 มรีายได้มาพฒันา
ทอ้งถิน่มากขึน้

กองคลัง

2 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนทีภ่าษแีละทะเบยีน
ทรัพยสิ์น

เพือ่ปรับปรุงระบบ
แผนทีภ่าษแีละ
ทะเบยีนทรัพยสิ์น
ใหถ้กูต้อง เปน็
ปจัจบุนั

ส ารวจขอ้มลูแปลง
ทีดิ่นและทรัพยสิ์น
ใหถ้กูต้อง ครบถว้น 
จ านวน 18,000 
แปลง

100,000 100,000 100,000 ขอ้มลูแปลงทีดิ่น
และทรัพยสิ์นที่
ถกูต้อง ครบถว้น 
 ไมน่อ้ยกวา่ร้อย
ละ 80

มขีอ้มลูแปลงทีดิ่น
และทรัพยสิ์น
ถกูต้องครบถว้น

กองคลัง

ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศใหไ้ดม้าตรฐานและเปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่1  ยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วเชงินิเวศและการทอ่งเทีย่วทีป่ระทบัใจ
3. ยทุธศาสตรด์า้นการวางแผน การพาณิชย ์และการทอ่งเทีย่ว
   3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรบัปรงุสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตลอดจนการประชาสมัพันธข์อ้มลูกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  การเขา้ถึงบรกิารภาครฐัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่10  ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทีด่ี
3. ยทุธศาสตรด์า้นการวางแผน การพาณิชย ์และการทอ่งเทีย่ว
   3.2 แนวทางการพัฒนา การปรบัปรงุระบบการวางแผนการจดัเก็บภาษี และพัฒนาการจดัหารายไดข้องทอ้งถ่ิน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ



1 โครงการทศันศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในต าบลคลองขดุ

เพือ่เสริมสร้างความ
เขา้ใจและเรียนรู้ใน
สถานทีส่ าคัญต่างๆ
ในต าบลคลองขดุ 
เพือ่ประชาสัมพนัธ์
ใหแ้กบ่คุคลทัว่ไป

เยาวชน จ านวน 2 
รุ่นๆละ 50 คน

 - 100,000 100,000 เยาวชนเขา้ร่วม
โครงการ ไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

เยาวชนมคีวาม
เขา้ใจขอ้มลูสถานที่
ส าคัญต่างๆใน
ต าบลและสามารถ
ประชาสัมพนัธ์
ใหแ้กบ่คุคลทัว่ไปได้

ส านักปลัด

2 โครงการล่องเรือส ารวจ
ทศันยีภาพ2 ฝ่ังคลอง 
(คลองน้ าเวยีน)

เพือ่พฒันาแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว คลองน้ า
เวยีนใหเ้ปน็สถานที่
ทอ่งเทีย่งเชงินเิวศน์
แหง่ใหม่

เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล/

เจ้าหน้าทีด้่านการ

ท่องเทีย่วจาก

หน่วยงานภายนอก/

ประชาชนทัว่ไป 

จ านวน 40 คน

100,000 100,000  - เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล/

เจ้าหน้าทีด้่านการ

ท่องเทีย่วจ/ 

ประชาชนทัว่ไป 

เข้าร่วมโครงการ

ตามเปูาหมาย ไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 80

แหล่งทอ่งเทีย่ว
ได้รับการพฒันาให้
เปน็ทีรู้่จกั/พฒันา
เศรษฐกจิด้านการ
ทอ่งเทีย่วในต าบล

ส านักปลัด



ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 โครงการรักษค์ลอง รักษป์าุ
  รักษห์อยขาว

เพือ่ส่งเสริมอนรัุกษ์
ฟืน้ฟปูาุชายเลน 
ด้วยการปลูกปาุ
ทดแทน

ประชาชน เขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 
210 คน

200,000 100,000 100,000 ประชาชน ทีเ่ขา้
ร่วมโครงการตาม
เปาูหมาย ไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

ปาุชายเลน หอย
ขาวและระบบนเิวศ
มคีวามอดุมสมบรูณ์ 
 ไมสู่ญพนัธุ์

กอง

สาธารณสุข

2 โครงการบา้นสวยสะอาด
หนา้บา้นนา่มอง

พฒันาส่ิงแวดล้อม
ในชมุชน  รณรงค์
เร่ืองความสะอาด
และประกวดบา้นที่
เขา้ร่วมโครงการ

บา้นเรือน ชมุชน ที่
เขา้ร่วมโครงการ 
350 หลังคาเรือน

150,000 150,000 150,000 บา้นเรือน ชมุชน 
ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการตาม
เปาูหมาย ไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

อาคารบา้นเรือนใน
หมูบ่า้น ชมุชนมี
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย ถกู
สุขลักษณะ

กอง

สาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

3 โครงการทอดผ้าปาุขยะ รับบริจาคขยะรี
ไซเคิลจากชมุชน
และหนว่ยงานต่าง ๆ
 การจดัพุม่ผ้าปาุ
ขยะรีไซเคิล การแห่
ผ้าปาุรีไซเคิลและ
แฟนซี มอบแกว่ดั
ต่างๆ ในพืน้ที่

ประชาชนในพืน้ทีท่ัง้
 7 หมูบ่า้น จ านวน  
500  หลังคาเรือน

50,000 50,000 50,000 ประชาชน ทีเ่ขา้
ร่วมโครงการตาม
เปาูหมาย ไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
จติส านกึ และมส่ีวน
ร่วมในการจดัการ
ขยะลดปริมาณขยะ
ในแต่ละวนัและลด
ค่าใชจ้า่ยของ
เทศบาลในการ
จดัการขยะ

กอง

สาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศใหไ้ดม้าตรฐานและเปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่4  ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหย้ัง่ยนื
4. ยทุธศาสตร ์ ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
   4.1 แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนมจีติส้านึกและกระบวนการมสีว่นรว่มในการจดัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



4 โครงการท าปุย๋หมกัและปุย๋
น้ าหมกัชวีภาพ

น าขยะอนิทรีย์
ครัวเรือนมาท าปุย๋  
โดยด าเนนิการทัง้
เฉพาะรายครัวเรือน
 และจดัท าศูนย์
เรียนรู้ชมุชน

ประชาชนในพืน้ที่
หมูท่ี ่2, หมูท่ี ่3,  
หมูท่ี ่5, หมูท่ี ่7  
จ านวน 200 
ครัวเรือน

80,000 80,000 80,000 ประชาชน ทีเ่ขา้
ร่วมโครงการตาม
เปาูหมาย ไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
จติส านกึ และมส่ีวน
ร่วมในการจดัการ
ขยะลดปริมาณขยะ
และลดค่าใชจ้า่ย
ของเทศบาลในการ
จดัการขยะ

กอง

สาธารณสุข

5 โครงการคลองสวย น้ าใส 
ไร้มลพษิ

เกบ็ขยะ ร้ือส่ิงกดี

ขวาง และขุดลอก

คลอง เพื่อใหเ้กดิ

ความสะอาด 

ปลอดภยั และไม่ต้ืน

เขิน

คลองม าบงัในเขต
พืน้ทีต่ าบลคลองขดุ 
ได้รับการปรับปรุง 
จ านวน 1 สาย

30,000 30,000 30,000 คลองม าบงัใน
เขตพืน้ทีต่ าบล
คลองขดุได้รับ
การปรับปรุง 
จ านวน 1 สาย

คลองม าบงัในเขต
พืน้ทีต่ าบลคลองขดุ 
ได้รับการดูแลรักษา
ใหม้คีวามสะอาด  
ปลอดภยั

กอง

สาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

6 โครงการอบรมสร้าง
จติส านกึรักษส่ิ์งแวดล้อม

เพือ่จดัอบรมสร้าง
จติส านกึแก่
ประชาชนในด้าน
การอนรัุกษ์
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่

อบรมแกนน าและ

ประชาชน 50 คน  

จ านวน  4  คร้ัง

55,000 55,000 55,000 แกนน าและ
ประชาชน ทีเ่ขา้
ร่วมโครงการตาม
เปาูหมาย ไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

ปาุชายเลน หอย
ขาวและระบบ
นเิวศนม์คีวามอดุม
สมบรูณ์  ไมสู่ญพนัธุ์

กอง

สาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1.เพือ่ปรับปรุง
สถานทีบ่อ่ก าจดัขยะ
  2.เพือ่ท าแนว

ปูองกันขยะปลิว

1.จัดท าร้ัวบริเวณ

สถานทีบ่่อก าจัดขยะ

ยาว 500 เมตร 

2.จดัท าประตูร้ัว

4.ปลูกต้นไมบ้ริเวณ
ริมร้ัวบอ่ก าจดัขยะ 
จ านวน 250  ต้น

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

2 โครงการกอ่สร้างโรงเรือน
ส าหรับท าสถานทีคั่ดแยก
ขยะมลูฝอย

เพือ่ใชเ้ปน็สถานที่
ในการจดัการขยะ
มลูฝอย

ก่อสร้างโรงเรือน

ส าหรับท าสถานทีคั่ด

แยกขยะมูลฝอย 

จ านวน 1 หลัง

500,000 โรงเรือนส าหรับ
ท าสถานทีคั่ดแยก
ขยะมลูฝอย 
จ านวน 1 หลัง

การด าเนนิการคัด
แยกขยะมี
ประสิทธภิาพมาก
ยิง่ขึน้

กอง

สาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงสถานที่
บอ่ก าจดัขยะ

600,000 300,000 300,000 ปรับปรุงบอ่ก าจดั
ขยะ จ านวน       
 1 แหง่

สถานทีบ่อ่ก าจดั
ขยะอยูใ่นสภาพดี
พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ

กอง

สาธารณสุข

3.เพือ่ใหร้ถบรรทกุ
ขยะเขา้เทขยะได้
สะดวก

3.จดัท าและ
ปรับปรุงถนนภายใน
สถานทีบ่อ่ก าจดัขยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  การเขา้ถึงบรกิารภาครฐัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่4  ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหย้ัง่ยนื
4. ยทุธศาสตร ์ ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
   4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจดัเก็บ  คัดแยก และการก้าจดัขยะใหเ้พียงพอและมปีระสทิธภิาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



1.เพือ่จดัหารถเกบ็
ขนขยะใหเ้พยีงพอ
ในการบริการ

1. เทศบาลมกีาร
เกบ็ขนขยะ
ครอบคลุมพืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 95

2.เพือ่ขยายพืน้ทีก่าร
เกบ็ขนขยะ

2. ไมม่ปีญัหา
ร้องเรียนขยะมลู
ฝอยตกค้าง

1.เพิม่แกไ้ขปญัหา
ขยะมลูฝอยตกค้าง
2.เพือ่ปรับปรุงภมูิ
ทศันถ์นนในเขต
เทศบาล

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

5 โครงการกอ่สร้างบอ่ฝัง
กลบขยะแบบประยกุต์

จดัท าพืน้ทีร่องรับ
ขยะและระบบ
บ าบดัน้ าชะขยะ
เบือ้งต้น

กอ่สร้างบอ่ฝังกลบ
ขยะแบบประยกุต์ 
จ านวน 1 บอ่ พร้อม
บอ่บ าบดัน้ าชะขยะ
แบบบอ่ผ่ึง จ านวน 3
 บอ่

500,000 ระบบก าจดัขยะ
จ านวน 1 ระบบ

เทศบาลมรีะบบการ
ก าจดัขยะทีถ่กูหลัก
สุขาภบิาล

กอง

สาธารณสุข

6 โครงการซ่อมใหญ่รถเกบ็
ขนขยะ

เพือ่ซ่อมบ ารุง 
ปรับปรุง รถเกบ็ขน
ขยะใหใ้ชก้ารได้ปกติ

เพือ่ซ่อมบ ารุง 
ปรับปรุง รถเกบ็ขน
ขยะหมายเลข 
ทะเบยีน 80-1921 
จ านวน 1 คัน

300,000 รถเก็บขนขยะ

หมายเลข ทะเบียน

 80-1921 จ านวน 

1 คัน ทีไ่ด้รับการ

ซ่อมแซม

เพือ่ใหร้ะบบการ
จดัการขยะเปน็ไป
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

กอง

สาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

4 โครงการถนนปลอดถงัขยะ ถนนสายยนตรการ
ก าธร เปน็พืน้ที่
ปลอดถงัขยะ จ านวน
 1 สาย

300,000 100,000 100,000 ถนนสายยนตร
การก าธร เปน็
พืน้ทีป่ลอดถงัขยะ
 จ านวน 1 สาย

เทศบาลมรีะบบการ
เกบ็ขนขยะทีดี่ขึน้

กอง

สาธารณสุข

3 โครงการจดัซ้ือรถบรรทกุ
ขยะ

จดัซ้ือรถบรรทกุขยะ
แบบอดัทา้ย ขนาด  
10 ลบ.ม. จ านวน  1
  คัน

3,700,000 รถบรรทกุขยะ
แบบอดัทา้ย 
ขนาด  10 ลบ.ม. 
จ านวน  1  คัน

กอง

สาธารณสุข



1.จดัซ้ือถงัขยะขนาด
 200 ลิตร จ านวน 
50 ใบ

2.จดัซ้ือถงัขยะขนาด
 240 ลิตร จ านวน 
250 ใบ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1.กอ่สร้างโรงคัดแยก
 กวา้ง 10 เมตร ยาว
 20 เมตร
2.จดัซ้ือสายพานคัด
แยก ความยาว 15 
เมตร

1.จดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้การจดัการ
ขยะ

1.ปรับพืน้ทีบ่ริเวณ

ก่อสร้างศูนย์การ

เรียนรู้ 1 ไร่

2.จดัหาวสัดุและ
อปุกรณ์ในการ
จดัการขยะ

2.กอ่สร้างอาคาร 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 
10 เมตร

3.จดัซ้ือตะแกรงคัด
แยกขยะรีไซเคิล ,
ตะแกรงคัดแยกขยะ
อนัตราย , ถงัผลิต
น้ าชวีภาพ ,ชดุผลิต
แกซ๊ชวีภาพ

9 โครงการกอ่สร้างศูนยก์าร
เรียนรู้ การจดัการขยะมลู
ฝอยแบบครบวงจร

525,000 100,000 100,000 มศูีนยก์ารเรียนรู้ 
การจดัการขยะ
มลูฝอย จ านวน 1
 แหง่

ประชาชนได้รับการ
จดัการขยะอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

กอง

สาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
8 โครงการกอ่สร้างโรงเรือน

สถานทีคั่ดแยก พร้อม
อปุกรณ์

กอ่สร้างอาคาร
โรงเรือนคัดแยก
และสายพานล าเลียง

800,000 800,000 800,000 มอีาคารโรงเรือน
คัดแยกและ
สายพานล าเลียง 
จ านวน 1 แหง่

เทศบาลมกีารคัด
แยกขยะไปใช้
ประโยชนม์ากขึน้

กอง

สาธารณสุข

7 โครงการจดัซ้ือถงัขยะ เพือ่จดัซ้ือถงัขยะใน
ชมุชนกอ่นเกบ็ขน

550,000 550,000 550,000 มถีงัขยะส าหรับ
ใหบ้ริการ
ประชาชนไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 60 
ของครัวเรือน

ประชาชนได้รับการ
จดัการขยะอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

กอง

สาธารณสุข



ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

ปรับปรุงทัศนียภาพ 

จ านวน 7 แหง่         - 

บริเวณถนนยนตระการ

ก าธรทั้ง 2 ข้าง
- บริเวณถนนเขาจีน2ข้าง

- สามแยกช่อง 7

- สามแยก ส.ว.

- บริเวณสามแยกบา้น

หน้าเมือง
- ส่ีแยกท่าจีน
- บริเวณสนามบนิสตูล 

(ใกล้ปาูย) เทศบาลต.ค

ลองขุด

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

2 ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ
ภเูขา   บเูกต็บหุงา

เพือ่พฒันาใหเ้ปน็
สถานทีท่อ่งเทีย่ว
เชงิอนรัุกษ ์พฒันา
แหล่งน้ า และปรับ
ภมูทิศันโ์ดยรวม

 - ปรับภมูทิศัน์
โดยรอบภเูขาบเูกต
บหุงา ใหเ้ปน็
สถานทีพ่กัผ่อน
หยอ่นใจ และ
นนัทนาการ รวมทัง้
เชงิอนรัุกษ ์จ านวน 
1 แหง่

200,000 200,000 200,000 ภมูทิศันดู์ดี และ
เปน็สถานที่
พกัผ่อน เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถท า
กจิกรรมร่วมกนั 
จ านวน 1 แหง่

ทอ้งถิน่มคีวามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย 
เกดิความสวยงาม 
ประชาชนมคุีณภาพ
ชวีติทีดี่

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

1 ปรับปรุงภมูทิศันใ์นเขต
เทศบาล

เพือ่ปรับปรุง
ทศันยีภาพให้
สวยงาม

1,000,000 1,000,000 1,000,000  - สถานที่ที่ได้รับ

การปรับปรุงภมูิ

ทศัน ์จ านวน       

7 แหง่

ทอ้งถิน่มคีวามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย 
เกดิความสวยงาม

กองช่าง

แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560
เทศบาลต้าบลคลองขดุ

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศใหไ้ดม้าตรฐานและเปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่5  ยทุธศาสตรพั์ฒนาการกีฬาเพ่ือความเปน็เลศิและเพ่ือนันทนาการ
4. ยทุธศาสตร ์ ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
   4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสวนสาธารณะและสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจใหม้ภีมูทิศัน์ทีส่วยงาม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



3 ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณวดั
ถ้ าเขาจนีธรีประดิษฐ์

เพือ่พฒันาใหเ้ปน็
สถานทีท่อ่งเทีย่ว/
นนัทนาการ และ
เชงิอนรัุกษ์

ปรับปรุงภมูทิศัน์
โดยรอบภเูขาบริเวณ
วดัถ้ าเขาจนีเพือ่
พฒันาใหเ้ปน็
สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
จ านวน 1 แหง่

200,000 200,000 200,000 ภมูทิศันดู์ดี และ
เปน็สถานที่
พกัผ่อน เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถท า
กจิกรรมร่วมกนั 
จ านวน 1 แหง่

ทอ้งถิน่มคีวามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย 
เกดิความสวยงาม 
ประชาชนมคุีณภาพ
ชวีติทีดี่

กองช่าง

ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 โครงการจดัการน้ าเสียใน
ครัวเรือน

 ติดต้ังถงัดักไขมนั
เพือ่บ าบดัน้ าเสีย
ครัวเรือนกอ่นปล่อย
สู่แหล่งน้ าสาธารณะ

 ติดต้ังถงัดักไขมนั
เพือ่บ าบดัน้ าเสียแก่
สถานประกอบการ
ร้านอาหารกอ่น
ปล่อยสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ จ านวน 
50 แหง่

120,000 120,000 120,000 สถาน
ประกอบการ
ร้านอาหาร ได้รับ
การติดต้ังถงัดัก
ไขมนัเพือ่บ าบดั
น้ าเสียไมน่อ้ยกวา่
 ร้อยละ 80 ของ
เปาูหมาย

ลดปญัหามลพษิ
จากน้ าเสียสู่แหล่ง
น้ าสาธารณะ

กอง

สาธารณสุข

2 โครงการลดมลพษิ 
ประหยดัพลังงาน  ปัน่
จกัรยานเพือ่ชมุชน

ส่งเสริมให้
ประชาชนปัน่
จกัรยานเพือ่การมี
สุขภาพทีดี่

ประชาชนทีม่ี
จกัรยานเขา้ร่วม
โครงการจ านวน  
100  คน

50,000 50,000 50,000 มผู้ีเขา้ร่วม
โครงการ ไมน่อ้ย
กวา่ ร้อยละ 80 
ของเปาูหมาย

ลดปญัหามลพษิจ
ทางอากาศในชมุชน
 และประชาชนมี
สุขภาพทีดี่ขึน้

กอง

สาธารณสุข

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศใหไ้ดม้าตรฐานและเปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่4  ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหย้ัง่ยนื
4. ยทุธศาสตร ์ ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
   4.4 แนวทางการพัฒนา บรหิารจดัการและพัฒนาสภาวะแวดลอ้ม และมลพิษ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ



ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ใหศู้นยฯ์มคีวาม
สวยงาม สะอาด 
เหมาะส าหรับเด็ก
และเปน็ศูนยเ์ด็ก
เล็กนา่อยู่

กอ่สร้างโครงหลังคา
เหล็ก จ านวน 1 
หลังพร้อมปตัูว
หนอนบริเวณศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

1,000,000 ปรับปรุงภมูทิศัน์
บริเวณศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก จ านวน   
  1 แหง่

นกัเรียน ผู้ปกครอง
 ครู ได้รับความ
สะดวก

กอง

การศึกษา

2 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ใหน้กัเรียนได้มี
สถานทีเ่รียน อยา่ง
เหมาะสม

อาคารเรียน 2 ชัน้ 
จ านวน 1 หลัง

2,000,000 มอีาคารเรียน 2 
ชัน้ จ านวน 1 หลัง

นกัเรียน มสีถานที่
เรียนทีเ่หมาะสม

กอง

การศึกษา

3 โครงการจดัซ้ือตู้บานเล่ือน
กระจก

เพือ่ใชเ้กบ็เอกสาร
การเรียนการสอน
ของครูผู้ดูแลเด็ก

จดัซ้ือตู้บานเล่ือน
กระจก ขนาด 
45x90x170 ซม. 
จ านวน 4 ตู้

30,000 ตู้บานเล่ือน
กระจก ขนาด 
45x90x170 ซม. 
จ านวน 4 ตู้

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
มตู้ีเกบ็เอกสารการ
เรียนการสอนทีเ่ปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กอง

การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  การเขา้ถึงบรกิารภาครฐัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่11  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐานในการพัฒนาทอ้งถ่ิน
5. ยทุธศาสตร ์ ดา้นการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรมประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
   5.1 แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิสนับสนุนและจดัใหม้กีารศึกษา ทัง้ในระบบ นอกระบบโรงเรยีน และการศึกษาตามอัธยาศัย/ทกุประเภท ทกุระดบั
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

4 โครงการจดัซ้ือโต๊ะท างาน
พร้อมเกา้อี้

เพือ่ใชเ้ปน็โต๊ะ
ท างานของครูผู้ดูแล
เด็ก

จดัซ้ือโต๊ะท างาน
พร้อมเกา้อี ้จ านวน 
2 ชดุ

13,000 โต๊ะท างานพร้อม
เกา้อี ้จ านวน 2 ชดุ

ครูผู้ดูแลเด็กมโีต๊ะ
ท างานส าหรับ
ปฏบิติังานราชการ

กอง

การศึกษา

5 โครงกาจดัซ้ือชัน้คว่ าจาน
 สแตนเลส

เพือ่ใชใ้นการเกบ็
คว่ าจานอาหาร
กลางวนัเด็กนกัเรียน

จดัซ้ือชัน้คว่ าจานส
แตนเลส ขนาด 
60x120x140 ซม. 
แบบ 3 ชัน้ จ านวน 1
 ตัว

22,000 ชัน้คว่ าจานสเตน
เลส ขนาด 
60x120x140 ซม.
 แบบ 3 ชัน้ 
จ านวน 1 ตัว

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
มทีีเ่กบ็คว่ าจานเด็ก
นกัเรียนทีถ่กู
สุขลักษณะ

กอง

การศึกษา

6 โครงการจดัซ้ือพดัลมแบบ
ติดผนงั

เพือ่ติดต้ังในโรง
อาหารส าหรับเด็ก
นกัเรียน

จดัซ้ือพดัลมแบบติด
ผนงั ขนาด 16 นิว้
จ านวน 12 ตัว

24,000 พดัลมแบบติดผนงั
 ขนาด 16 นิว้
จ านวน 12 ตัว

เด็กนกัเรียนมี
สถานทีรั่บประทาน
อาหารที่
สะดวกสบายขึน้

กอง

การศึกษา

7 โครงการติดมุง้ลวดปอูงกนั
ยงุลาย

เพือ่ใหศู้นยฯ์มกีาร
ปอูงกนัยงุลาย
พาหะน าโรค
ไขเ้ลือดออก

ติดต้ังมุง้ลวดประตู
หนา้ต่างของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

30,000 มมีุง้ลวดประตู
หนา้ต่างภายใน
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก จ านวน 1 แหง่

เด็กนกัเรียนมคีวาม
ปลอดภยัจาก
ยงุลายพาหะน า
ไขเ้ลือดออก

กอง

การศึกษา

8 โครงการจดัแหล่งเรียนรู้
ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ใหม้แีหล่ง
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
นกัเรียน

จดัแหล่งเรียนรู้
ภายในศูนยฯ์ จ านวน
 1 แหง่

30,000 - - มแีหล่งเรียนรู้
ภายในศูนยฯ์ 
จ านวน 1 แหง่

นกัเรียนเกดิการ
เรียนรู้ผ่านแหล่ง
เรียนรู้

กอง

การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

9 โครงการจดักจิกรรมของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ด าเนนิการจดั
กจิกรรมใหก้บัเด็ก
ปฐมวยั ผู้ปกครอง
และคณะกรรมการ
ศูนยฯ์

จดักจิกรรมต่างๆ 
ใหก้บัเด็กปฐมวยั 
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการศูนยฯ์
 จ านวน  250 คน

120,000 120,000 120,000 เด็กปฐมวยั,
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ
ศูนยฯ์ ได้เขา้ร่วม
กจิกรรมไมน่อ้ย
กวา่ ร้อยละ 80 
ของเปาูหมาย

เด็กและผู้เกีย่วขอ้ง
ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กได้มกีจิกรรม
ร่วมกนั

กอง

การศึกษา

10 โครงการจดันทิรรศการ
แสดงผลงานนกัเรียน

เพือ่ใหน้กัเรียนเกดิ
ความภาคภมูใิจใน
ผลงาน

นกัเรียนศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก จ านวน 100
 คน

20,000 - - นกัเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก มี
ผลงานทีร่่วมแสดง
ไมน่อ้ยกวา่ ร้อย
ละ 80

นกัเรียนเกดิความ
ภาคภมูใิจใฝุ
สัมฤทธิท์างการเรียน

กอง

การศึกษา

11 756,000 756,000 756,000
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

12 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่น
พฒันาการเด็กปฐมวยั

เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียนมี
เคร่ืองเล่นสนาม 
เพือ่พฒันาการเด็ก
ตามวยั

จดัซ้ือเคร่ืองเล่น
พฒันาการเด็ก 
จ านวน 14 ชดุ

250,000 เคร่ืองเล่น
พฒันาการเด็ก 
จ านวน 14 ชดุ

เด็กเล็กได้มเีคร่ือง
เล่นสนามเพือ่
พฒันาการตามวยั

กอง

การศึกษา

13 20,000โครงการค่าใชจ้า่ยในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

เพือ่ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล 1 
(บา้นทา่จนี) จ านวน
 1 หลักสูตร

มหีลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล 
1 (บา้นทา่จนี) ที่
ได้รับการ
ปรับปรุงจ านวน 1
 หลักสูตร

จดัการศึกษาขัน้
พืน้ฐานอยา่งคุณภาพ

กอง

การศึกษา

โครงการอาหารกลางวนั
และอาหารเสริม(นม)

เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก
นกัเรียนศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กมอีาหาร
กลางวนัและอาหาร
เสริม(นม)เพยีงพอ

เด็กนกัเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 100 คน

เด็กนกัเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ที่
ได้รับอาหาร
กลางวนัและ
อาหารเสริม(นม) 
ร้อยละ 100

เด็กได้รับ
สารอาหารครบถว้น
ตามหลักโภชนาการ

กอง

การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



(เงินอุดหนุน)

14 9,600
(เงินอุดหนุน)

15 200,000
(เงินอุดหนุน)

โครงการค่าใชจ้า่ยในการ
ซ่อมแซมอาคารเรียน

เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยใน
การซ่อมแซมอาคาร
เรียน

อาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นทา่
จนี) จ านวน 1 หลัง

อาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 
1 (บา้นทา่จนี) ที่
ได้รับการซ่อมแซม
 จ านวน 1 หลัง

อาคารเรียนมคีวาม
มัน่คงแขง็แรง

กอง

การศึกษา

โครงการค่าใชจ้า่ยในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

เพือ่ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล 1 
(บา้นทา่จนี) จ านวน
 1 หลักสูตร

มหีลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล 
1 (บา้นทา่จนี) ที่
ได้รับการ
ปรับปรุงจ านวน 1
 หลักสูตร

จดัการศึกษาขัน้
พืน้ฐานอยา่งคุณภาพ

กอง

การศึกษา

โครงการค่าใชจ้า่ย
อนิเตอร์เนต็โรงเรียน

เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ย
อนิเตอร์เนต็โรงเรียน

ค่าบริการ
อนิเตอร์เนต็ ราย
เดือนโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นทา่
จนี) จ านวน 12 เดือน

ค่าบริการ
อนิเตอร์เนต็ ราย
เดือนโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้น
ทา่จนี) จ านวน   
12 เดือน

โรงเรียนมแีหล่ง
สืบค้นขอ้มลู

กอง

การศึกษา



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั

(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

16 100,000
(เงินอุดหนุน)

17 50,000
(เงินอุดหนุน)

18 โครงการเขา้ค่ายพกัแรม
ลูกเสือ เนตรนารี

เพือ่ใหน้กัเรียนได้มี
ความรู้และมทีกัษะ
ชวีติ น าไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได้

นกัเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นทา่
จนี) จ านวน   30 คน

30,000 30,000 30,000 นกัเรียน ร่วม
กจิกรรมเขา้ค่าย
พกัแรม จ านวน
ไมน่อ้ยกวา่ ร้อย
ละ 90

นกัเรียนน าทกัษะ
ชวีติไปใชใ้นการ
แกป้ญัหาใน
ชวีติประจ าวนัได้

กอง

การศึกษา

โครงการค่าใชจ้า่ยในการ
พฒันาหอ้งสมดุโรงเรียน

เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยใน
การพฒันาหอ้งสมดุ
โรงเรียน

หอ้งสมดุโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นทา่
จนี) จ านวน    1 หอ้ง

หอ้งสมดุโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้น
ทา่จนี) ทีไ่ด้รับ
การพฒันา  
จ านวน 1 หอ้ง

หอ้งสมดุมคีวาม
พร้อมใหบ้ริการมาก
ขึน้

กอง

การศึกษา

โครงการค่าใชจ้า่ยในการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน

เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยใน
การพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนเทศบาล 1 
(บา้นทา่จนี) จ านวน
 1 แหง่

โรงเรียนมแีหล่ง
เรียนรู้ทีไ่ด้รับการ
พฒันา จ านวน   
 1 แหง่

มแีหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมแกน่กัเรียน

กอง

การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั

(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

21,000
(เงินอุดหนุน)

20 80,000
(เงินอุดหนุน)

21 - เพือ่ส่งเสริมให้
นกัเรียนมคีวามรู้
และทกัษะทีจ่ าเปน็
ตามหลักสูตร
- เพือ่ส่งเสริมให้

นักเรียนมีทักษะใน

การท างานร่วมกับ

ผู้อืน่ได้

โครงการค่าใชจ้า่ยในการ
พฒันาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน

เพือ่ส่งเสริมให้
นกัเรียนได้มคีวามรู้
เกีย่วกบัประเทศ
อาเซียนทัง้ด้าน
การเมอืง เศรษฐกจิ
 สังคมและวฒันธรรม

นกัเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นทา่
จนี) จ านวน    40 คน

- นกัเรียนได้มี
ความรู้ด้าน
ประชาคมอาเซียน
 ไมน่อ้ยกวา่ร้อย
ละ 80

นกัเรียนมคีวามรู้
เกีย่วกบัประชาคม
อาเซียน

กอง

การศึกษา

โครงการจดันทิรรศการ
และแขง่ขนัทกัษะทาง
วชิาการ

นกัเรียน จ านวน 124

 คน มีความรู้และ

ทกัษะทางวชิาการ

และสามารถเข้าร่วม

กจิกรรมแข่งขัน

ทกัษะทางวชิาการได้

50,000 50,000 50,000 นกัเรียน มีความรู้

และทกัษะทาง

วชิาการและ

สามารถเข้าร่วม

กจิกรรมแข่งขัน

ทกัษะทางวชิาการ

 จ านวนไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 70

นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนเพิม่ขึน้

กอง

การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

19 โครงการค่าใชจ้า่ยในการ
รณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพือ่ใหน้กัเรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัชนดิและ
พษิภยัจากยาเสพติด
 สามารถรู้วธิี
หลีกเล่ียงอนัตราย
จากยาเสพติดได้

นกัเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นทา่
จนี) จ านวน   40 คน

- นกัเรียนได้มี
ความรู้ด้านการ
ปอูงกนัยาเสพติด 
ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ
 80

นกัเรียนมคีวามรู้ 
สามารถหลีกเล่ียง
จากยาเสพติดได้

กอง

การศึกษา



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

22 500,000 500,000 500,000
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

23 โครงการแขง่ขนักฬีา
นกัเรียนสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

เพือ่ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและ
สร้างความรัก
สามคัคีในหมูค่ณะ

นกัเรียนเขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีา จ านวน 
20 คน

30,000 30,000 30,000 นกัเรียนเขา้ร่วม
การแขง่ขนักฬีา 
ไมน่อ้ยกวา่ ร้อย
ละ 80

นกัเรียนมสุีขภาพ
ร่างกายทีแ่ขง็แรง

กอง

การศึกษา

24 โครงการสอนภาษาองักฤษ เพือ่เพิม่พนูทกัษะ
การฟงั พดู อา่น 
เขยีนภาษาองักฤษ 
โดยครูภาษา 
ต่างประเทศ 1 คน

นกัเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1(บา้นทา่
จนี) จ านวน     40 
คน

50,000 50,000 50,000 นกัเรียนได้รับการ
เพิม่พนูทกัษะ
ภาษาองักฤษ  
จ านวน ร้อยละ 
100

นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนภาษาองักฤษดี
ขึน้

กอง

การศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั

(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
โครงการอาหารกลางวนั เพือ่ส่งเสริมให้

นกัเรียนได้
รับประทานอาหาร
ทีม่ปีระโยชนอ์ยา่ง
เพยีงพอ

นกัเรียน จ านวน 
124 คน โรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นทา่
จนี)

นกัเรียนได้รับ
อาหารกลางวนั 
จ านวน ร้อยละ 
100

นกัเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวนัทีม่ี
ประโยชนท์กุคน

กอง

การศึกษา



25 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์
หอ้งเรียนอจัฉริยะพร้อม
ระบบ

เพือ่ใหโ้รงเรียนมี
นวตักรรมการเรียน
การสอนทีม่คุีณภาพ
 และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมกีาร
พฒันาการเรียนรู้
อยา่งเต็มศักยภาพ 
และมทีกัษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย

จดัซ้ือครุภณัฑ์
หอ้งเรียนอจัฉริยะ 
“ชดุส่ือการเรียนการ
สอนส าหรับครูผู้สอน
 จ านวน 1 ชดุ

500,000 - - ครุภณัฑ์
หอ้งเรียนอจัฉริยะ
 “ชดุส่ือการเรียน
การสอนส าหรับ
ครูผู้สอน จ านวน 
1 ชดุ

โรงเรียนมส่ืีอ
นวตักรรมการเรียน
การสอนทีท่นัสมยั

กอง

การศึกษา

26 โครงการจดัซ้ือตู้กบัขา้ว
อลูมเินยีม

เพือ่ใชเ้กบ็อาหาร
กลางวนัเด็กนกัเรียน

จดัซ้ือตู้กบัขา้ว
อลูมเินยีม ขนาด 
45x120x180 ซม. 
จ านวน 1 ตู้

5,600 - - ตู้กบัขา้ว
อลูมเินยีม ขนาด 
45x120x180 ซม.
 จ านวน 1 ตู้

โรงเรียนมอีปุกรณ์
ในการจดัเกบ็
อาหารทีป่ลอดภยั

กอง

การศึกษา

27 โครงการจดัซ้ือตู้เกบ็
เอกสารประจ าหอ้งเรียน

เพือ่ใชใ้นการเกบ็
เอกสารในการ
ปฏบิติังานราชการ

จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสาร
แบบ 10 ชอ่ง ขนาด
 30x110x160 ซม. 
จ านวน 4 ตู้

18,800 - - ตู้เกบ็เอกสารแบบ
 10 ชอ่ง ขนาด 
30x110x160 ซม.
 จ านวน 4 ตู้

โรงเรียนมตู้ีเกบ็
เอกสารในการ
ปฏบิติังานราชการ

กอง

การศึกษา



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

28 โครงการจดัซ้ือเตียงนอน 
หอ้งพยาบาล

เพือ่ใชใ้นหอ้ง
พยาบาลส าหรับ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

จดัซ้ือเตียงนอนเหล็ก
เกล็ด ขนาด 3.5 ฟตุ
 จ านวน   2 หลัง

13,800 เตียงนอนเหล็ก
เกล็ด ขนาด       
3.5 ฟตุ จ านวน   
 2 หลัง

โรงเรียนมเีตียงนอน
ส าหรับปฐมพยาบาล

กอง

การศึกษา

29 โครงการจดัซ้ือคอมพวิเตอร์
โนต้บุค้

เพือ่ใชใ้นการปฏบิติั
ในราชการ

จดัซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์โนต้บุค้
 จ านวน     2 เคร่ือง

36,000 เคร่ือง
คอมพวิเตอร์
โนต้บุค้ จ านวน   
  2 เคร่ือง

โรงเรียนมเีคร่ือง
คอมพวิเตอร์
เพยีงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

กอง

การศึกษา

30 โครงการจดัซ้ือถงัเกบ็น้ าโพ
ลีเมอร์

เพือ่ใชส้ าหรับเกบ็
น้ าด่ืมส าหรับนกัเรียน

จดัซ้ือถงัเกบ็น้ าโพลี
เมอร์ ขนาดความจุ
ไมน่อ้ยกวา่ 1,000 
ลิตร จ านวน 1 ถงั

10,000 ถงัเกบ็น้ าโพลี
เมอร์ ขนาดความ
จไุมน่อ้ยกวา่ 
1,000 ลิตร 
จ านวน 1 ถงั

โรงเรียนมถีงัเกบ็น้ า
ทีส่ะอาดและเพยีงพอ

กอง

การศึกษา

31 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟ

เพือ่ใหม้เีคร่ือง
ส ารองไฟใชก้บั
คอมพวิเตอร์ในการ
ปฏบิติังานในราชการ

จดัซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟ ขนาด 800 VA 
จ านวน 14 เคร่ือง

42,000 เคร่ืองส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA 
จ านวน 14 เคร่ือง

โรงเรียนมเีคร่ือง
ส ารองไฟใชก้บั
คอมพวิเตอร์ในการ
ปฏบิติังานราชการ

กอง

การศึกษา

32 โครงการจดัซ้ือชัน้วาง
หนงัสือพมิพ์

เพือ่ใหโ้รงเรียนมชีัน้
วางหนงัสือพมิพเ์พือ่
ใชบ้ริการแก่
นกัเรียนและบคุล
ทัว่ไป

จดัซ้ือชัน้วาง
หนงัสือพมิพ ์ชนดิ 5
 ชัน้ จ านวน      1 ตัว

3,600 ชัน้วาง
หนงัสือพมิพ ์ชนดิ
 5 ชัน้ จ านวน    
 1 ตัว

โรงเรียนมชีัน้วาง
หนงัสือส าหรับ
บริการขอ้มลูขา่วสาร

กอง

การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

33 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ

เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังานราชการ

จดัซ้ือคอมพวิเตอร์
ต้ังโต๊ะ ส าหรับงาน
ส านกังาน จ านวน 2
 ชดุ

30,000 - - คอมพวิเตอร์ต้ัง
โต๊ะ ส าหรับงาน
ส านกังาน จ านวน
 2 ชดุ

โรงเรียนมเีคร่ือง
คอมพวิเตอร์
ส าหรับปฏบิติังาน
เพยีงพอ

กอง

การศึกษา

34 โครงการจดัซ้ือตู้เกบ็ยา เพือ่ใชใ้นการเกบ็ยา
สามญัประจ าบา้น
ของโรงเรียน

จดัซ้ือตู้เกบ็ยาสามญั
ประจ าบา้น ขนาด 
35x80x160 ซม. 
จ านวน 1 ตู้

4,900 - - ตู้เกบ็ยาสามญั
ประจ าบา้น ขนาด
 35x80x160 ซม.
 จ านวน 1 ตู้

โรงเรียนมตู้ีเกบ็ยา
สามญัประจ าบา้น
ส าหรับนกัเรียน

กอง

การศึกษา

35 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาในโรงเรียน

เพือ่ใหม้นี้ าใช้
ส าหรับอปุโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบ
ประปาในโรงเรียน 
จ านวน 1 แหง่

10,000 - - ระบบประปาใน
โรงเรียนทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง 
จ านวน 1 แหง่

โรงเรียนมนี้ าประปา
ใชเ้พยีงพอ

กอง

การศึกษา

36 โครงการกอ่สร้างร้ัวก าแพง
คอนกรีตพร้อมปาูยชือ่
โรงเรียน

เพือ่ใหม้แีนวเขตใน
การรักษาความ
ปลอดภยัสถานที่
ของโรงเรียน

จดัท าร้ัวก าแพง
คอนกรีตพร้อมปาูย
ชือ่โรงเรียนเทศบาล 
1(บา้นทา่จนี) 
จ านวน     1 แหง่

1,800,000 - - ร้ัวก าแพง
คอนกรีตพร้อม
ปาูยชือ่โรงเรียน 
จ านวน 1 แหง่

โรงเรียนมคีวามนา่
อยูแ่ละมภีมูทิศัน์
สวยงามเปน็สัดส่วน

กอง

การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

37 โครงการปรับปรุงหอ้งเรียน
อนบุาล

เพือ่ปรับปรุง
หอ้งเรียนอนบุาลให้
ได้ตามมาตรฐาน

ปรับปรุงหอ้งเรียน
อนบุาล จ านวน   4 
หอ้ง

1,200,000 - - หอ้งเรียนอนบุาล
 ทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงจ านวน  
 4 หอ้ง

เด็กนกัเรียนมี
หอ้งเรียนทีน่า่อยู่
และปลอดภยั

กอง

การศึกษา

38 โครงการจดัซ้ือชัน้คว่ าจาน
อลูมเินยีม

เพือ่ใชใ้นการเกบ็
จานอาหารกลางวนั
ของนกัเรียน

จดัซ้ือชัน้คว่ าจาน
อลูมเินยีม ขนาด 
45x75x80 ซม. แบบ
 3 ชัน้ จ านวน 2 ตัว

3,800 - - ชัน้คว่ าจาน
อลูมเินยีม ขนาด 
45x75x80 ซม. 
แบบ 3 ชัน้ 
จ านวน 2 ตัว

โรงเรียนมชีัน้คว่ า
จานโครงการ
อาหารกลางวนั
นกัเรียน

กอง

การศึกษา

39 โครงการจดัซ้ือและติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ

เพือ่ใชใ้นหอ้งเรียน
การจดัการเรียน
บรรยากาศทีน่า่
เรียนมากขึน้

จดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ
ชนดิติดผนงั  ขนาด 
24,000 บทียี ู
จ านวน 8 เคร่ือง 
ขนาด 18,000 บทียีู
 จ านวน 1 เคร่ือง

24,700 เคร่ืองปรับอากาศ
ชนดิติดผนงั  
ขนาด 24,000 บี
ทยี ูจ านวน 8 
เคร่ือง ขนาด 
18,000 บทียี ู
จ านวน 1 เคร่ือง

หอ้งเรียนมี
บรรยากาศทีดี่
เหมาะสมกบัการ
จดัการเรียนการสอน

กอง

การศึกษา

40 โครงการจดัซ้ือกล้องถา่ย
ภาพนิง่ระบบดิจติอล

เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังานราชการ

จดัซ้ือกล้องถา่ยรูป
ภาพนิง่ระบบดิจติอล
 จ านวน 1 เคร่ือง

15,000 กล้องถา่ยรูป
ระบบดิจติอล 
จ านวน 1 เคร่ือง

โรงเรียนมกีล้อง
ถา่ยรูปส าหรับใชใ้น
การปฏบิติังาน

กอง

การศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

41 โครงการจดัซ้ือโต๊ะ
คอมพวิเตอร์พร้อมเกา้อี้

เพือ่ใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน
คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือโต๊ะ
คอมพวิเตอร์พร้อม
เกา้อี ้จ านวน       
12 ชดุ

36,000 โต๊ะคอมพวิเตอร์
พร้อมเกา้อี ้
จ านวน 12 ชดุ

โรงเรียนมโีต๊ะ
คอมพวิเตอร์ส าหรับ
เปน็ส่ือการเรียน

กอง

การศึกษา

42 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังานในราชการ

จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์สี 
ขาวด า ถา่ยเอกสาร 
จ านวน    1 เคร่ือง

10,000 เคร่ืองพมิพ ์สี 
ขาวด า ถา่ย
เอกสาร จ านวน   
  1 เคร่ือง

โรงเรียนมอีปุกรณ์
เพือ่ใชใ้นงานราชการ

กอง

การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



43 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองท าน้ า
เยน็

เพือ่ใหน้กัเรียนได้มี
น้ าเยน็ด่ืมในโรง
อาหารอยา่งเพยีงพอ

จดัซ้ือเคร่ืองท าน้ า
เยน็แบบต่อทอ่ 
ขนาด 3 กอ๊ก 
จ านวน 1 เคร่ือง

25,000 เคร่ืองท าน้ าเยน็
แบบต่อทอ่ ขนาด
 3 กอ๊ก จ านวน   
 1 เคร่ือง

โรงเรียนมเีคร่ืองท า
น้ าเยน็ส าหรับ
นกัเรียนในโรงอาหาร

กอง

การศึกษา

44 -จดัซ้ือคอมพวิเตอร์
ต้ังโต๊ะ ส าหรับงาน
ส านกังาน จ านวน 
10 เคร่ือง

- ติดต้ังระบบ
เครือขา่ย (LAN) 
จ านวน 1 ระบบ

โครงการจดัซ้ือคอมพวิเตอร์
 พร้อมติดต้ังระบบเครือขา่ย

เพือ่ใหโ้รงเรียนมี
หอ้งเรียน
คอมพวิเตอร์ส าหรับ
จดัการเรียนการสอน
 และพฒันาผู้เรียน
อยา่งเต็มศักยภาพ

180,000 -คอมพวิเตอร์ต้ัง
โต๊ะ ส าหรับงาน
ส านกังาน จ านวน
 10 เคร่ืองและ
ติดต้ังระบบ
เครือขา่ย (LAN)

นกัเรียนมทีกัษะใน
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่
พฒันาการเรียนรู้
อยา่งต่อเนือ่ง

กอง

การศึกษา



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

45 โครงการปลูกปาล์มน้ ามนั
ในโรงเรียน

เพือ่จดัและใชเ้ปน็
แหล่งเรียนรู้ในการ
จดัการเรียนการสอน

ปลูกปาล์มน้ ามนัใน
โรงเรียนประมาณ 
85 ต้น

30,000 ปาล์มน้ ามนัใน
โรงเรียนประมาณ
 85 ต้น

นกัเรียนมแีหล่ง
ศึกษาเรียนรู้นอก
หอ้งเรียน

กอง

การศึกษา

46 โครงการปรับปรุงหอ้งสุขา
โรงเรียน

เพือ่ปรับปรุงหอ้ง
สุขาใหอ้ยูใ่นสภาพ
ทีพ่ร้อมใชง้าน

ปรับปรุงหอ้งสุชา
จ านวน 2 หอ้ง

60,000 หอ้งสุชาทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง 
จ านวน 2 หอ้ง

นกัเรียนมหีอ้งสุขา
ใชอ้ยา่งเพยีงพอและ
เหมาะสม

กอง

การศึกษา

47 6,700,000 6,700,000 6,700,000
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

48 โครงการจดัการเรียนการ
สอนทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ

เพือ่อบรมใหเ้ด็ก 
เยาวชนผู้ทีส่นใจได้
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

จดัการอบรม
ภาษาต่างประเทศ
ใหแ้กใ่หเ้ด็ก 
เยาวชนผู้ทีส่นใจ 
จ านวน 50 คน
ในชว่งปดิภาคเรียน

30,000 30,000 30,000 เด็ก เยาวชน ที่
เขา้ร่วมกจิกรรม 
ไมน่อ้ยกวา่ร้อย 
80 ของเปาูหมาย

ผู้เขา้รับการอบรมได้
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
น าไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนั

กอง

การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

โครงการอดุหนนุอาหาร
กลางวนัและอาหารเสริม
(นม)แกส่ถานศึกษาในพืน้ที่

เพือ่ส่งเสริมให้
นกัเรียนใน
สถานศึกษามี
อาหารกลางวนัและ
อาหารเสริม(นม)

อดุหนนุงบประมาณ
ใหแ้กโ่รงเรียนใน
เขตพืน้ที ่นกัเรียน
จ านวน 1,308 คน

โรงเรียนในเขต
พืน้ทีไ่ด้รับ
อดุหนนุ
งบประมาณได้
ครบ ร้อยละ 100

นกัเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวนัและอาหาร
เสริม(นม) เพยีงพอ

กอง

การศึกษา



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

49 โครงการจดัซ้ือรถยนต์
โดยสาร ขนาด 12 ทีน่ัง่ 
หลังคาสูง (ดีเซล)

เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังานราชการ
ของกองการศึกษา

จดัซ้ือรถยนต์โดยสาร
 ขนาด 12 ทีน่ัง่ 
หลังคาสูง (ดีเซล) 
จ านวน     1 คัน

1,232,400 รถยนต์โดยสาร 
ขนาด 12 ทีน่ัง่ 
หลังคาสูง (ดีเซล)
 จ านวน 1 คัน

มรีถยนต์เพือ่ใชใ้น
การปฏบิติังานทาง
ราชการ

กอง

การศึกษา

50 โครงการจดัซ้ือหมอ้ต้มน้ า
ร้อนไฟฟาู

เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังาน จดังาน
โครงการต่างๆ

จดัซ้ือหมอ้ต้มน้ าร้อน
 ขนาด 22.5 ลิตร 
จ านวน 1 ใบ

13,000 หมอ้ต้มน้ าร้อน 
ขนาด 22.5 ลิตร 
จ านวน 1 ใบ

มหีมอ้น้ าร้อน
ส าหรับในงานพธิี
ต่างๆ

กอง

การศึกษา

51 กอ่สร้างสนามเด็กเล่น
โรงเรียนบา้นเขาจนี  หมูท่ี ่1

พฒันาสนามเด็กเล่น
 และสนองตอบ
นโยบายการพฒันา
คุณภาพด้านการ
จดัการด้านการศึกษา

กอ่สร้างสนามเด็ก
เล่น ร.ร.บา้นเขาจนี 
จ านวน 1 แหง่

600,000 - - กอ่สร้างสนามเด็ก
เล่น ร.ร.บา้นเขา
จนี จ านวน 1 แหง่

โรงเรียนบา้นเขาจนี
มสีนามเด็กเล่นที่
ปลอดภยัเหมาะสม
เปน็ทีย่อมรับของ
ชมุชน

กอง

การศึกษา

52 โครงการแขง่ขนันกัเรียนคน
เกง่ในโรงเรียนสังกดั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เพือ่ส่งเสริมพฒันา
ศักยภาพของนกัเรียน

นกัเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมจ านวน 10 
คน

20,000 20,000 20,000 นกัเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

นกัเรียนมคีวามรู้
ความสามารถและ
ทกัษะทางวชิาการ

กอง

การศึกษา

ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  การเขา้ถึงบรกิารภาครฐัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่6  ยทุธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารตีประเพณีและพัฒนาภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
5. ยทุธศาสตร ์ ดา้นการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรมประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
   5.2 แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิ สนับสนุนบ้ารงุรกัษาศาสนสถานและการจดักิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ



1 โครงการประเพณีท าบญุ
ตักบาตรเนือ่งในวนัขึน้ปใีหม่

เพือ่บ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภมูปิญัญา
 และวฒันธรรมอนั
ดีทอ้งถิน่ใหค้งอยู่

ร่วมท าบญุตักบาตร
เนือ่งในวนัขึน้ปใีหม่
กบัหมูบ่า้น/ชมุชน ปี
ละ 1 คร้ัง

20,000 20,000 20,000 กจิกรรมท าบญุ
ตักบาตรเนือ่งใน
วนัขึน้ปใีหมก่บั
หมูบ่า้น/ชมุชน ปี
ละ 1 คร้ัง

ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภมูปิญัญา
 และวฒันธรรมอนั
ดีของทอ้งถิน่ได้รับ
การดูแลใหค้งอยู่

กอง

การศึกษา

2 โครงการพบปะประชาชน
ในเดือนรอมฎอน

เพือ่ใหว้นัส าคัญทาง
ศาสนา หลักความ
เชือ่ ประเพณีอนัดี
งาม

จดักจิกรรมเนือ่งใน
ชว่งเวลาการถอืศีล
อดของชาวไทย
มสุลิม ปลีะ     1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 กจิกรรมเนือ่งใน
ชว่งเวลาการถอื
ศีลอดของชาว
ไทยมสุลิม ปลีะ   
  1 คร้ัง

กจิกรรมวนัส าคัญ
ทางศาสนาได้รับ
การปฏบิติัสืบทอด
ต่อไป

กอง

การศึกษา



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

3 โครงการงานเมาลิด เพือ่ร าลึกถงึประวติั 
คุณงามความดีของ
พระศาสดานบมีฮัูม
หมดั

จดักจิกรรมงานเมา
ลิด ปลีะ 1 คร้ัง

80,000 80,000 80,000 จดังานเมาลิด ปี
ละ 1 คร้ัง

กจิกรรมวนัส าคัญ
ทางศาสนาได้รับ
การปฏบิติัสืบทอด
ต่อไป

กอง

การศึกษา

4 โครงการพธิเีขา้สุนตัหมู่ เพือ่จดักจิกรรมการ
เขา้สุนตัหมูใ่หก้บั
เด็ก เยาวชน ในชว่ง
ปดิภาคเรียน

จัดกิจกรรมการเข้า

สุนัตหมูใ่ห้กับเด็ก 

เยาวชน ในเขตพืน้ที ่

ปีละ 1 คร้ัง จ านวน 

20 คน

50,000 50,000 50,000 เด็ก เยาวชน เขา้
ร่วมกจิกรรมการ
เขา้สุนตัหมู ่
จ านวน ไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

เด็กและเยาวชนได้
ปฏบิติัตามหลัก
ศาสนาและเปน็การ
แบง่เบาภาระของ
ผู้ปกครอง

กอง

การศึกษา

5 โครงการจดักจิกรรม
สมโภชและถวายเทยีน
พรรษา

เพือ่จดักจิกรรม
สมโภชและถวาย
เทยีนพรรษา

จดักจิกรรมเนือ่งใน
วนัเขา้พรรษา ปลีะ 1
 คร้ัง

200,000 200,000 200,000 กจิกรรมเนือ่งใน
วนัเขา้พรรษา ปี
ละ 1 คร้ัง

กจิกรรมวนัส าคัญ
ทางศาสนาได้รับ
การปฏบิติัสืบทอด
ต่อไป

กอง

การศึกษา

6 โครงการจดักจิกรรม
ประเพณีวนัสงกรานต์

เพือ่จดักจิกรรมเนือ่ง
ในวนัสงกรานต์และ
วนัผู้สูงอายุ

จดักจิกรรมเนือ่งใน
วนัสงกรานต์และวนั
ผู้สูงอาย ุปลีะ 1 คร้ัง

300,000 300,000 300,000 กจิกรรมเนือ่งใน
วนัสงกรานต์และ
วนัผู้สูงอาย ุปลีะ 
1 คร้ัง

กจิกรรมวนัส าคัญ
ทางศาสนาได้รับ
การปฏบิติัสืบทอด
ต่อไป

กอง

การศึกษา

7 โครงการจดักจิกรรม
ประเพณีลากพระ

เพือ่จดักจิกรรม
ประเพณีลากพระ

จดักจิกรรมเนือ่งใน
งานบญุออกพรรษา 
ปลีะ 1 คร้ัง

300,000 300,000 300,000 กจิกรรมเนือ่งใน
งานบญุออก
พรรษา ปลีะ 1 
คร้ัง

กจิกรรมวนัส าคัญ
ทางศาสนาได้รับ
การปฏบิติัสืบทอด
ต่อไป

กอง

การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

8 โครงการกจิกรรมการ
ด าเนนิงานสภาวฒันธรรม
ต าบลคลองขดุ

เพือ่อนรัุกษสื์บสาน
วฒันธรรมประเพณี
อนัดีงามของทอ้งถิน่

ด าเนนิงานสภา
วฒันธรรมต าบล
คลองขดุ ปลีะ 1 คร้ัง

30,000 30,000 30,000 ด าเนนิงานสภา
วฒันธรรมต าบล
คลองขดุ ปลีะ 1 
คร้ัง

เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้เกีย่วกบั
ประเพณีวฒันธรรม
ในทอ้งถิน่

กอง

การศึกษา

9 โครงการเขา้ร่วมการ
แขง่ขนัวา่วประเพณีและ
วา่วนานาชาติจงัหวดัสตูล

เพือ่บ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภมูปิญัญา
 และวฒันธรรมอนัดี
ของทอ้งถิน่

เขา้ร่วมการแขง่ขนั
วา่วประเพณีและ
วา่วนานาชาติ
จงัหวดัสตูล  ปลีะ 1
 คร้ัง

30,000 30,000 30,000 เขา้ร่วมการ
แขง่ขนัวา่ว
ประเพณีและวา่ว
นานาชาติจงัหวดั
สตูล  ปลีะ 1 คร้ัง

ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภมูปิญัญา
ได้รับการสืบทอดให้
คงอยูสื่บไป

กอง

การศึกษา

10 โครงการอบรมผู้น า
ประกอบพธิทีางศาสนา

เพือ่สร้างแกนน าให้
มคีวามรู้
ความสามารถในการ
เปน็ผู้น าประกอบ
พธิศีาสนาในงานพธิี

ประชาชนผู้ทีม่คีวาม
สนใจ จ านวน 80 คน

100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
การอบรม จ านวน
 ไมน่อ้ยกวา่ร้อย
ละ 80

ผู้ทีไ่ด้รับการ
ฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้ไปใชใ้น
ชมุชนและสามารถ
ถา่ยทอดใหผู้้อืน่ได้

กอง

การศึกษา

11 โครงการอดุหนนุโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน

เพือ่ส่งเสริม
สนบัสนนุใหเ้ด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้
ทางพทุธศาสนา
ในชว่งปดิภาคเรียน

อดุหนนุงบประมาณ
ใหแ้กว่ดั จ านวน 6 
วดั

60,000 60,000 60,000 วดั ได้รับอดุหนนุ
งบประมาณ 
จ านวนไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

สามเณรได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมทีดี่งาม
และวถิพีทุธ

กอง

การศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

12 โครงการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมแกเ่ด็กและเยาวชน

เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรมแกเ่ด็ก
และเยาวชน

อดุหนนุงบประมาณ
ด้านการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
แกเ่ด็กและเยาวชน
ในชว่งปดิภาคเรียน 
จ านวน 50 คน

50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน
ได้รับการอบรม
ไมน่อ้ยกวา่ ร้อย
ละ 80 ของ
เปาูหมาย

เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
ทีดี่งาม

กอง

การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



13 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแกป่ระชาชน

เพือ่ส่งเสริม ให้
ความรู้ด้านคุณธรรม
 จริยธรรมแก่
ประชาชนทัว่ไป

จดัโครงการ/
กจิกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
ใหแ้กป่ระชาชน 
จ านวน 150 คน

150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้รับ
การอบรมไมน่อ้ย
กวา่ ร้อยละ 80 
ของเปาูหมาย

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับการปลูกฝัง
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

กอง

การศึกษา

14 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ
การสอนศาสนา

เพือ่ส่งเสริมการ
สอนศาสนาใหแ้ก่
ประชาชน

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนจ านวน 
300 คน

300,000 300,000 300,000 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนเขา้ร่วม
โครงการไมน่อ้ย
กวา่ ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมด้านศาสนา
มากขึน้

กอง

การศึกษา

ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

เพือ่ใหน้ายก/รอง
นายก/เลขานกุาร/
ทีป่รึกษา/สมาชกิ
สภาฯ/เจา้หนา้ที่
เทศบาลได้พบปะ
ประชาชนในต าบล
โดยการออกหนว่ย
บริการเคล่ือนทีใ่น
เร่ืองทีเ่กีย่วกบัการ
บริการประชาชน 
เชน่ การออกบริการ
รับช าระภาษ ีออก

นายก/รองนายก/
เลขานกุาร/ที่
ปรึกษา/สมาชกิสภา
ฯ/เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล
ได้ออกบริการ
ประชาชน จ านวน 
700 คน

100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ
80 ของเปาูหมาย
ได้รับการบริการ

ประชาชนได้รับการ
บริการอยา่งทัว่ถงึ

ส านักปลัด

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  การเขา้ถึงบรกิารภาครฐัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่10  ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทีด่ี
6. ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืงการบรหิาร
   6.1 แนวทางการพัฒนา การสง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามรูต้ามระบอบประชาธปิไตย และการบรหิารจดัการดว้ยความรวดเรว็โปรง่ใสเปน็ธรรมตามหลกัการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ี
 ตดิตามตรวจสอบไดต้ลอดเวลา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

2 โครงการวนัเทศบาล เพือ่จดักจิกรรมใน
วนัเทศบาล

นายก/รองนายก/
เลขานกุาร/ที่
ปรึกษา/สมาชกิสภา
ฯ/เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล
ร่วมกนัท ากจิกรรม
ต่างๆในวนัเทศบาล
เชน่ ท าบญุ 
กจิกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์

50,000 50,000 50,000 นายก/รองนายก/
เลขานกุาร/ที่
ปรึกษา/สมาชกิ
สภาฯ/เจา้หนา้ที่
เทศบาลร่วมท า
กจิกรรมในวนั
เทศบาล

เกดิความสามคัคีและ
สมานฉนัทภ์ายใน
องค์กร

ส านักปลัด

3 โครงการจดัประชมุ
ประจ าเดือนของกลุ่ม 
องค์กรต่าง ๆ ของเทศบาล

เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยใน
การจดัประชมุ
ประจ าเดือนของ
กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ 
ในต าบล

มกีารจดัประชมุเพือ่
ขบัเคล่ือนการ
ด าเนนิงานของกลุ่ม 
องค์กรต่าง ๆ ทกุ
เดือน

20,000 20,000 20,000 มกีารประชมุ
ประจ าเดือน
คณะกรรมการ
กลุ่ม องค์กร
ต่าง ๆ อยา่งนอ้ย
เดือนละ 1 คร้ัง

การวางแผนการ
ปฎบิติังานเปน็ไป
อยา่งมี
ประสิทธภิาพมคีวาม
เหมาะสมกบังาน 
ผลของการท างาน
เปน็ไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพมากขึน้

ส านักปลัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลติโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

4 อดุหนนุโครงการจดัต้ังศูนย์
รวมขอ้มลูขา่วสารการ
จดัซ้ือจดัจา้งของอปท.
ระดับอ าเภอ

เพือ่เปน็ศูนยก์ลาง
การประชาสัมพนัธ์
การจดัซ้ือจดัจา้ง
หรือสืบค้นขอ้มลู
อืน่ๆ ของทอ้งถิน่

เพือ่อดุหนนุ
โครงการจดัต้ังศูนย์
รวมขอ้มลูขาวสาร
การจดัซ้ือจดัจา้ง
ของอปท.ระดับ
อ าเภอ

20,000 โครงการจดัต้ัง
ศูนยร์วมขอ้มลู
ขาวสารการ
จดัซ้ือจดัจา้งของ
อปท.ฯ ทีไ่ด้รับ
การอดุหนนุ
งบประมาณ

มสีถานทีก่ลาง
ส าหรับจดัซ้ือจดั
จา้งทีเ่หมาะสม

ส านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



5 โครงการสมาชกิสภาสัญจร เพือ่ใหค้วามรู้ตาม
บทบาทหนา้ทีข่อง
สมาชกิสภาแก่
ประชาชน

เพือ่ใหป้ระชาชน
ได้รับความรู้บทบาท
หนา้ทีข่องสมาชกิ
สภา จ านวน 350 คน

100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
ความรู้ถงึบทบาท
หนา้ทีข่องสมาชกิ
สภา ไมน่อ้ยกวา่
ร้อย 80 ของ
เปาูหมาย

ประชาชนทราบถงึ
บทบาทหนา้ทีข่อง
สมาชกิสภา

ส านักปลัด

ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1 โครงการอบรมเพิม่
ประสิทธภิาพ
การบริหารงานทอ้งถิน่

เพือ่ใหน้ายก/รอง
นายก/เลขานกุาร/
ทีป่รึกษา/สมาชกิ
สภาฯหวัหนา้ส่วน
ราชการ/ มคีวามรู้
ตามอ านาจหนา้ที่

นายก/รองนายก/
เลขานกุาร/ที่
ปรึกษา/สมาชกิสภา
ฯ/หวัหนา้ส่วน
ราชการ/ จ านวน 24
  คน

100,000 100,000 100,000 นายก/รองนายก/
เลขานกุาร/ที่
ปรึกษา/สมาชกิ
สภาฯ/หวัหนา้
ส่วนราชการ/ ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 

นายก/รองนายก/
เลขานกุาร/ที่
ปรึกษา/สมาชกิสภา
ฯ มคีวามรู้ตาม
อ านาจหนา้ที่

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  การเขา้ถึงบรกิารภาครฐัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่10  ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทีด่ี
6. ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืงการบรหิาร
   6.2 แนวทางการพัฒนา เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีท่อ้งถ่ินและสง่เสรมิใหม้กีารพัฒนาองค์ความรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



2 โครงการอบรมเพิม่
ประสิทธภิาพ
การปฏบิติังานของพนกังาน
เทศบาล ลูกจา้งประจ า และ
พนกังานจา้ง

เพือ่เพิม่ทกัษะ เพิม่
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏบิติัหนา้ที่
ใหแ้กเ่จา้หนา้ที่

เจา้หนา้ทีข่อง
เทศบาล จ านวน 
120  คน

300,000 300,000 300,000 บคุลากรของ
เทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม ไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 70

เจา้หนา้ทีข่อง
เทศบาลมคีวามรู้
ความสามารถทีใ่ช้
ในการปฏบิติั
หนา้ทีเ่พิม่ขึน้

ส านักปลัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

3 โครงการฝึกอบรมเพิม่
ประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังานของพนกังาน
เทศบาล ลูกจา้งประจ า
และพนกังานจา้ง

เพือ่พฒันาเพิม่
ทกัษะและ
ความสามารถใน
การปฏบิติังานของ
บคุลากรกองคลัง

จดัฝึกอบรมรวมทัง้
ทศันะศึกษาดูงาน 
จ านวน 20 คน

50,000 50,000 50,000 บคุคลากรของ
กองคลังได้รับการ
ฝึกอบรม ไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80 
ของเปาูหมาย

พนกังานเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า และ
พนกังานจา้งได้รับ
การอบรมใหค้วามรู้
ในการปฏบิติังาน

กองคลัง

4 โครงการอบรมเพิม่
ประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังานบคุลากรกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

เพือ่จดัอบรมให้
ความรู้ในการ
ปฏบิติังานในหนา้ที่
ของบคุลากรกอง
สาธารณสุข

บคุลากรกอง
สาธารณสุข จ านวน 
29 คน ได้รับการ
อบรม / ศึกษาดูงาน
 1 คร้ัง

80,000 80,000 80,000 บคุคลากรของ
กองสาธารณสุข
ได้รับการฝึกอบรม
 ไมน่อ้ยกวา่ร้อย
ละ 80 ของ
เปาูหมาย

บคุลากรกอง
สาธารณสุขฯมี
ความรู้และ
ปฏบิติังานได้อยา่ง
มปีระสิทธภิาพ

กอง

สาธารณสุข

5 โครงการพฒันาศักยภาพ
ประสิทธภิาพพนกังานครู
และบคุลากรทางการศึกษา

เพือ่ส่งเสริมพฒันา
ศักยภาพ
ประสิทธภิาพ
พนกังานครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาใหม้คุีณภาพ

พนกังานครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 15 
คน ได้รับการพฒันา
อยา่งถกูต้องและมี
ประสิทธภิาพ

100,000 100,000 100,000 พนกังานครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาทีไ่ด้รับการ
พฒันา ไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80 
ของเปาูหมาย

พนกังานครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษามคุีณภาพ
และประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติัหนา้ที่
มากยิง่ขึน้

กอง

การศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



6 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมครู

เพือ่เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับครู

ครูผู้ดูแลเด็กและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาจ านวน 15 คน

20,000 - - ครูผู้ดูแลเด็กและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 
80

ครูได้รับการเพิม่พนู
คุณธรรม จริยธรรม

กอง

การศึกษา

7 10,000
(เงินอุดหนุน)

8 10,000 10,000 10,000
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ.2558 – 2560

เทศบาลต้าบลคลองขดุ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  การเขา้ถึงบรกิารภาครฐัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
   - ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ดา้นที ่10  ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทีด่ี
6. ยทุธศาสตรด์า้นการเมอืงการบรหิาร
   6.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและสง่เสรมิใหม้เีครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีท่นัสมยัและมอุีปกรณ์พรอ้มเพรยีงเพ่ือการบรกิารประชาชน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

โครงการค่าใชจ้า่ยในการ
พฒันาขา้ราชการครูใน
โรงเรียนในสังกดั

เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยใน
การพฒันา
ขา้ราชการครู

ขา้ราชการครูใน
โรงเรียนเทศบาล 1 
(บา้นทา่จนี) จ านวน
 5 คน

ขา้ราชการครูใน
โรงเรียนเทศบาล 
1 ได้รับการพฒันา
 จ านวนไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

ครูได้รับการพฒันา
เพิม่ประสิทธภิาพ

กอง

การศึกษา

โครงการค่าใชจ้า่ยในการ
พฒันาครูผู้ดูแลเด็ก

เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยใน
การพฒันาครูผู้ดูแล
เด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน
 5 คน

ครูผู้ดูแลเด็ก 
ได้รับการพฒันา
จ านวนไมน่อ้ย
กวา่ร้อยละ 80

ครูได้รับการพฒันา
เพิม่ประสิทธภิาพ

กอง

การศึกษา



เคร่ืองคอมพวิเตอร์
ต้ังโต๊ะ จ านวน       
 12 เคร่ือง

- กองคลัง 5 เคร่ือง
- กองชา่ง 2 เคร่ือง
- กองการศึกษา     
2 เคร่ือง
- ส านกัปลัด         3
 เคร่ือง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์
จ านวน 5 เคร่ือง
- กองคลัง 1 เคร่ือง
- ส านกัปลัด          
3 เคร่ือง
- กองสาธารณสุข 1 
เคร่ือง
จดัซ้ือโต๊ะท างาน  
จ านวน 7 ตัว
- กองคลัง 2 ตัว
- ส านกัปลัด 2 ตัว
- กองชา่ง 3 ตัว

4 โครงการจดัซ้ือเกา้อีท้ างาน เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังาน

จดัซ้ือเกา้อีท้ างาน  
จ านวน 3 ตัว

4,500 เกา้อีท้ างาน  
จ านวน 3 ตัว

มอีปุกรณ์พร้อมและ
เพยีงพอในการ

กองช่าง

5 โครงการจดัซ้ือตู้ท าน้ า
ร้อน-น้ าเยน็

เพือ่บริการ
ประชาชนทีม่า
ติดต่อราชการ

จดัซ้ือตู้ท าน้ าร้อน-
น้ าเยน็ จ านวน 1 ตู้

9,000 ตู้ท าน้ าร้อน-น้ า
เยน็ จ านวน 1 ตู้

ประชาชนได้รับ
ความพงึพอใจใน
การติดต่อราชการ

กองคลัง

3 โครงการจดัซ้ือโต๊ะท างาน เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังาน

17,000 โต๊ะท างาน  
จ านวน 7 ตัว

มอีปุกรณ์พร้อมและ
เพยีงพอในการ
ปฏบิติังาน

กองคลัง 

ส านักปลัด

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
2 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์

(Printer)
เพือ่ใชใ้นการพมิพ์
งานเอกสารต่าง ๆ

123,500 เคร่ืองพมิพ ์
จ านวน 5 เคร่ือง

มอีปุกรณ์พร้อมและ
เพยีงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

กองคลัง 

ส านักปลัด 

กอง

สาธารณสุข

1 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ

เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังาน

216,000 เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ต้ัง
โต๊ะ จ านวน 12 
เคร่ือง

มอีปุกรณ์พร้อมและ
เพยีงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

กองคลัง 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

กอง

การศึกษา



6 โครงการจดัซ้ือโทรทศัน ์
แอล อ ีดี (LED TV)

เพือ่ใช้
ประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ขอ้มลู
ขา่วสารให้

จดัซ้ือโทรทศัน ์แอล
 อ ีดี (LED TV)ขนาด
 42 นิว้จ านวน 1 
เคร่ือง

30,000 โทรทศัน ์แอล อ ี
ดี (LED TV)ขนาด
 42 นิว้ จ านวน 1 
เคร่ือง

ประชาชนได้
รับทราบขอ้มลู
ขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ

กองคลัง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

7 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ์
เชค็

เพือ่ใชพ้มิพเ์ชค็      
     ในการจา่ยเงิน

จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ชค็
 จ านวน         1 
เคร่ือง

25,000 เคร่ืองพมิพเ์ชค็ 
จ านวน 1 เคร่ือง

เกดิความคล่องตัว
ในการปฏบิติังาน

กองคลัง

8 โครงการจดัซ้ือ
รถจกัรยานยนต์

เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังานด้านการ
จดัเกบ็รายได้

จดัซ้ือ
รถจกัรยานยนต์ 
แบบเกยีร์ธรรมดา  
จ านวน 2 คัน

100,000 รถจกัรยานยนต์ 
แบบเกยีร์ธรรมดา
  จ านวน 2 คัน

มอีปุกรณ์พร้อมและ
เพยีงพอในการ
ปฏบิติังาน

กองคลัง

9 โครงการจดัซ้ือตู้เกบ็หนงัสือ เพือ่ใชใ้นการเกบ็
หนงัสือระเบยีบ ขอ้
กฎหมายในการ
ปฏบิติังาน

จดัซ้ือตู้เกบ็หนงัสือ 
จ านวน   1 ตู้

7,500 ตู้เกบ็หนงัสือ 
จ านวน 1 ตู้

สามารถค้นหา
ระเบยีบ ขอ้
กฎหมายได้ทนัท ี
เกดิความคล่องตัว
ในการปฏบิติังาน

กองคลัง

10 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองถา่ย
เอกสาร

เพือ่ความรวดเร็วใน
การบริหารงาน
เอกสาร

จดัซ้ือเคร่ืองถา่ย
เอกสาร ความเร็ว 30
 แผ่นต่อนาท ี 
จ านวน 1 เคร่ือง

120,000 เคร่ืองถา่ยเอกสาร
 ความเร็ว 30 
แผ่นต่อนาท ี 
จ านวน 1 เคร่ือง

การปฏบิติังานมี
ความสะดวกและ
รวดเร็วต่อการรับ
บริการของประชาชน

กองคลัง

11 โครงการจดัซ้ือเคานเ์ตอร์
รับช าระภาษี

เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังาน การรับ
ช าระภาษี

จดัซ้ือเคานเ์ตอร์รับ
ช าระภาษ ีจ านวน 1
 ชดุ

50,000 เคานเ์ตอร์รับ
ช าระภาษ ีจ านวน
 1 ชดุ

เกดิความคล่องตัว
ในการปฏบิติังาน

กองคลัง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

12 โครงการจดัซ้ือฉากกัน้
พาทชิัน่

เพือ่กัน้พืน้ทีแ่บง่
สัดส่วนการ
ปฏบิติังาน

จดัซ้ือฉากกัน้พาทชิัน่
 จ านวน   3 ชดุ

50,000 ฉากกัน้พาทชิัน่ 
จ านวน 3 ชดุ

เกดิความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
ในส านกังาน

กองคลัง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



13 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟ

เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังานภาย ใน
กองสาธารณสุข

จดัซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟ จ านวน 2 เคร่ือง

14,000 - - เคร่ืองส ารองไฟ 
จ านวน 2 เคร่ือง

มอีปุกรณ์พร้อม 
และเพยีงพอต่อการ 
  ปฏบิติังาน

กอง

สาธารณสุข

14 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปร้ิน
ภาพถา่ย

เพือ่ใชป้ร้ินภาพถา่ย
จากการด าเนนิ
กจิกรรมของกอง

จดัซ้ือเคร่ืองปร้ิน
ภาพถา่ย  จ านวน  1
  เคร่ือง

10,000 - - เคร่ืองปร้ิน
ภาพถา่ย  จ านวน
  1  เคร่ือง

มอีปุกรณ์พร้อม 
และเพยีงพอต่อการ 
  ปฏบิติังาน

กอง

สาธารณสุข

15 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองบด
ยอ่ยกิง่ใมแ้ละวสัดุอนิทรีย์

เพือ่ลดปริมาณขยะ
โดยการก าจดัขยะ
อนิทรียท์ าปุย๋มกั
ชวีภาพ

จดัซ้ือเคร่ืองบดยอ่ย
กิง่ไมแ้ละวสัดุ
อนิทรีย ์     จ านวน 
1 เคร่ือง

500,000 - - เคร่ืองบดยอ่ยกิง่
ไมแ้ละวสัดุ
อนิทรีย ์จ านวน 1
 เคร่ือง

ปริมาณขยะทีเ่กบ็
ขนจากชนุชนมี
ปริมาณลดลงกอ่น
ทิง้ในบอ่จ ากดัขยะ

กอง

สาธารณสุข

16 โครงการจดัซ้ือปัม๊ฉดีน้ า
แรงดันสูง

เพือ่ใชใ้นงานท า
ความสะอาดรถขยะ
และรถอืน่ๆทีใ่ชใ้น

ซ้ือปัม๊ฉดีน้ าแรงดัน
สูงจ านวน  1  เคร่ือง

30,000 - - ปัม๊ฉดีน้ าแรงดัน
สูงจ านวน  1  
เคร่ือง

เพือ่ยดือายกุารใช้
งานของลดและลด
ปญัหาเร่ืองกล่ินจาก

กอง

สาธารณสุข

17 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปัม๊
ลมพร้อมอปุกรณ์

เพือ่ใชใ้นงานท า
ความสะอาดรถขยะ
และรถอืน่ๆทีใ่ชใ้น

ซ้ือเคร่ืองปัม๊ลม
พร้อมอปุกรณ์ 
จ านวน 1 ชดุ

20,000 - - เคร่ืองปัม๊ลม
พร้อมอปุกรณ์ 
จ านวน 1 ชดุ

เพือ่ยดือายกุารใช้
งานของลดและลด
ปญัหาเร่ืองกล่ินจาก

กอง

สาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

1. ก่อสร้างแท่นและ

พืน้ทีส่ าหรับล้างรถ

2. สร้างอาคารส าหรับ

เก็บเคร่ืองมือ ขนาด 

2x4 เมตร 1 หลัง

ก่อสร้างอาคาร ขนาด

 3x3 เมตร จ านวน 2 

ห้อง

200,000 กอง

สาธารณสุข

ก่อสร้างอาคาร ขนาด

 20x25 เมตร จ านวน

 1 หลัง

800,000 กองช่าง

20 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เกบ็วสัดุ

เพือ่สร้างอาคาร
ส าหรับเกบ็วสัดุ 
อปุกรณ์ และ
เคร่ืองมอืต่างๆ

- - อาคารเกบ็วสัดุ 
จ านวน 2 แหง่

อปุกรณ์ เครืองมอื
ของหนว่ยงานมี
การเบรักษาอยา่ง
เปน็ระเบยีบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ
18 โครงการกอ่สร้างสถานที่

ล้างรถ
เพือ่ใชใ้นงานท า
ความสะอาดรถขยะ
และรถอืน่ๆทีใ่ชใ้น
งานราชการของ
เทศบาล

600,000 - - สถานทีล้่างรถ 
จ านวน 1 แหง่

มคีวามสะดวกใน
การล้างรถของ
ส านกังาน

กอง

สาธารณสุข



21 โครงการจดัซ้ือกล้องวดัมมุ เพือ่ส ารวจออกแบบ

ระยะของถนนและ

การส ารวจ   แนวโค้ง

ของพืน้ทีถ่นนฯ

กล้องวดัมมุ จ านวน 
1 ชดุ

100,000 - - กล้องวดัมมุ 
จ านวน 1 ชดุ

มาตรฐานของค่า
การจดัท าโครงการ
กอ่สร้างถนนที่
ถกูต้องและแนน่อน

กองช่าง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุค๊ จ านวน 4 

เคร่ือง
- กองชา่ง 3 เคร่ือง
- กองสาธารณสุข    1

 เคร่ือง
เปา้หมาย ตวัชีว้ดั

(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI
จดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
36,000 BTU        
 จ านวน 4 เคร่ือง- กองชา่ง 2 เคร่ือง
- ส านักปลัด          2

 เคร่ือง
24 โครงการจดัซ้ือตู้เกบ็

เอกสาร(แบบติดผนงั)
ตู้ส าหรับเกบ็เอกสาร
 แบบติดผนงั เพือ่
รองรับแฟมูและไว้
เกบ็เอกสารใน

เปน็ตู้เกบ็เอกสาร
แบบติดผนงัมชีัน้วาง
แฟมู     จ านวน 2 ตู้

100,000 - - เปน็ตู้เกบ็เอกสาร
แบบติดผนงัมชีัน้
วางแฟมู     
จ านวน 2 ตู้

รองรับเจา้หนา้ที่
และระบบงาน
ส านกังานทีป่ริมาณ
เพิม่เติม

กองช่าง

เกา้อีเ้หล็กบนุวม
ส าหรับบริการ
ประชาชน จ านวน 
35 ตัว
- กองชา่ง 10 ตัว
- กองคลัง 15 ตัว
- ส านกัปลัด 10 ตัว

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

25 โครงการจดัหาเกา้อีส้ าหรับ
บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
งาน

เพือ่เปน็เคร่ืองใช้
ส านกังานและ
รองรับผู้มาติดต่องาน

35,000 - - เกา้อีเ้หล็กบนุวม
ส าหรับบริการ
ประชาชน จ านวน
 35 ตัว

รองรับประชาชนผู้
เขา้มาติดต่องาน
ราชการกองชา่ง 
ส านกัปลัดและกอง
คลัง

กองช่าง 

ส านักปลัด 

กองคลัง

กองช่าง 

กอง

สาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

23 โครงการจดัซ้ือคร่ืองปรับ
อากาศขนาด 36,000 BTU

เพือ่ใชส้ าหรับแทน
เคร่ืองปรับอากาศตัว
เดิมทีเ่กดิความ
ช ารุดจากระยะเวลา
การใชง้านมานาน

200,000 - - จดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
36,000 BTU      
   จ านวน 4 เคร่ือง

ประชาชนในพืน้ที่
รับความสะดวกใน
การติดต่อกบั
หนว่ยงานรัฐ

กองชา่ง 
ส านกัปลัด

22 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์โนต๊บุค๊

เพือ่ใชใ้นการ
ด าเนนิการหาค่าและ
เขยีนแบบต่างๆ 
และงานส านกังาน

55,000 30,000 30,000 เคร่ือง
คอมพวิเตอร์
โนต๊บุค๊ จ านวน   
 4 เคร่ือง

สามารถด าเนนิงาน
ใหเ้ปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อยและรวดเร็ว



26 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองล้าง   
  อดัฉดี ส าหรับท าความ
สะอาดรถยนต์

เพือ่ใชท้ าความ
สะอาดรถยนต์กอง
ชา่ง, รถJCB, 
รถบรรทกุ   6 ล้อ

เคร่ืองล้างอดัฉดี 
(แบบแรงดัน) 
จ านวน 1 เคร่ือง

50,000 - - เคร่ืองล้างอดัฉดี 
(แบบแรงดัน) 
จ านวน 1 เคร่ือง

มเีคร่ืองล้างอดัฉดีใช้
ในการบ ารุงรักษา
รถยนต์/เคร่ืองจรักร

กองช่าง

27 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปัม้ลม เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังานส าหรับ
กองชา่ง

จดัซ้ือเคร่ืองปัม้ลม  
จ านวน 1 เคร่ือง

100,000 - - เคร่ืองปัม้ลม  
จ านวน 1 เคร่ือง

มอีปุกรณ์พร้อมและ
เพยีงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

กองช่าง

28 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองอดั
จารบี

เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังานส าหรับ
กองชา่ง

จดัซ้ือเคร่ืองอดัจารบี
 จ านวน      1 เคร่ือง

30,000 - - เคร่ืองอดัจารบ ี
จ านวน 1 เคร่ือง

มอีปุกรณ์พร้อม 
และเพยีงพอต่อการ
ปฏบิติังาน และการ
บ ารุงรักษารถยนต์/
เคร่ืองจกัรใหใ้ชง้าน
ได้ตามมาตรฐาน

กองช่าง

29 โครงการจดัซ้ือรถบดล้อ
เหล็ก

เพือ่ใชใ้นการบ ารุง 
รักษา ซ่อมแซม
ถนนทีช่ ารุดเสียหาย 
เพือ่ ใหป้ระชาชน
สะดวกในการใชร้ถ

จดัซ้ือรถบดล้อเหล็ก
 จ านวน       1 คัน

2,000,000 - - รถบดล้อเหล็ก    
 จ านวน 1 คัน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการใช้
รถ ใชถ้นน

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

30 โครงการจดัซ้ือรถตักหนา้- 
ขดุหลัง(JCB)

เพือ่ทดแทนของเดิม
ทีเ่ส่ือมคุณภาพ

จดัซ้ือรถตักหนา้ - 
ขดุหลัง  (JCB)  
จ านวน 1 คัน

3,000,000 - - รถตักหนา้- ขดุ
หลัง (JCB)  
จ านวน 1 คัน

มเีคร่ืองจกัรพร้อมใช้
ในการแกไ้ขปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

31 โครงการจดัซ้ือรถบรรทกุ 6
 ล้อ  (แบบยกด๊ัม)

เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังานและ
ใหบ้ริการประชาชน
ได้อยา่งรวดเร็ว

จดัซ้ือรถบรรทกุ    6
 ล้อ (แบบยกด๊ัม) 
จ านวน   1 คัน

2,000,000 - - รถบรรทกุ 6 ล้อ 
(แบบยกด๊ัม) 
จ านวน 1 คัน

มรีถบรรทกุพร้อมใช้
ในการแกไ้ขปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



32 โครงการจดัซ้ือรถเทลเลอร์ 
(ส าหรับเคล่ือนยา้ยแบคโฮร์)

เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังานและ
ใหบ้ริการประชาชน
ได้อยา่งคล่องตัว/
รวดเร็ว

จดัซ้ือรถเทลเลอร์ 
(ส าหรับเคล่ือนยา้ย
แบคโฮร์)   จ านวน  
   1 คัน

2,500,000 - - รถเทลเลอร์ 
(ส าหรับ
เคล่ือนยา้ยแบค
โฮร์)   จ านวน    
1 คัน

มรีถเทลเลอร์ส าหรับ
เคล่ือนยา้ยแบคโฮร์ 
 ได้สะดวกรวดเร็ว
ต่อการปฏบิติังาน

กองช่าง

33 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองตัด
หญ้าแบบขอ้แขง็/ขอ้ออ่น

เพือ่ใชใ้นการ
ปรับปรุงภมูทิศัน ์
ตัดหญ้าไหล่ทาง
และบริเวณต่างๆ

จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า
แบบขอ้แขง็ จ านวน
 2 เคร่ือง   จดัซ้ือ
เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
ขอ้ออ่น จ านวน 2 
เคร่ือง

20,000 20,000 - - เคร่ืองตัดหญ้า
แบบขอ้แขง็ 
จ านวน 2 เคร่ือง 
 - เคร่ืองตัดหญ้า
แบบขอ้ออ่น 
จ านวน 2 เคร่ือง

สามารถปรับปรุง
ภมูทิศัน ์ไหล่ทาง
และบริเวณต่างๆ  
ใหดู้สวยงาม

กองช่าง

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

34 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองตบดิน เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังานและ
ใหบ้ริการประชาชน
ได้อยา่งคล่องตัว
และรวดเร็ว

จดัซ้ือเคร่ืองตบดิน 
จ านวน 1 เคร่ือง

30,000 - - เคร่ืองตบดิน     
จ านวน 1 เคร่ือง

มเีคร่ืองมอืพร้อมใช้
ในการแกไ้ขปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

35 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเจาะ
กระแทก

เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังานและ
ใหบ้ริการประชาชน
ได้อยา่งคล่องตัว
และรวดเร็ว

จดัซ้ือเคร่ืองเจาะ
กระแทก จ านวน 1 
เคร่ือง

50,000 - - เคร่ืองเจาะ
กระแทก   
จ านวน 1 เคร่ือง

มเีคร่ืองมอืพร้อมใช้
ในการแกไ้ขปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

36 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเจยี/
ตัด

เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิติังานและ
ใหบ้ริการประชาชน
ได้อยา่งคล่องตัว
และรวดเร็ว

จดัซ้ือเคร่ืองเจยี/ตัด
 จ านวน 1 ตัว

10,000 - - เคร่ืองเจยี/ตัด     
  จ านวน 1 ตัว

มเีคร่ืองมอืพร้อมใช้
ในการแกไ้ขปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



37 โครงการจดัซ้ือกล้อง
บนัทกึภาพแบบเคล่ือนไหว
 พร้อม WIFI

เพือ่บนัทกึภาพ
กจิกรรมของ
เทศบาลแบบ
เคล่ือนไหว

กล้องบนัทกึภาพ
ดิจติอลแบบ
เคล่ือนไหว(VDO) 
พร้อมWIFI จ านวน 1
 เคร่ือง

35,000.- กล้องบนัทกึภาพ
ดิจติอลแบบ
เคล่ือนไหว (VDO)
 พร้อม WIFI 
จ านวน 1 เคร่ือง

ส านกังาน มี
อปุกรณ์พร้อมและ
เพยีงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

38 โครงการจดัซ้ือกล้องถา่ย
ภาพนิง่ระบบดิจติอล

เพือ่บนัทกึภาพ
เหตุการณ์ของงาน
ปอูงกนับรรเทาสา
ธารณภยั

กล้องถา่ยภาพนิง่
ระบบดิจติอล 
จ านวน 1 เคร่ือง

25,000.- กล้องถา่ยภาพนิง่
ระบบดิจติอล 
จ านวน 1 เคร่ือง

งานปอูงกนัฯ มี
อปุกรณ์พร้อมและ
เพยีงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

39 โครงการจดัซ้ือชดุแขวน
โปรเจคเตอร์ พร้อมติดต้ัง
ระบบเคร่ืองฉายภาพแบบ
ครบวงจร หอ้งประชมุสภา

เพือ่ใหห้อ้งประชมุ
สภามรีะบบเคร่ือง
ฉายภาพ ใชง้านใน
การประชมุสภาฯ 
ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

จดัซ้ือชดุแขวน
โปรเจคเตอร์ พร้อม
ติดต้ังระบบเคร่ือง
ฉายภาพแบบครบ
วงจร หอ้งประชมุ
สภา จ านวน 1 ชดุ/
ระบบ

100,000.- ชดุแขวน
โปรเจคเตอร์ 
พร้อมติดต้ังระบบ
เคร่ืองฉายภาพ
แบบครบวงจร 
หอ้งประชมุสภา
จ านวน  1 ชดุ/
ระบบ

ส านกังานมอีปุกรณ์
พร้อมและเพยีงพอ
ต่อการปฏบิติังาน

ส านักปลัด

40 โครงการจดัซ้ือระบบเคร่ือง
เสียง/ไมโครโฟน/อปุกรณ์
แพร่ภาพการประชมุหอ้ง
ประชมุสภาเทศบาล 

เพือ่ใหร้ะบบเคร่ือง
เสียงในหอ้งประชมุ
สภาฯมคีวามทนัสมยั
 ใชง้านในการ
ประชมุสภาฯ และ
เผยแพร่เสียงและ
ภาพ ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

จดัซ้ือระบบเคร่ือง
เสียง/ไมโครโฟน/
อปุกรณ์เผยแพร่
ภาพการประชมุหอ้ง
ประชมุสภาฯแบบ
ครบวงจร จ านวน 1
 ชดุ

200,000.- ระบบเคร่ืองเสียง/
ไมโครโฟน/
ปกรณ์แพร่ภาพ
การประชมุหอ้ง
ประชมุสภา
เทศบาล จ านวน  
 1 ชดุ

ส านกังานมอีปุกรณ์
พร้อมและเพยีงพอ
ต่อการปฏบิติังาน

ส านักปลัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



41 โครงการจดัซ้ือเตียงนอน
เหล็ก(แบบพบัได้)

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ใช้
ในงานปอูงกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั,
 กูช้พี

เตียงนอนเหล็ก
(แบบพบัได้)ขนาด 
กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 85
 ซม. ยาวไมน่อ้ยกวา่
 185  ซม. สูงไม่
นอ้ยกวา่ 50 ซ.ม. 
จ านวน 3 หลัง

12,000.- เตียงนอนเหล็ก
(แบบพบัได้)
จ านวน 3 หลัง

เพือ่มอีปุกรณ์ใน
การอยูเ่วรยาม

ส านักปลัด

42 โครงการจดัซ้ือปาูยไฟ
จราจรสามเหล่ียมมไีฟไซ
เลน  ไฟด้านในตู้  และนอก
 2 ขา้ง

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ใช้
ในงานปอูงกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ปาูยไฟจราจร
สามเหล่ียมมไีฟไซ
เลน  ไฟด้านในตู้ 
และนอก 2 ขา้ง
จ านวน 2 ปาูย

26,000.- ปาูยไฟจราจร
สามเหล่ียม  
จ านวน 2 ปาูย

งานปอูงกนัฯ มี
อปุกรณ์พร้อมและ
เพยีงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

43 โครงการจดัซ้ือตู้ล็อคเกอร์
เหล็กแบบ 6 ประตู

เพือ่จดัเกบ็อปุกรณ์
ใชใ้นงานกูช้พีกูภ้ยั
และงานปอูงกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยั,กูช้พี

ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก
แบบ 6 ประตู ขนาด
 กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 90
  ซม. ยาวไมน่อ้ย
กวา่ 40 ซม. สูงไม่
นอ้ยกวา่ 180 ซ.ม. 
จ านวน 3 ตู้

16,000.- ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก
แบบ 6 ประตู
จ านวน 3 ตู้

งานปอูงกนัฯ มี
อปุกรณ์พร้อมและ
เพยีงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

44 โครงการจดัซ้ือตู้เหล็กบาน
เล่ือนกระจกสูง

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ใช้
ในงานกูช้พีกูภ้ยัและ
งานปอูงกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ตู้เหล็กบานเล่ือน
กระจกสูงขนาดกวา้ง
ไมน่อ้ยกวา่ 90 ซม  
ยาวไมน่อ้ยกวา่ 40 
ซม สูงไมน่อ้ยกวา่ 
180 ซ.ม. จ านวน 1 ตู้

6,000.- ตู้เหล็กบานเล่ือน
กระจกสูงจ านวน 
1 ตู้

งานกูช้พีกูภ้ยัและ
งานปอูงกนัฯ มี
อปุกรณ์พร้อมและ
เพยีงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



45 โครงการจดัซ้ือหวัฉดีน้ า
ดับเพลิง

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ใช้
ในงานปอูงกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

หวัฉดีน้ าดับเพลิง
ปรับฝอยสเปรย์
ขนาด 2.5 นิว้ 
จ านวน 2 หวั

70,000.- หวัฉดีน้ าดับเพลิง
จ านวน 2 หวั

งานปอูงกนัฯ มี
อปุกรณ์พร้อมและ
เพยีงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

46 โครงการจดัซ้ือตู้เหล็กบาน
เล่ือนทบึ

เพือ่ใชจ้ดัเกบ็
เวชภณัฑ์ในงานกู้
ชพีกูภ้ยัและงาน
ปอูงกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

ตู้เหล็กบานเล่ือนทบึ

ขนาดกวา้ง ไม่นอ้ย

กวา่ 110 ซม.ยาวไม่

นอ้ยกวา่  40 ซม. สูง

ไม่นอ้ยกวา่ 80 ซ.ม. 

จ านวน 1 ตู้

5,000.- ตู้เหล็กบานเล่ือน
ทบึ จ านวน 1 ตู้

งานกูช้พีกูภ้ยัและ
งานปอูงกนัฯ มี
อปุกรณ์พร้อมและ
เพยีงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

47 โครงการจดัซ้ือสายส่งน้ า
ดับเพลิง

เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ใช้
ในการปฏบิติังาน
ปอูงกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

สายส่งน้ าดับเพลิง 
ขนาด 1.5 นิว้ ยาว 
20 เมตร จ านวน 2 
เส้น

30,000.- สายส่งน้ า
ดับเพลิงจ านวน 2
 เส้น

งานปอูงกนัฯ มี
อปุกรณ์พร้อมและ
เพยีงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

48 โครงการกอ่สร้างโรงจอด
รถศูนยป์อูงกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

เพือ่กอ่สร้างโรงจอด
รถในการจอดรถให้
เพยีงพอ

กอ่สร้างโรงจอดรถ
ศูนยป์อูงกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
จ านวน 1 หลัง

500,000 มโีรงจอดรถ 
จ านวน 1 หลัง

มสีถานทีป่ฏบิติังาน
อยา่งเหมาะสม และ
เพยีงพอในการ
บริการแกป่ระชาชน

ส านักปลัด

49 โครงการกอ่สร้างโรงจอด
รถบริเวณส านกังานเทศบาล

เพือ่กอ่สร้างโรงจอด
รถใหเ้พยีงพอ
ส าหรับรถของ
เทศบาลและส าหรับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ

กอ่สร้างโรงจอดรถ
บริเวณส านกังาน
เทศบาล จ านวน 1 
หลัง

800,000 มโีรงจอดรถ 
จ านวน 1 หลัง

มสีถานทีป่ฏบิติังาน
อยา่งเหมาะสม และ
เพยีงพอในการ
บริการแกป่ระชาชน

ส านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



50 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนยป์อูงกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพือ่ปรับปรุงสถานที่
ราชการใหเ้หมาะสม
 และเพยีงพอใน
การบริการแก่
ประชาชน

ปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนยป์อูงกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยั จ านวน 1 
หลัง

500,000 ปรับปรุงต่อเติม
ศูนยป์อูงกนัฯ
จ านวน 1 หลัง

มสีถานทีป่ฏบิติังาน
อยา่งเหมาะสม และ
เพยีงพอในการ
บริการ

ส านักปลัด

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
(ผลผลิตโครงการ) 2558 2559 2560 KPI

51 โครงการกอ่สร้างร้ัวพร้อม
ปาูยส านกังานเทศบาล
ต าบลคลองขดุ

เพือ่ใหม้แีนวเขตใน
การรักษาความ
ปลอดภยัสถานที่
ราชการ

กอ่สร้างร้ัวพร้อม
ปาูยส านกังาน 
จ านวน 1 แหง่

1,200,000 ร้ัวพร้อมปาูย
ส านกังาน จ านวน
 1 แหง่

มแีนวเขตในการ
รักษาความ
ปลอดภยัสถานที่
ราชการ

ส านักปลัด

52 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารส านกังาน
เทศบาล

เพือ่ปรับปรุงสถานที่
ราชการใหเ้หมาะสม

ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารส านกังาน
เทศบาล จ านวน 1 
แหง่

1,000,000 ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
ส านกังานเทศบาล
 จ านวน 1 แหง่

มสีถานทีป่ฏบิติังาน
อยา่งเหมาะสม และ
เพยีงพอในการ
บริการ

ส านักปลัด

ผ.02

2558 2559 2560 รวม
1 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยางพร้อมคู
4,860,000.- 4,860,000.- กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.
 พร้อมคูระบายน้ า (ทัง้ 2 

5,250,000.- 5,250,000.- กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.ซอยนอ้งแปนู พร้อมคู

3,150,000.- 3,150,000.- กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. 
เชือ่มบา้นกลาง - บา้นใต้ 

3,500,000.- 3,500,000.- กองชา่ง

5 โครงการกอ่สร้างถนนสาย
เล่ียงเมอืงเทศบาลเมอืง

160,000,000.- 160,000,000.- กองชา่ง

บญัชปีระสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
โดยเทศบาลต้าบลคลองขดุ

ตามกรอบการประสานทีค่ณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดัสตลู
ที่ ชือ่โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ
ไดร้บั

หน่วยงาน

ทีร่บัผิดชอบ



6 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางถนนหวัทาง-

6,000,000.- 6,000,000.- กองชา่ง

7 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง ซอยเขาจนี 

4,200,900.- 4,200,900.- กองชา่ง

8 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง สายเขาจนี - 

4,950,000.- 4,950,000.- กองชา่ง

2558 2559 2560 รวม
9 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยาง ถนนสายทา่
จนี - บา้นนาแค (ชอ่ง 7) 

21,285,000.- 21,285,000.- กองชา่ง

10 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง ถนนสายบา้น
ทา่จนี - บา้นนาแค หมูท่ี ่2

11,412,500.- 11,412,500.- กองชา่ง

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 ซอยสิงหอ์ทุศิ   หมูท่ี ่5

4,742,500.- 4,742,500.- กองชา่ง

12 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง ส่ีแยกนาแค -

8,085,000.- 8,085,000.- กองชา่ง

13 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง  ถนนสายหนา้
เขา - วงัระยา้  หมูท่ี ่5

3,000,000.- 3,000,000.- กองชา่ง

14 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง ถนนสายหวั
เขา - วงัรายา้  หมูท่ี ่5

6,875,000.- 6,875,000.- กองชา่ง

15 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.ซอยสหกรณ์ครู  หมูท่ี่
 6

5,577,500.- 5,577,500.- กองชา่ง

16 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง  ซอยคงจนัทร์
 - บา้นลูโบะ๊บาตู  หมูท่ี ่6

5,610,000.- 5,610,000.- กองชา่ง

17 โครงการกอ่สร้างถนนหนิ
คลุก ซอยหลังโรงเรียน
เทศบาล 1(บา้นทา่จนี) หมู่

5,940,000 5,940,000.- กองชา่ง

ที่ ชือ่โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ



18 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์ (หอประชมุ
ขนาดใหญ)่

10,000,000.- 10,000,000.- กองชา่ง

19 โครงการกอ่สร้างคูระบาย
น้ า ซอยเพชรเกษม 33  
หมูท่ี ่7

3,780,000.- 3,780,000.- กองชา่ง

2558 2559 2560 รวม
20 โครงการกอ่สร้างคูระบาย

น้ า คสล.ถนนเชือ่มบา้น
3,000,000.- 4,000,000.- 7,000,000.- กองชา่ง

21 โครงการกอ่สร้างคูระบาย
น้ า คสล.ซอยแยกร่วมวาริน

3,150,000.- 3,150,000.- กองชา่ง

22 โครงการกอ่สร้างศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ (CPU)

10,000,000 10,000,000.- กอง
สาธารณสุข

23 โครงการจดัซ้ือทีดิ่นเพือ่
กอ่สร้างสวนสาธารณะ

10,000,000 10,000,000.- กองชา่ง

24 โครงการกอ่สร้างอาคาร
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การกฬีา

5,000,000.- 5,000,000.- 10,000,000.- กองชา่ง

25 โครงการศึกษาออกแบบ
รายละเอยีดและจดัต้ังศูนย์

10,000,000.- 10,000,000.- 10,000,000.- 30,000,000.- กอง
สาธารณสุข

26 โครงการกอ่สร้างโรงฆา่สัตว์ 10,000,000.- 10,000,000.- กอง
สาธารณสุข

27 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาล 1 

15,000,000.- 15,000,000.- กอง
การศึกษา

28 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา
 โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้น

10,000,000.- 10,000,000.- กอง
การศึกษา

29 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์โรงเรียน

5,000,000.- 5,000,000.- กอง
การศึกษา

รวมทัง้สิน้ 242,765,116.- 126,613,518.- 19,005,120.- 388,368,400.-

ที่ ชือ่โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ


