
                                                                                                                                                                                                                                                               

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     1.1  แนวทางการพัฒนาที�  1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

ที� วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

โครงการ เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื�อสง่เสริมให้ประชาชน

เกิดการเรียนรู้เกี�ยวกบั

อาชีพ

จํานวนผู้ไปศกึษาดู

งาน 100  คน

300,000.00        300,000.00    300,000.00           100 คน/ปี ประชาชนมีทกัษะ

ในการประกอบ

อาชีพ

สน.ปลดัฯ

2 พฒันาอาชีพการทํานา นาข้าวจํานวน 300 ไร่ 400,000.00        400,000.00    400,000.00           300ไร่/ปี ประชาชนได้รับ

การสนบัสนนุ

ปัจจยัการผลติ

สน.ปลดัฯ

3 เพื�อสง่เสริมอาชีพให้แก่

ประชาชน

ขนาดกว้าง 9 ม ยาว 

16 ม.

                       -                       -              115,000.00  1  แหง่ ประชาชนมี

สถานที�สาํหรับฝึก

สน.ปลดัฯ

4  -เพื�อให้เกษตรกรมีการ

ใช้ปุ๋ ยนาข้าวอยา่งถกูต้อง 

          - เพื�อลดต้นทนุ

การผลติ

เกษตรกร 25 ราย/ปี                        -   30,000.00      30,000.00             25 ราย/ปี เกษตรกรสามารถ

ลดการใช้ปุ๋ ยเคมี

เกินความจําเป็น

 -    สน.ปลดัฯ         

    - ศนูย์บริการฯ     

      - สนง.เกษตร    

     อ.หนองจิก

(ผลผลิตของโครงการ)

จดัศกึษาดงูานด้านอาชีพ เช่น 

กลุม่สตรี, กลุม่เลี >ยงววั,กลุม่เลี >ยง

แพะ กลุม่เยาวชน ฯลฯ

โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุ

อาชีพการทํานาตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สาํหรับฝึกอาชีพ ม.4

โครงการสง่เสริมการใช้ปุ๋ ยเคมีใน

นาข้าวอยา่งเหมาะสม



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     1.1  แนวทางการพัฒนาที�  1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

ที� วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมายโครงการ งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 เพื�อสง่เสริมอาชีพตาม

ความถนดัของ

กลุม่เป้าหมาย

จํานวน 2 กลุม่           20,000.00        20,000.00              20,000.00   2  กลุม่ ประชาชนมีรายได้

เพิ�มขึ >น

สน.ปลดัฯ

6 เพื�อสร้างแหลง่เรียนรู้ให้

ท้องถิ�น

จํานวน 10 บอ่/ปี                        -          30,000.00              30,000.00  10 บอ่/ปี ประชาชนมีแหลง่

ศกึษาเรียนรู้ใน

ท้องถิ�น

สน.ปลดัฯ

7 เพื�อให้ศนูย์บริการ ฯ ได้

ดําเนินงานสง่เสริม

การเกษตรอยา่งมี

ประสทิธิภาพ

จํานวน 1 ศนูย์/ปี        30,000.00              30,000.00  1 แหง่ เกษตรกรได้รับ

การบริการด้าน

การเกษตรอยา่งมี

ประสทิธิผล

 -    สน.ปลดัฯ         

    - ศนูย์บริการฯ     

      - สนง.เกษตร 

อ.หนองจิก

โครงการศกึษาทดลองการปลกูพืช

ตระกลูส้มในบอ่ซีเมนต์

โครงการสนบัสนนุศนูย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลดาโต๊ะ

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการสง่เสริมอาชีพในตําบล



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

          20,000.00

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     1.1  แนวทางการพัฒนาที�  1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

ที� วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงานงบประมาณและที�มาเป้าหมายโครงการที� วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

8 เพื�อเป็นการสร้างงานและ

รายได้เสริมให้กบั

ครัวเรือนของเกษตรกรใน

พื >นที�

จํานวน 50 ไร่ 30,000.00      195,000.00           50 ไร่/ปี – เกษตรกรมี

รายได้เพิ�มขึ >น        

              – 

เกษตรกรมี

สน.ปลดัฯ

9 เพื�อสง่เสริมและสนบัสนนุ

เกษตรกรมีองค์ความรู้

ด้านการเกษตรตามแนว

พระราชดําริ

เกษตรกรในตําบล 

จํานวน  50 ราย/ปี

20,000.00          20,000.00      -                        50 ราย/ปี เกษตรกรมีองค์

ความรู้ด้าน

การเกษตรตามแนว

พระราชดําริ

 -    สน.ปลดัฯ         

    - ศนูย์บริการฯ     

      - สนง.เกษตร    

       อ.หนองจิก
10  - เพื�อพฒันาเกษตรกรให้

เป็นผู้ เชี�ยวชาญ               

         - เพื�อลดต้นทนุการ

เกษตรกรจํานวน  25

 ราย/ปี

-                      40,000.00      20,000.00             25 ราย/ปี  เกษตรกรมีความรู้

เพิ�มขี >นและมี

คณุภาพชีวิตที�ดีขึ >น

 -    สน.ปลดัฯ         

    - ศนูย์บริการฯ     

      - สนง.เกษตร    

งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย

โครงการถ่ายทอดความรู้ตาม

กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรใน

พระราชดําริ

โครงการ

โครงการสง่เสริมการปลกูข้าวโพด

หวาน

โครงการฝึกอบรมเกษตรให้ความรู้

ด้านการเกษตรตามแนว

พระราชดําริ



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     1.1  แนวทางการพัฒนาที�  1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

ที� วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมายโครงการ

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 เพื�อเป็นการสร้างงานและ

รายได้เสริมให้กบั

ครัวเรือนของเกษตรกรใน

พื >นที�

พื >นที� หมทูี� 1-5 

จํานวน 50ไร่/ปี

-                      120,000.00    -                          50 ไร่/ปี – เกษตรกรมี

รายได้เพิ�มขึ >น        

              – 

เกษตรกรมี

 -    สน.ปลดัฯ         

    - ศนูย์บริการฯ     

      - สนง.เกษตร    

      อ.หนองจิก

12 เพื�อเพิ�มศกัยภาพการ

ผลติยางพาราอยา่งมี

ประสทิธิภาพ

เกษตรกร 20 ราย/ปี -                     -                 70,000.00             20 ราย เกษตรกรสามารถ

กรีดยางพาราได้

ถกูต้องและเพิ�ม

ผลผลติได้มากขึ >น

 -    สน.ปลดัฯ         

    - ศนูย์บริการฯ     

      - สนง.เกษตร    

      อ.หนองจิก

13 เพื�อเป็นแหลง่ขยาย

สนิค้าสูท่้องตลาด

ประมาณกว้าง 6 

เมตร ยาว 8เมตร

-                     216,000.00    -                        1 แหง่ ประชาชนมี

สถานทีจาํหน่าย

สินคา้ประจาํ

สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการสง่เสริมการปลกูถั�วเขียว

หลงัฤดเูก็บเกี�ยวผลผลติข้าว

โครงการก่อสร้างศนูย์สนิค้า OTOP

 ประจําตําบลดาโต๊ะ

โครงการสง่เสริมและพฒันา

ศกัยภาพในการผลติยางพารา



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     1.1  แนวทางการพัฒนาที�  1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

ที� วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

14 เพื�อเป็นแบบอยา่งให้กบั

เกษตรกรรายอื�นที�มี

ความสนใจ

หมูบ่้านละครัวเรือน/ปี -                      54,000.00      -                          5 ครัวเรือน/ปี สามารถเป็น

แบบอยา่งที�ดีและ

ขยายผลในการ

ดําเนินงานอยา่ง

ตอ่เนื�อง

 -    สน.ปลดัฯ         

    - ศนูย์บริการฯ     

      - สนง.เกษตร    

       อ.หนองจิก

15 เพื�อสร้างบ้านเรือน

เกษตรกรตวัอยา่งที�มีการ

ประกอบอาชีพทางการ

เกษตรแบบครบวงจร

ตําบลละ 1 หมูบ่้าน -                      150,000.00    -                          1  หมู่บ้าน สามารถเป็น

แบบอยา่งที�ดีและ

ขยายผลในการ

ดําเนินงานอยา่ง

ตอ่เนื�อง

สน.ปลดัฯ

โครงการสง่เสริมการสร้างบ้าน

เกษตรกรต้นแบบตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการสง่เสริมพฒันาหมูบ่้าน

และสง่เสริมการเกษตรตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

38



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     1.1  แนวทางการพัฒนาที�  1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

ที� วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมายโครงการ

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

16 เพื�อสง่เสริมการเพิ�ม

มลูคา่ทรัพยากรในท้องถิ�น

กลุม่อาชีพ  1  กลุม่ 20,000.00          20,000.00      20,000.00             1  กลุม่ ประชาชนสามารถ

เพิ�มมลูคา่

ผลติภณัฑ์ได้

สน.ปลดัฯ

17 เพื�อสง่เสริมอาชีพให้แก่

ประชาชนในท้องถิ�น

จํานวน 1แหง่ -                     500,000.00    -                        1 แหง่ ประชาชนมีรายได้

จากการประกอบ

อาชีพ

สน.ปลดัฯ

18 เพื�อลดต้นทนุการผลติ

พืชผลทางการเกษตร

เกษตรกร 50,000.00          50,000.00      1 ครั >ง/ปี เกษตรกรมีรายได้

เพิ�มขึ >น

สน.ปลดัฯ

19 เพื�อสง่เสริมอาชีพให้แก่

ประชาชนในท้องถิ�น

กลุม่อาชีพการเลี >ยงโค 54,000.00          45,000.00      45,000.00             เกษตรกรมี

รายได้เพิ�มขึ >น

เกษตรกรมีอาชีพ

สร้างรายได้

สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการป้องกนัและกําจดัศรัตรูพืช

ในนาข้าว

โครงการก่อสร้างโรงผลตินํ >าดื�ม

สง่เสริมการแปรรูปผลติภณัฑ์ใน

ตําบล

โครงการสง่เสริมการเลี >ยงโค



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     1.1  แนวทางการพัฒนาที�  1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

ที� วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

20 เพื�อให้ความรู้เกี�ยวกบัการ

เพาะเห็ด  และสร้างอาชีพ

ให้กลุม่เกษตรกร

เกษตรกร จํานวน 20

 ราย

-                     30,000.00      30,000.00             20  ราย เกษตรกรสามารถ

ผลติเห็ดฟางเพื�อ

บริโภคในครัวเรือน

 และมีรายได้

เพิ�มขึ >นมนัเทศ

 -    สน.ปลดัฯ         

    - ศนูย์บริการฯ     

      - สนง.เกษตร    

      อ.หนองจิก

21 เพื�อสร้างองค์ความรู้การ

ประกอบอาชีพด้าน

สหกรณ์

อบรมเชิงปฏิบตัิการ

ให้กบัประชาชนใน

ตําบล

100,000.00        100,000.00    100,000.00            ร้อยละ100 

ของผู้ เข้าร่วม

โครงการมี

ความรู้

ประชาชนใช้วิธี

สหกรณ์สร้าง

เศรษฐกิจครัวเรือน

สาํนกัปลดั

22 เพื�อให้เกษตรกรสามารถ

เพิ�มผลติสงูขึ >น และสร้าง

อาชีพให้กลุม่เกษตรกร

พื >นที� หมทูี� 1-5 

จํานวน 10ไร่/ปี

100,000.00        100,000.00    100,000.00           10ไร่/ปี เกาตรกรสามารถ

ผลติมนัเทศอยา่ง

มีประสทิธิภาพ 

และมีรายได้เพิ�มขึ >น

 -    สน.ปลดัฯ         

    - ศนูย์บริการฯ     

      - สนง.เกษตร    

       อ.หนองจิก

เสริมสร้างให้ความรู้ด้านสหกรณ์

ในระดบัประชาชน

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการสง่เสริมการเพาะเห็ดฟาง

ในตะกร้า

40

อดุหนนุงบประมาณโครงการเพิ�ม

ประสทิธิภาพการปลกูมนัเทศ



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 814,000.00           2,005,000.00     1,275,000.00           

     1.2  แนวทางการพัฒนาที�  2  การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ

ที� วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

โครงการ งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สง่เสริมการประกอบอาชีพ กลุม่อาชีพได้รับการ

สนบัสนนุ 3 กลุม่

        100,000.00      100,000.00            100,000.00  3 กลุม่ กลุม่อาชีพมีวสัดุ

และอปุกรณ์

สน.ปลดัฯ

สง่เสริมการประกอบอาชีพ กลุม่อาชีพได้รับการ

สนบัสนนุ 3 กลุม่

                       -                       -                             -    3 กลุม่ กลุม่อาชีพมีเงินทนุ สน.ปลดัฯ

สง่เสริมการประกอบ

อาชีพและการรวมกลุม่

กลุม่อาชีพได้รับการ

สนบัสนนุ 3 กลุม่

                       -                       -                             -    3 กลุม่ กลุม่มีสถานที�ฝึก

อาชีพ

สน.ปลดัฯ

สง่เสริมการพฒันาทกัษะ

การหาตลาดให้แก่กลุม่

อาชีพ

กลุม่อาชีพได้รับการ

สนบัสนนุ 3 กลุม่

                       -                       -                             -    3 กลุม่ เพิ�มช่องทางใน

การจําหนา่ยสนิค้า

สน.ปลดัฯ

สนบัสนนุอปุกรณ์

ประกอบอาชีพกลุม่สตรี

กลุม่อาชีพได้รับการ

สนบัสนนุ 3 กลุม่

                       -                       -                             -    3 กลุม่ เพิ�มช่องทางใน

การจําหนา่ยสนิค้า

สน.ปลดัฯ

41

สนบัสนนุงบประมาณสาํหรับกลุม่

อาชีพในตําบล  เช่น กลุม่สตรี,

กลุม่ออมทรัพย์,กลุม่ทํานา ฯลฯ

(ผลผลิตของโครงการ)



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 100,000.00      100,000.00   100,000.00         

     2.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ที� วัตถุประสงค์
ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

โครงการ
งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1  - เพื�อให้การปฏิบตังิานของ

 ศสมช.มีประสิทธิภาพ        

     - ส่งเสริมระบบการ

ให้บริการด้านสาธารณะสขุ

  - จํานวน 5 หมูบ่้าน 

  หมูบ่้านละ 7,500 บ.

          37,500.00        37,500.00              37,500.00  5 หมูบ่้าน  - ประชาชนได้รับ

บริการด้าน

สาธารณสขุทนัตอ่

ความต้องการ

สนง.ปลดัฯ

2  - สง่เสริมการพฒันา

ระบบการให้บริการด้าน

สาธารณะสขุ

ปรับปรุงสถานที�                     -       50,000.00                       -    1 แหง่  - ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การขอรับบริการ

ด้านสาธารณสขุ

สนง.ปลดัฯ

3  -  เพื�อสง่เสริมให้

ประชาชนออกกําลงักาย

 เครื�องออกกําลงักาย 

 5 หมูบ่้าน                        -   

       20,000.00                           -    5 หมูบ่้าน  - ประชาชนมี

เครื�องออกกําลงั

กาย

สนง.ปลดัฯ

42

จดัซื >อเครื�องออกกําลงักาย

(ผลผลิตของโครงการ)

อดุหนนุศนูย์สาธารณสขุมลูฐาน

ชมุชน(ศสมช.)

ปรับปรุงสถานที�ให้บริการด้าน

สาธารณะสขุ



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

     2.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ที� วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4  -  เพื�อสง่เสริมให้

ประชาชนได้ตรวจสขุภาพ

 - ประชาชนได้ตรวจ

สขุภาพปีละ 1 ครั >ง
                       -   

       20,000.00              20,000.00  1 ครั >ง/ปี  - ประชาชนได้รับ

บริการด้าน

สาธารณสขุตาม

ความเหมาะสม

สนง.ปลดัฯ

5  - เพื�อสง่เสริมให้

ประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการด้านสขุภาพ

 - ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ ปีละ 1 ครั >ง

          50,000.00        50,000.00              50,000.00  1 ครั >ง/ปี  - ประชาชนมี

หลกัประกนัสขุภาพ

สนง.ปลดัฯ

6  - เพื�อให้การปฏิบตัิงาน

ของ ศสมช.มี

ประสทิธิภาพ             - 

สง่เสริมระบบการ

ให้บริการด้านสาธารณะ

  - จํานวน 5  หมูบ่้าน           50,000.00        50,000.00              50,000.00  5 หมูบ่้าน  - ประชาชนได้รับ

บริการด้าน

สาธารณสขุทนัตอ่

ความต้องการ

สนง.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)

สนบัสนนุโครงการตรวจสขุภาพ

ประจําปีของประชาชน

สนบัสนนุการจดักิจกรรมตามแผน

สขุภาพประจําตําบล

43

สนบัสนนุกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพ

โครงการ



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

     2.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ที� วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 เพื�อให้พื >นที�ตําบลดาโต๊ะ

ไมม่ีโรคติดตอ่

ประชากรไมเ่ป็น

โรคติดตอ่

          30,000.00        30,000.00              30,000.00  ลดลงร้อยละ

 60

ประชาชนไมเ่ป็น

โรคติดตอ่

สนง.ปลดัฯ

8 เพื�อป้องกนัโรคที�มียงุเป็น

พาหะ

ประชากรไมเ่ป็น

โรคติดตอ่

          50,000.00        50,000.00              50,000.00  ลดลงร้อยละ

 60

สามารถลด

จํานวนผู้ ป่วยได้

สน.ปลดัฯ

9 เพื�อสง่เสริมให้ประชาชน

ออกกําลงักาย

ประชาชนสามารถ

ออกกําลงัการที�

เหมาะสม

          10,000.00        10,000.00              10,000.00  ประชาชน

ได้รับปรโยชน์

ร้อยละ 70

ประชาชนสนใจ

การออกกําลงักาย

สนง.ปลดัฯ

10 เพื�อสง่เสริมให้ผู้ ป่วยโรค

เรื >อรังเข้ารับการรักษาตวั

ตามแพทย์นดั

ผู้ ป่วยโรคเรื >อรัง           30,000.00        30,000.00              30,000.00  ประชาชน

ได้รับปรโยชน์

ร้อยละ 80

ผู้ ป่วยโรคเรื >อรัง

สามารถเข้าถึง

บริการทาง

สนง.ปลดัฯ

11  -  เพื�อบริการประชาชน  - ก่อสร้างห้องนํ >า      

      ขนาด 3.5X6 

เมตร
                       -   

     450,000.00            450,000.00  ประชาชน

ได้รับปรโยชน์

ร้อยละ 80

 - ประชาชนมี

ส้วมที�ถกู

สขุลกัษณะ

กองช่าง

ป้องกนัและควบคมุโรคติดตอ่

ก่อสร้างห้องนํ >าสาธารณะที�ทําการ

อบต. ม.2 บริเวณวดั,ม.3 บริเวณกู

โบร์,ม.4บริเวณกโูบร์

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

บริการรถรับสง่ผู้ ป่วยเรื >อรัง

รณรงค์และป้องกนัโรคที�มียงุเป็น

พาหะ
สง่เสริมสขุภาพและการออกกําลงั

กาย



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 220,000.00      797,500.00   727,500.00         

ที� วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2561 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

2.2  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2561 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1  - เพื�อให้เยาวชนและ

ประชาชนตระหนกัถึงพิษ

ภยัของยาเสพติด

 - เยาวชนและ

ประชาชนเข้าใจ

ได้รับความรู้ไมน่้อย

กวา่ร้อยละ 60

          20,000.00        20,000.00              20,000.00  ไมน่้อยก่วา

ร้อยละ60

เยาวชนและ

ประชาชนเข้าใจ

ถึงพิษภยัของยา

เสพติด

สน.ปลดั

2  - เพื�อพฒันาคณุภาพชีวิต

    ผู้ติดยาเสพติด

 - ผู้ติดยาเสพติด

ได้รับการพฒันา

คณุภาพชีวิตร้อยละ 

30

          30,000.00        30,000.00              30,000.00  ร้อยละ 30 ผู้ติดยาเสพติดมี

จํานวนลดลง

สน.ปลดั

3 เพื�อให้ชมุชนมีสว่นร่วม

ในการป้องกนัยาเสพติด

จํานวนผู้ เข้ารับการ

อบรม 120 คน

                       -        100,000.00            100,000.00  120 คน ชมุชนมีสว่นร่วม

ในการป้องกนั

ปัญหายาเสพติด

สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการอบรมพฒันาเครือขา่ย

ชมุชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด

โครงการสนบัสนนุงบประมาณ

บําบดัฟื>นฟผูู้ติดยาเสพติดในตําบล

(ดะวะห์)

โครงการเผยแพร่รณรงค์ป้องกนั

และ   แก้ไขปัญหายาเสพติด



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

2.2  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที� วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

โครงการ งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 เพื�อสง่เสริมให้สถาบนั

ครอบครัวมีสว่นร่วมใน

การป้องกนัยาเสพติด

 - สตรีที�มีบตุรได้รับ

การอบรมประมาณ 

30 คน/ปี

          30,000.00        30,000.00              30,000.00  ลดปัญหา

เสพติดใน

ครอบครัว

กลุม่เป้าหมาย

ได้รับความรู่

สน.ปลดัฯ

5 เพื�อให้มีการประสานงาน

เกี�ยวกบัการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดให้

เป็นรูปธรรมยิ�งขึ >น

ประชมุร่วมอยา่งน้อย

 2  ครั >ง

                       -        100,000.00            100,000.00  2 ครั >ง/ปี จํานวนผู้ติดยา

เสพติดลดลง

สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)

สนบัสนนุการดําเนินงานที�เกี�ยวกบั

การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ร่วมกบัหน่วยงานอื�นและภาค

ประชาชน

โครงการอบรมสายใยจากแมสู่ล่กู



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม #REF! #REF!  

     2.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื�อให้มีศนูย์กลางการ

รวมกลุม่กีฬา

ก่อสร้างสนามกีฬา 1

 แหง่

                       -        500,000.00            500,000.00  1  แหง่ มีสนามกีฬาที�ได้

มาตรฐาน

กองช่าง

2 เพื�อให้มีลานกีฬาประจํา

หมูบ่้าน

ก่อสร้างลานกีฬา       

      ขนาด 12X18 

เมตร

                       -        165,000.00            330,000.00  5 แหง่ มีลานกีฬาสาํหรับ

ออกกําลงักาย

และนนัทนาการ

กองช่าง

3 เพื�อให้มีลานกีฬาประจํา

หมูบ่้าน

ประมาณกว้าง  20 

เมตร ยาว 30 เมตร  

สงู 1.50เมตร

                       -        300,000.00            300,000.00  1  แหง่ มีลานกีฬาสาํหรับ

ออกกําลงักาย

กองช่างถมดินเพื�อขยายสนามเด็กเลน่

หน้ามสัยิดนรูุลฮลุดา

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตําบล

โครงการก่อสร้างลานกีฬาม.1-ม.5



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

     2.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 เพื�อให้มีสนามกีฬาที�

เหมาะและปลอดภยัใน

การเลน่กีฬา

ปรับปรุงสนามกีฬา                        -          30,000.00                           -    1 แหง่ มีลานกีฬาสาํหรับ

ออกกําลงักาย

กองช่าง

5 เพื�อให้เด็กมีอปุกรณ์

สนามเด็กเลน่

สนามเด็กเลน่ 1 แหง่                        -          30,000.00                           -    1 แหง่ มีสนามกีฬา

สาํหรับออกกําลงั

กาย

สน.ปลดัฯ

6 เพื�อให้เด็กนกัเรียนตาดี

กาชนสนใจกีฬาหา่งไกล

ยาเสพติด

จดักีฬา 1 ครั >ง         120,000.00      120,000.00            120,000.00  1 ครั >ง/ปี เยาวชนใช้เวลา

วา่งเลน่กีฬา

หา่งไกลยาเสพติด

สน.ปลดัฯ

7 เพื�อให้เด็กเยาวชนและ

ประชาชนสนใจกีฬา

หา่งไกลยาเสพติด

จดักีฬา 1 ครั >ง         150,000.00      150,000.00            150,000.00  1 ครั >ง/ปี เด็กเยาวชนและ

ประชาชนใช้เวลาวา่ง

เลน่กีฬาหา่งไกลยา

เสพติด

สน.ปลดัฯ

จดัซื >ออปุกรณ์สนามเด็กเลน่

ภายในตําบล

ปรับปรุงสนามกีฬาภายในตําบล

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการรแขง่ขนักีฬาดาโต๊ะ

สมัพนัธ์ต้านยาเสพติด

โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาตาดี

กาสมัพนัธ์



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

     2.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการแขง่ขนักีฬาหมูบ่้าน เพื�อให้เด็กเยาวชนและ

ประชาชนสนใจกีฬา

หา่งไกลยาเสพติด
จดักีฬา  5   ครั >ง

          50,000.00        50,000.00              50,000.00   5  ครั >ง เดก็เยาวชนและ

ประชาชนใช้เวลา

วา่งเล่นกีฬา

หา่งไกลยาเสพตดิ

สน.ปลดัฯ

9 เพื�อให้เด็กและเยาวชนมี

อปุกรณ์กีฬาตรงตอ่

ความต้องการและเพียงพอ

  จดัซื >อ วสัดกุีฬาให้

เด็กและเยาวชน  5 

หมูบ่้าน

          25,000.00        25,000.00              25,000.00  เดก็มีวสัดกุีฬา

เพียงพอตอ่

ความต้องการ

เด็กเยาวชนและ

ประชาชนมี

อปุกรณ์กีฬา

สน.ปลดัฯ

10 เพื�อให้เยาวชนได้มีโอกาส

เข้าร่วมกนัแขง่ขนักีฬาใน

ระดบัตา่ง ๆ

จดักีฬา 1 ครั >ง           40,000.00        30,000.00              30,000.00  1 ครั >ง/ปี เยาวชนสนใจกีฬา

มากขึ >นเป็นการใช้

เวลาวา่งเลใ่ห้เกิด

ประโยชน์และ

หา่งไกลยาเสพติด

สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจดัสง่นกักีฬาเข้าร่วมการ  

  แขง่ขนักีฬา

โครงการจดัซื >อวสัดกุีฬา



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

     2.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)

20,000.00          20,000.00      20,000.00             30 คน สน.ปลดัฯ

ผู้บริหาร,สมาชิก

และพนกังานมี

สว่นร่วมในการจดั

กิจกรรมในครั >งนี >

เพื�อสร้างและสาน

สมัพนัธ์กบัองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ�นกบั

ทกุภาคสว่นในพื >นที� จ.

ปัตตานี

ประชาชนได้ทราบ

ถึงอํานาจหน้าที�

และผลงานของ

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ�นที�เป็น

ประโยชน์กบั

ประชาชนในพื >นที�

 เพื�อรําลกึถึงพระมหา

กรุณาธิคณุแหง่

พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

สนบัสนนุการจดักิจกรรมโครงการ

วนัท้องถิ�นไทย

11

เพื�อเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์อํานาจ

หน้าที�ข้อมลูและผลงาน

ของ อปท.ที�เป็น

สนบัสนนุคา่ใช้จ่าย

ในการจดักิจกรรม

ตา่ง ๆให้แก่ท้องถิ�น

จงัหวดัปัตตานี 30 คน



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม #REF! #REF! #REF!

    2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที�

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ

ประกอบอาชีพ  เช่น

จํานวนผู้ เข้ารับการ

อบรมไมน่้อยกวา่  80

          70,000.00        70,000.00              70,000.00  ไมน่้อยกวา่ 

80  คน

สน.ปลดัฯ

จดัอบรมตดัเย็บเสื >อผ้า

จดัอบรมด้านการเกษตร
จดัอบรมการทําบญัชี
จดัอบรมการทําเครื�องจกัร

สานจดัอบรมโครงการภมูิปัญญาสู่

อาชีพจดัอบรมการเพาะเห็ด สนง.เกษตร อ.หนองจิก

จดัอบรมการทํานํ >ายา

เอนกประสงค์จดัอบรมการปักจกัร

จดัอบรมการทําขนมและอาหารพื >นบ้าน

และอื�นๆ

ประชาชนมีทกัษะ

ในการประกอบ

อาชีพ

51

เพื�อสง่เสริมพฒันาทกัษะ

ในการประกอบอาชีพ



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

    2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที�มาที� เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)

จดัตั >งศนูย์คอมพิวเตอร์ตําบล  - เพื�อสร้างสื�อการเรียนรู้

และจดัอบรมให้ความรู้

เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์

ให้แก่ประชาชน

คอมพิวเตอร์ 20 ชดุ                        -        300,000.00                           -    20 ชดุ มีแหลง่เรียนรู้ด้าน

คอมพิวเตอร์ใน

พื >นที�

สน.ปลดัฯ

สนบัสนนุงบประมาณในการ

    ปรับปรุงซอ่ม อาคาร

เรียนศาสนาในตําบล

 - เพื�อให้เยาวชนในพื >นที�

มีสถานที�เรียนศาสนา

อิสลามขั >นพื >นฐาน

อาคารเรียนศาสนา

ได้รับการปรับปรุง 5 

แหง่

                       -          20,000.00              20,000.00  อาคารเรียน

มีสภาพใช้

งานได้ดี

เยาวชนมีอาคาร

เรียนศาสนาอยูใ่น

สภาพเหมาะสม

สน.ปลดัฯ

สนบัสนนุงบประมาณการ

จดัซื >อหรือซอ่มแซมวสัดุ

อปุกรณ์การเรียนศาสนาใน

ตําบล

 - เพื�อให้เยาวชนในพื >นที�

มีวสัดกุารเรียนศาสนา

อิสลามขั >นพื >นฐาน

เยาวชนมีวสัดกุาร

เรียนศาสนา ทกุคน

          30,000.00        30,000.00              30,000.00  มีวสัดุ

อปุกรณ์ที�

จําเป็น

เยาวชนมีความรู้

ความเข้าใจ

ศาสนาอิสลามขั >น

พื >นฐาน

สน.ปลดัฯ

โครงการจดังานวนัเมาลดิ  -เพื�อรําลกึถึงเดือนแหง่

การประสตูิของทา่น

ศาสดามฮูมัหมดั

จดักิจกรรม 5 มสัยิด         170,000.00      170,000.00            170,000.00  5  แหง่ ประชาชนได้รําลกึ

ถึงศาสดามฮูมัมดั

สน.ปลดั ฯ5

3

2

4



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

    2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มาที� เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการอบรมพฒันา

ศกัยภาพผู้สอนศาสนา

อิสลาม

 - เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพ

ให้แก่ผู้สอนศาสนาตาม

หลกัการที�ถกูต้อง

ผู้สอนศาสนา 20 คน           30,000.00        30,000.00              30,000.00  20 คน ผู้สอนศาสนามี

ความรู้และนํามา

ถ่ายทอดได้ถกูต้อง

สน.ปลดัฯ

ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์บริเวณมสัยิด 

ม.1,ม.3,ม.5

เพื�อใช้เป็นสถานที�

ประกอบศาสนกิจ

ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ตาม

แบบอบต.กําหนด

                       -        800,000.00                           -    มีสถานที�

ประกอบ

ศาสนกิจเพิ�มขึ >น

ประชาชนมี

สถานที�สาํหรับจดั

กิจกรรมทาง

ศาสนาและพกัร้อน

กองช่าง

โครงการอบรมเยาวชนภาค

ฤดรู้อน

เพื�อปลกูฝังจริยธรรม

ให้แก่เยาวชน มสุลมิ ให้

เป็นคนที�มีคณุธรรม 

สามารถประพฤติปฎิบตัิ

ตนให้ถกูต้องตาม 

เยาวชน  50  คน           40,000.00        40,000.00              40,000.00  ไมน่้อยกวา่ 

50  คน

เยาวชนปฏิบตัิตน

เป็นแบบอยา่งที�ดี

ถกูต้องตามหลกั

ของศาสนาอิสลาม

สน.ปลดัฯ

7

6

8



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

    2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

ที�
เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

 (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการสนบัสนนุการ

เผยแพร่ศาสนาในชมุชนให้

องค์กรตา่งๆ

  - เพื�อให้ประชาชนได้มี

ความรู้ความเข้าใจหลกั

ศาสนา

ประชาชนรับฟังการ

บรรยายธรรมไมน่้อย

กวา่ 200 คน

          90,000.00        90,000.00              90,000.00  ไมน่้อยกวา่ 

200  คน

ประชาชนเข้าใจ

หลกัศาสนาและ

นํามาถือปฏิบตัิได้

ถกูต้องเหมาะสม

สน.ปลดัฯ

โครงการจดัทําป้ายรณรงค์

ขบัขี�อยา่งปลอดภยัในช่วง

เทศกาล

  - เพื�อสง่เสริมให้

ประชาชนได้ตระหนกัใน

ความปลอดภยัในการขบัขี�

จดัทําป้ายรณรงค์ 5 

ป้าย

            6,000.00          6,000.00                6,000.00  5 ป้าย ประชาชนได้เพิ�ม

ความระมดัระวงั

ในการขบัขี�

สน.ปลดัฯ

โครงการจดัอบรมคณุธรรม   

     จริยธรรมศาสนาอิสลาม

สง่เสริมการศกึษาศาสนา

ขั >นพื >นฐาน

ประชาชนที�นบัถือ

ศาสนาอิสลามเข้ารับ

การอบรมไมน่้อยกวา่

 90 คน

        150,000.00      150,000.00            150,000.00  ไมน่้อยกวา่

90  คน

  - เพื�อให้

ประชาชนนําหลกั

ศาสนาไปปฏิบตัิ

ได้ถกูต้องและอยู่

ร่วมกนัในสงัคม

สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)

9

11

10



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

    2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

ที�
เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

 (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจดัอบรมคณุธรรม   

     จริยธรรมศาสนาพทุธ

สง่เสริมการศกึษาศาสนา

ขั >นพื >นฐาน

ประชาชนที�นบัถือ

ศาสนาพทุธเข้ารับ

การ  อบรมไมน่้อย

กวา่      60 คน

          80,000.00        80,000.00              80,000.00  ไมน่้อยกวา่

60  คน

  - เพื�อให้

ประชาชนนําหลกั

ศาสนาไปปฏิบตัิ

ได้ถกูต้องและอยู่

สน.ปลดัฯ

โครงการอบรมให้ความรู้

การสบืสานวิถีชมุชน

เพื�อเรียนรู้ภาษาถิ�นและ

พิธีกรรมทางศาสนาพทุธ

ประชาชนที�นบัถือ

ศาสนาพทุธเข้ารับ

การอบรมไมน่้อยกวา่

30 คน

          20,000.00        20,000.00              20,000.00  ไมน่้อยกวา่

30  คน

  - สามารถอนรุักษ์

เอกลกัษณ์ของ

ท้องถิ�น

สน.ปลดัฯ

สนบัสนนุวสัดแุละอปุกรณ์

เกี�ยวเนื�องกบัการประกอบ

ศาสนกิจ

 เพื�อให้ประชาชนมีวสัดุ

อปุกรณ์ที�จําเป็นในการ

ประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา

จํานวน 5  มสัยิด           90,000.00        90,000.00              90,000.00  5 แหง่ ประชาชนมีวสัดุ

อปุกรณ์ที�จําเป็น

ในการประกอบ

พิธีกรรมทาง

สน.ปลดัฯ

55

(ผลผลิตของโครงการ)

12

13

14



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

    2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

ที� เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการก่อสร้างศนูย์พฒันา

เด็กเลก็ขนาดกลาง

เพื�อให้มีอาคารศนูย์

พฒันาเด็กเลก็ที�ได้

มาตรฐาน

อาคารศนูย์พฒันา

เด็กเลก็ขนาดกลาง 1

 แหง่

                            -         6,000,000.00               6,000,000.00  1  แหง่ มีสนามเด็กเลน่ที�

ได้มาตรฐาน

สน.ปลดัฯ

สง่เสริมสขุภาพอนามยัและ

โภชนาการ ของเด็ก ศพด.

เพื�อสร้างพฤติกรรมด้าน

โภชนาการที�เหมาะสม

 เด็กศนูย์พฒันาเด็ก

เลก็จํานวน 83  คน

                            -          80,000.00              80,000.00 เด็กมี

โภชนาการที�

ถกูต้องเพิ�มขึ >น

เด็กศพด.มี

พฤติกรรมด้าน

โภชนาการที�

เหมาะสม

สน.ปลดัฯ

จดัหาสื�อการเรียนการสอน

และวสัด ุ   ครุภณัฑ์ตา่งๆ  

ในศนูย์พฒันาเด็กเลก็

เพื�อสง่เสริมก่อนวยัเรียน

ก่อนวยัเรียนมีพฒันาการ

ทางสมองสมวยั

เด็กมีพฒันาการผา่น

มาตรฐานร้อยละ 60

          30,000.00        20,000.00              30,000.00   ผา่นเกณฑ์

ร้อยละ60

เด็กมีพฒันาการ

สมวยัและมีความ

พร้อมที�จะศกึษา

ตอ่ในระดบัปฐมวยั

สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)

15

16

17



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

    2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

ที� เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ตอ่เติม/ปรับปรุงศนูย์พฒันา

เด็กเลก็

เพื�อให้มีสภาพที�

เหมาะสมและปลอดภยั

สาํหรับเด็กเลก็

จํานวน  1 แหง่         500,000.00      500,000.00            500,000.00   1  แหง่ ศนูย์พฒันาเด็ก

เลก็ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน

สน.ปลดัฯ

ผู้ปกครองเด็กศพด.   

 จํานวน 83 คน

20,000.00          10,000.00      10,000.00              ผู้ปกครอง

ได้รับความรู้

ร้อยละ 80

สน.ปลดัฯ

จดัโครงการ 1 ครั >ง/ปี 35,000.00          30,000.00      30,000.00             ครั >ง/ปี สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)

18

19 ผู้ปกครองได้รับความรู้

เด็กนกัเรียนได้รับ

การพฒันา

เหมาะสมกบัวยั

เพื�อให้ผู้ปกครองได้รู้ กฎ 

ระเบียบและมีสว่นร่วมใน

การพฒันาคณุภาพการ

เรียนการสอนศพด.

โครงการบญัฑิตน้อย สง่เสริมการมีผู้ปกครอง

และชมุชนมีสว่นร่วมใน

การพฒันาคณุภาพการ

เรียนการสอนศนูย์พฒันา

20

โครงการอบรมผู้ปกครอง

และปฐมนิเทศของศนูย์

พฒันาเด็กเลก็



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

    2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

ที�
เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจ้างเหมาประกอบ

อาหารกลางวนัสาํหรับศนูย์

พฒันาเด็กเลก็บ้านเปียะ

เพื�อให้เด็กมีอาหาร

กลางวนัรับประทาน

 - ศนูย์พฒันาเด็กเลก็

 1 แหง่

        476,000.00      476,000.00            476,000.00  เด็กศพด. เด็กนกัเรียนได้รับ

การพฒันา

เหมาะสมกบัวยั

สน.ปลดัฯ

โครงการจ้างเหมาคนงาน

ทั�วไป

เพื�อช่วยเหลอืการ

ปฏิบตัิงานของศพด.และ

งานอื�น

จํานวน  3   คน         300,000.00      300,000.00            300,000.00  คนงานทั�วไป การปฏิบตัิงาน

ของศพด.มี

ประสทิธิภาพมาก

ขึ >น

สน.ปลดัฯ

จดัซื >ออาหารเสริม(นม)ให้

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็บ้านเปียะ

เพื�อสง่เสริมการพฒันา

ร่างกายและสติปัญญา

 - เด็กเลก็ 85 คน         166,600.00      166,600.00            166,600.00  เด็กศพด. เด็กนกัเรียนได้รับ

การพฒันา

เหมาะสมกบัวยั

สน.ปลดัฯ

22

21

(ผลผลิตของโครงการ)

23



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

    2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

ที� เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

สงเคราะห์จดัรถรับ-สง่เด็ก

นกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเลก็

เพื�อเพิ�มโอกาสการเข้าถึง

การให้บริการทาง

การศกึษา

 - นกัเรียน ยากไร้ 

ด้อยโอกาส

            60,000.00          60,000.00                60,000.00  คนยากไร้, 

ด้อยโอกาส

เด็กนกัเรียนและ

ผู้ปกครองได้รับความ

สะดวกและปลอดภยั

ในการเดินทาง

สน.ปลดัฯ

จดัซื >ออาหารเสริม(นม)ให้

นกัเรียน  3 โรง

เพื�อสง่เสริมการพฒันา

ร่างกายและสติปัญญา

 - นกัเรียน  429   คน         780,780.00      780,780.00            780,780.00  ได้รับอาหาร

เสริมเพียงพอ
เด็กนกัเรียนได้รับ

การพฒันา

เหมาะสมกบัวยั

สน.ปลดัฯ

อดุหนนุโรงเรียนเพื�อเป็น

คา่อาหารกลางวนั

เพื�อให้เด็กมีอาหาร

กลางวนัรับประทาน

 - นกัเรียน 429     คน        1,716,000.00     1,716,000.00           1,716,000.00  ได้รับอาหาร

กลางวนั

เพียงพอ

เด็กนกัเรียนได้รับ

การพฒันา

เหมาะสมกบัวยั

สน.ปลดัฯ

พฒันาปรับปรุงและ

ซอ่มแซมที�อา่นหนงัสอืพิมพ์

ภายในตําบล

เพื�อให้เป็นศนูย์กลางการ

เรียนรู้ชมุชน

มีศนูย์กลางการ

เรียนรู้ประจําหมูบ่้าน

และมีสื�อการเรียน 5 

แหง่

                       -          50,000.00              50,000.00  5  แหง่ ประชาชนมี

ศนูย์กลางการ

เรียนรู้

สน.ปลดัฯ

59

(ผลผลิตของโครงการ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

    2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

ที�
เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ตอ่เติมพฒันาปรับปรุงและ

ซอ่มแซมอาคาร

เอนกประสงค์ในตําบล

เพื�อให้เป็นศนูย์กลางการ

เรียนรู้ชมุชน

มีศนูย์กลางการ

เรียนรู้ประจําหมูบ่้าน

 จํานวน  5  แหง่

                       -          50,000.00                           -    5 แหง่ ประชาชนมี

ศนูย์กลางการ

เรียนรู้

กองช่าง

โครงการจดักิจกรรมวนัเด็ก

แหง่ชาติ

เพื�อสง่เสริมและพฒันา

เยาวชน

เด็กและเยาวชนได้มี

สว่นร่วมในกิจกรรรม

 1 ครั >ง/ปี

          80,000.00        80,000.00              80,000.00  ครั >ง/ปี เด็กและเยาวชน

ได้รับการพฒันา

สน.ปลดัฯ

โครงการสบืสานศิลปะ 

ประเพณี  วฒันธรม และภมูิ

ปัญญาท้องถิ�น

เพื�อสง่เสริมและ

สนบัสนนุการอนรุักษ์ 

ศิลปะ ประเพณี 

จดักิจกรรม 1 ครั >ง/ปี           30,000.00        30,000.00              30,000.00  ครั >ง/ปี  ศิลปะ ประเพณี 

วฒันธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถิ�นคง

สน.ปลดัฯ

อบรมคณุธรรมจริยธรรม

ต้อนรับเดือนรอมฎอน

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมทาง

ประเพณีและวฒันธรรม

จดักิจกรรม 1 ครั >ง/ปี         140,000.00      140,000.00            140,000.00  ครั >ง/ปี ประชาชนให้

ความสาํคญักบั

กิจกรรมทาง

ประเพณี  

สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

    2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

ที�
เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการอบรมและทศัน

ศกึษาดงูานเพื�อพฒันา

คณุภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

เพื�อสง่เสริมให้เด็กและ

เยาวชนได้เปิดโลกทศัน์

เด็กและเยาวชน 90  

คน

          70,000.00        70,000.00              70,000.00   90 คน เด็กและเยาวชน

ได้รับ

ประสบการณ์ใหม่

สน.ปลดัฯ

สนบัสนนุการจดังาน

ประเพณีวฒันธรรมท้องถิ�น

เพื�อให้มีการสบืทอด

ประเพณีวฒันธรรมท้องถิ�น

จดักิจกรรมอยา่งน้อย

 1 ครั >ง/ปี

          50,000.00        50,000.00              50,000.00  อยา่งน้อย     

    1 ครั >ง/ปี

ขนมธรรมเนียม

ประเพณีไทยคง

อยูต่ลอดไป

สน.ปลดัฯ

จดัซื >อหนงัสอืพิมพ์ประจํา

หมูบ่้าน

เพื�อให้ประชาชนได้รับ

ข้อมลูขา่วสาร

จํานวน 5 แหง่           30,000.00        30,000.00              30,000.00   5 แหง่ ประชาชนได้รับ

ข้อมลูขา่วสาร

สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

    2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ)

ที�

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการบรรยายธรรมวนัพระ เพื�อสง่เสริมกิจกรรมทาง

ประเพณี  วฒันธรรมและ

ศาสนา

จดักิจกรรมอยา่งน้อย

 1 ครั >ง/ปี

          10,000.00        10,000.00              10,000.00  ครั >ง/ปี ขนมธรรมเนียม

ประเพณีไทยคงอยู่

ตลอดไป

สน.ปลดัฯ

โครงการประเพณี                

    วนัสงกรานต์และวนั

ผู้สงูอายุ

เพื�อสง่เสริมกิจกรรมทาง

ประเพณีและสถาบนั

ครอบครัว ชมุชนเข้มแข็ง

ประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรม 1ครั >ง/ปี

          40,000.00        40,000.00              40,000.00  ครั >ง/ปี สืบสานประเพณี

และให้ความสําคญั

กบัผู้สงูอายุ

สน.ปลดัฯ

จดัซื >อที�สาํหรับอาบนํ >าศพ

ให้มสัยิดในตําบล

 เพื�อให้ประชาชนมีวสัดุ

อปุกรณ์ที�จําเป็นในการ

ประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา

ที�อาบนํ >าศพ ขนาด 

กว้าง 80ม. ยาว 3 ม.

                       -          50,000.00              50,000.00  1 แหง่ ประชาชนมีวสัดุ

อปุกรณ์ที�จําเป็น

ในการประกอบ

พิธีกรรมทาง

ศาสนา

สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

    2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ)

ที�

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจดังานเมาลดิของ

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็

เพื�อสง่เสริมการอนรุักษ์

และรําลกึถึงพระศาสดา

และสง่เสริมคณุธรรม

จริยธรรมที�ดีงามให้กบัเด็ก

 เด็กศนูย์พฒันาเด็ก

เลก็จํานวน 83  คน

          20,000.00      200,000.00            200,000.00  เด็กศพด.ทกุ

คนได้เรียนรู้

จริยธรรม

เด็กมีพฒันาการ

และเรียนรู้

คณุธรรม

จริยธรรมที�ดีงาม

สน.ปลดัฯ

โครงการกวนอาซูรอ ของ

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็

เพื�อสง่เสริมการอนรุักษ์

ประเพณีการกวนอาซูรอ

 เด็กศนูย์พฒันาเด็ก

เลก็จํานวน 83  คน

          20,000.00                     -                             -    เด็กศพด.ทกุ

คนได้เรียนรู้

ประเพณี

เด็กมีพฒันาการ

เรียนรู้ประเพณี

สน.ปลดัฯ

จดัซื >อเคาเตอร์ห้องครัว ของ 

ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก
เพื�อให้ผา่นมาตรฐานที�

กรมอนามยักําหนด

เคาเตอร์จํานวน 2  ตู้                        -          14,000.00                           -    ได้รับ

มาตรฐานจาก

   กรมอนามยั

ผา่นมาตรฐานที�

กรมอนามยักําหนด

สน.ปลดัฯ

จดัซื >อพดัลมติดผนงั ของ

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็

เพื�อใช้เด็กมีสมาธิในการ

เรียน

พดัลมติดผนงั     

จํานวน 10  เครื�อง

                       -          20,000.00                                 -    เด็กศพด.มี

สมาธิในการ

เด็กมีสมาธิในการ

เรียน

สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

    2.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ)

ที�

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

สง่เสริมสขุภาพอนามยัใน

ช่องปากเด็กปฐมวยั

เพื�อสร้างพฤติกรรมทนัต

สขุภาพที�เหมาะสม

ในช่วงวยั

 เด็กศนูย์พฒันาเด็ก

เลก็จํานวน 83  คน

                       -          10,000.00                           -    ลดปัญหา

ช่องปากเด็ก

ร้อยละ 50

เด็กนกัเรียนศพด.

มี พฤติกรรมทนัต 

 กรรมที�เหมาะสม

สน.ปลดัฯ

ก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ศนูย์จริยธรรม

ตําบลดาโต๊ะ

เพื�อสง่เสริมให้มีสถานที�

สาํหรับจดักิจกรรมการ

ทางศาสนา

ก่อสร้างอาคาร 2 ชั >น

 กว้าง 5 ม.  ยาว 10 

ม. 1 แหง่

     1,000,000.00   1,000,000.00         1,000,000.00  1 แหง่ ประชาชนมี

สถานที�สาํหรับจดั

กิจกรรมทาง

ศาสนาและพกัร้อน

สน.ปลดัฯ

สง่เสริมสขุภาพอนามยัและ

โภชนาการ ของเด็ก ศพด.

เพื�อสร้างพฤติกรรมด้าน

โภชนาการที�เหมาะสม

 เด็กศนูย์พฒันาเด็ก

เลก็จํานวน 83  คน

                       -          80,000.00              80,000.00  1  ชดุ เด็กศพด.มี

พฤติกรรมด้าน

โภชนาการที�

สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม #REF! #REF! #REF!

    2.5  แนวทางการพัฒนาการป้องกันสาธารณภยั

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มา
ที�

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สนบัสนนุการจดักิจกรรม

ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั

เพื�อสง่เสริมให้

อาสาสมคัรฯมีความรู้

จํานวนผู้ เข้ารับการ

อบรมประมาณ 100 

คน

        150,000.00      150,000.00            150,000.00  100 คน ประชาชนได้รับ

ความช่วยเหลอื

และบรรเทาความ

เดือดร้อนรวดเร็ว

สน.ปลดัฯ

2 จดัซื >อวสัดอุปุกรณ์ในการ

ป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั(เช่น เสื >อชชูีพ, 

ข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ)

เพื�อเตรียมความพร้อมใน

การในการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณะภยั

อาสาสมคัรมีวสัดุ

อปุกรณ์สาํหรับการ

ให้ความช่วยเหลอื

ร้อยละ 100

        100,000.00      100,000.00            100,000.00  ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับ

ความช่วยเหลอื

และบรรเทาความ

เดือดร้อนรวดเร็ว

สน.ปลดัฯ

 - เพื�อบรรเทาความ

เดือดร้อนของผู้ประสบ

สาธารณะภยั

ประชาชนที�ประสบ

สาธารณะภยัได้รับ

ความช่วยเหลอืร้อย

ละ 100

สามารถบรรเทา

ความเดือดร้อน

ของประชาชนได้

(ผลผลิตของโครงการ)

65



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

    2.5  แนวทางการพัฒนาการป้องกันสาธารณภยั

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ที�

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 จดัหารถดบัเพลงิ เพื�อใช้สาํหรับดบัเพลงิ

กรณีเกิดเพลงิไหม้ในพื >นที�

ซื >อรถดบัเพลงิ 1 คนั                        -          1,500,000                           -    มีความ

ปลอดภยัจาก

เพลิงไหม้

เพิ�มขึ >น

สามารถลดความ

เสยีหายจากเพลงิ

ไหม้

สน.ปลดั

4 สนบัสนนุโครงการด้าน

ความมั�นคงปลอดภยั

 - เพื�อให้ประชาชนมี

ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สนิ

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ร้อยละ 100

          20,000.00        20,000.00              20,000.00   ร้อยละ100 สามารถสร้าง

ความมั�นใจให้กบั

ระชาชนได้

สน.ปลดั

(ผลผลิตของโครงการ)



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 270,000.00      1,770,000.00 270,000.00         

     2.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมายที� งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัเวทีประชาคมหมูบ่้าน

และประชาคมตําบล

เพื�อสง่เสริมให้ประชาชน

มีสว่นร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นเพื�อพฒันา

หมูบ่้าน/ตําบลตามหลกั

ผู้ เข้าร่วมประชาคม

ทั >งตําบลไมน่้อยกวา่ 

200 คน

           30,000.00        20,000.00               20,000.00  200 คน ชมุชนมีความ

เข้มแข็ง

สน.ปลดัฯ

2 โครงการอบรมเพิ�ม

ประสทิธิภาพคณะกรรมการ

ด้านการจดัทําแผนพฒันา

ท้องถิ�น

เพื�อเสริมทกัษะคณะ

กรรมจดัทําแผนพฒันา

ท้องถิ�น

คณะกรรมการและ

ผู้ เกี�ยวข้อง 80 คน

                       -          70,000.00               70,000.00  80 คน องค์กรในชมุชนมี

ความเข้มแข็ง

สาํนกัปลดั

3 ติดตั >งหอกระจายขา่วไร้สาย เพื�อให้ประชาชนมี

สื�อกลางในการ

ประชาสมัพนัธ์ข้อมลู

ติดตั >ง 7  จดุ                        -        250,000.00                           -    7 จดุ องค์กรในชมุชนมี

ความเข้มแข็ง

กองช่าง

4 จดัซื >ออปุกรณ์หอกระจาย

ขา่ว        หมู ่2

เพื�อให้ประชาชนมี

สื�อกลางในการ

จดัซื >อวสัดอุปุกรณ์ 1 

ชดุ

                       -          50,000.00                           -    1 ชดุ องค์กรในชมุชนมี

ความเข้มแข็ง

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

     2.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมายที�

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 ก่อสร้าง/ปรับปรุงหอ

กระจายขา่วประจําหมูบ่้าน

เพื�อให้ประชาชนมีสื�อกลาง

ในการประชาสมัพนัธ์

ข้อมลูข่าวสาร

ก่อสร้าง/ปรับปรุงหอ

กระจายขา่ว

                       -          30,000.00              30,000.00  ทกุแหง่ใน

ตําบล

องค์กรในชมุชนมี

ความเข้มแข็ง

กองช่าง

6 โครงการ 5 ธนัวาดาโต๊ะร่วม

ใจถวายพระพร

เพื�อส่งเสริมให้ประชาชน

ได้ร่วมกนัแสดงออกถงึ

ความจงรักภกัดีและความ

สามคัคีในชมุชน

ผู้ เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกวา่ 150 คน

          20,000.00        20,000.00              20,000.00  150 คน ชมุชนมีความ

เข้มแข็ง

สน.ปลดัฯ

7 โครงการ  12 สงิหาดาโต๊ะ

ร่วมใจถวายพระพรวนัแม่

เพื�อส่งเสริมให้ประชาชน

ได้ร่วมกนัแสดงออกถงึ

ความจงรักภกัดีและความ

สามคัคีในชมุชน

ผู้ เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกวา่ 150 คน

          20,000.00        20,000.00              20,000.00   150 คน ชมุชนมีความ

เข้มแข็ง

สน.ปลดัฯ

8 โครงการสนบัสนนุกิจกรรม

ศนูย์พฒันาครอบครัว

เพื�อส่งเสริมสถาบนั

ครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
ศนูย์พฒันาครอบครัว

 1  แหง่

          20,000.00        20,000.00              20,000.00   1 แหง่ ครอบครัวมีความ

เข้มแข็ง

 สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 90,000.00        480,000.00   180,000.00         

     2.7  แนวทางการพัฒนาการจัดการด้านสวัสดิการของประชาชนในชุมชน
ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัสวสัดิการเบี >ย

ยงัชีพผู้สงูอายุ

เพื�อให้สวสัดิการแก่

ผู้สงูอายุ

 - ผู้สงูอาย ุ 318 คน

ได้รับเบี >ยยงัชีพ

     2,588,400.00   2,588,400.00         2,588,400.00  ผู้สงูอาย ุ

ร้อยละ 100

ผู้สงูอายไุด้รับการ

ช่วยเหลอื

สน.ปลดัฯ

2 โครงการจดัสวสัดิการเบี >ย

ยงัชีพคนพิการ

เพื�อให้สวสัดิการแก่คน

พิการ

 - คนพิการ 56 คน

ได้รับเบี >ยยงัชีพ

        537,600.00      537,600.00            537,600.00  ผู้ พิการ     

ร้อยละ 100

คนพิการได้รับการ

ช่วยเหลอื

สน.ปลดัฯ

3  โครงการอบต.พบประชาชน  - เพื�อให้บริการ

ประชาชนอยา่งไกล้ชิด

ร่วมกบัสว่นราชการอื�น

 ประชาชนได้รับ

บริการ ไมน่้อยกวา่

ร้อยละ 30

        150,000.00      150,000.00            150,000.00  - ประชาชนได้รับ

ความพงึพอใจ

สน.ปลดัฯ

 - เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพ

ในการบริหารงาน

 

(ผลผลิตของโครงการ)

  ประชาชน

ทั�วไปได้

เข้าถึงบริการ

จากสว่น

ราชการมาก

ยิ�งขึ >น



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

     2.7  แนวทางการพัฒนาการจัดการด้านสวัสดิการของประชาชนในชุมชน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 สนบัสนนุวสัดกุ่อสร้าง/

ซอ่มแซมที�อยูอ่าศยัให้

ประชาชนผู้ยากไร้หรือ

ผู้ประสบภยั

 - เพื�อสงเคราะห์ประชาชน  - ประชาชนที�ได้รับ

คดัเลอืกจาก

ประชาคม 5 คน

        150,000.00      150,000.00            150,000.00   5 คน  - ประชาชนมีที�อยู่

เหมาะสมและ

ปลอดภยั

สน.ปลดัฯ

5 จดัซื >อ/จดัหารถเข็นสาํหรับ

คนพิการ

เพื�อยกระดบัคณุภาพ

ชีวิตของประชาชน

 - คนพิการได้รับการ

ช่วยเหลอื 10 คน

                       -          20,000.00              20,000.00   10 คน  - คนพิการได้รับ

การช่วยเหลอื

สน.ปลดัฯ

6  โครงการสงเคราะห์เด็ก

กําพร้า    ผู้ยากไร้ในวยัเรียน

เพื�อให้กําพร้าได้รับการ

พฒันาทั >งทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ

 - เด็กกําพร้าได้รับ

การสงเคราะห์

                       -          20,000.00              20,000.00   เด็กกําพร้า  - เด็กกําพร้า

ได้รับการดแูล

สน.ปลดัฯ

7 โครงการจดัทําแผนพฒันา

คณุภาพชีวิตผู้สงูอายุ

เพื�อสร้างขวญัและกําลงัใจ  - ผู้สงูอายทุี�เข้าร่วม

โครงการ

          50,000.00        50,000.00              50,000.00  ผู้สงูอายุ  - ได้รับทราบ

ความเป็นอยูแ่ละ

เพื�อกําหนดแนว

สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

     2.7  แนวทางการพัฒนาการจัดการด้านสวัสดิการของประชาชนในชุมชน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตประชาชน

 - เพื�อเสริมสร้างคณุภาพ

ชีวิตของประชาชน

 - ผู้สงูอาย,ุคนพิการ,

ผู้ ด้อยโอกาส,และ

ประชาชนที�สนใจ เข้า

ร่วมโครงการ

          80,000.00        80,000.00              80,000.00  ผู้สงูอาย ุ,

คนพิการ 

และด้อย

โอกาส

 - ผู้สงูอายุ

สามารถใช้ชีวิตได้

เหมาะสมกบัวยั

สน.ปลดัฯ

9 โครงการพบปะเยี�ยมเยียน

ประชาชน

เพื�อสร้างขวญัและกําลงัใจ  - เยี�ยมผู้สงูอายุ           10,000.00        10,000.00              10,000.00  ผู้สงูอายุ  - ได้รับทราบ

ความเป็นอยูแ่ละ

เพื�อกําหนดแนว

ทางการให้ความ

ช่วยเหลอือยา่ง

สน.ปลดัฯ

10 ปรับปรุง/ซอ่มแซมห้องนํ >า

สาํหรับคนพิการ ม.3

เพื�อยกระดบัคณุภาพ

ชีวิตของประชาชน

 - ห้องนํ >าสาํหรับคน

พิการ

                       -          50,000.00              50,000.00  ผู้ พิการมี

ความสะดวก

เพิ�มขึ >น

 - คนพิการได้รับ

การช่วยเหลอื ดแูล

สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

     2.7  แนวทางการพัฒนาการจัดการด้านสวัสดิการของประชาชนในชุมชน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

11 เพื�อสง่เสริมะการ

ประกอบอาชีพแก่

ผู้ ด้อยโอกาส

สตรีหม้ายที�มีความ

เดือดร้อน  จํานวน  

20 คน

          20,000.00  ผู้ ด้อยโอกาส

มีรายได้เพิ�ม

ผู้ ด้อยโอกาสมี

ทกัษะการ

ประกอบอาชีพ

เพิ�มขึ >น

สน.ปลดัฯ

12 เพื�อเสริมสร้างทกัษะแนว

ทางการประกอบอาชีพ

เด็กกําพร้า   จํานวน 

20  คน

          20,000.00                         -                                   -   
 ผู้ ด้อยโอกาส

มีรายได้เพิ�ม

ผู้ ด้อยโอกาสมี

ทกัษะการ

ประกอบอาชีพ

สน.ปลดัฯ

13 เพื�อสงเคราะห์ประชาชน ผู้สงูอาย,ุคนพิการ

เด็กกําพร้าและผู้ ด้อย

โอกาศทกุคน

          50,000.00        50,000.00              50,000.00  ประชาชน

ได้รับการ

ช่วยเหลอืไม่

เกิน 200 คน

ประชาชนได้รับ

ความพงึพอใจ

สน.ปลดัฯ

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ผู้ ด้อยโอกาส (เด็กกําพร้า)

(ผลผลิตของโครงการ)
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โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้

ยากไร้

โครงการฝึกอบรมและสง่เสริม

อาชีพผู้ ด้อยโอกาส(สตรีหม้ายที�

ยากลาํบาก)



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน 3,566,000.00        3,606,000.00     3,606,000.00           

     3.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บาํรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า  ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า รั*วล้อมที�สาธารณะ
ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1  - ก่อสร้าง ถนน คสล.สายแน

กายงั ม.1 - ม.5 (เพิ�มเติม)

เพื�อให้การคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ประมาณ กว้าง 4  ม. 

 ยาว 230  ม.หนา

0.15
     644,000.00

                                -    มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

2 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง 5  ม. 

 ยาว 5,600  ม.

          6,000,000        6,000,000              6,000,000  มีเส้นทาง

ลาดยาง

สญัจรเพิ�มขึ >น

ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

3 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง 4 ม. 

 ยาว 130 ม. หนา 

0.15 ม.

                            -            600,000.00                  600,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น

ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

4 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณกว้าง  3  ม.

 ยาว  290 ม. หนา 

0.2

             160,000.00                         -                                   -    มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

 -ก่อสร้าง  ถนนลาดยางสายหน้า

อบต.ม.1 -ทางเข้า ม.2

 -บกุเบิกถนนสายบ้านกาแลจอหงั

ถึงชลประทาน ม.1

(ผลผลิตของโครงการ)

73

ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างประปา

ไปทุง่นา พร้อมลงทอ่เหลี�ยม ม.1



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บาํรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า  ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า รั*วล้อมที�สาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง 3  ม.

 ยาว 150  ม.

                            -            900,000.00                  900,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

6 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง 3   ม.

  ยาว 95 ม.หนา 0.15

                            -            200,000.00                  200,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

7 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง 4  ม. 

 ยาว  200  ม.

                            -        460,000.00                 460,000  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

บกุเบิกถนนสายจากบ้านตว่นเฮง

ไปถึงคลองชลประทาน ม.1

ก่อสร้าง ถนนคสล.ทางไปทุง่นา 

ข้างบ้านแบน ูม.1

(ผลผลิตของโครงการ)
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ตอ่เติมถนน คสล.สายข้าง ร.ร.บ้าน

เปียะ พร้อมวางทอ่ระบายนํ >า  ม.1 

(เพิ�มเติม)



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บาํรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า  ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า รั*วล้อมที�สาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง 3   ม.

  ยาว  95  ม.  หนา 

0.2

          50,000.00                         -                                   -    มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น

ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

9 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณกว้าง  2  ม.

 ยาว 80  ม.

                       -        140,000.00            140,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น

ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

ก่อสร้างถนนยกระดบัหินคลกุสาย

ข้าง ร.ร. บ้านเปียะ- ทุง่นา ม.1

บกุเบิกถนนทางไปบ้านแมะสง  

มะแซ็ง ม.1

(ผลผลิตของโครงการ)



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บาํรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า  ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า รั*วล้อมที�สาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ขนาด กว้าง 2  ม. 

ยาว 100  ม. หนา

เฉลี�ย 0.15 ม.

                            -          75,000.00              75,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

11 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ขนาด   กว้าง 1 ม.  

ยาว 240 ม.

                            -        300,000.00            300,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

12 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง 3  ม. ยาว

 115  ม. หนา 0.15

             241,500.00                         -                                   -    มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

ก่อสร้างทางเท้า คสล. จาก

บ้านเลขที� 50/1-กโูบร์ทา่มะกา ม.1

ก่อสร้างทางเท้า คสล.สายทางไปกู

โบร์โต๊ะกี ม.1

ก่อสร้างทางเท้า คสล.สายบ้าน

เปาะวอแซ ม.1

(ผลผลิตของโครงการ)



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บาํรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า  ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า รั*วล้อมที�สาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง  2 ม. 

 ยาว  200   ม.

                       -        300,000.00            300,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

14 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ขนาด กว้าง  1   ม.  

ยาว  150   ม.

                       -        200,000.00            200,000.00 ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

15 เพื�อให้การคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

สะพานเหลก็                        -        500,000.00            500,000.00  มีสะพาน

เพื�อสญัจร

เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีสะพาน

ใช้ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

ก่อสร้างทางเท้า คสล. สายทางไป

บ้าน นายมซูอ อาแว - ชลประทาน 

 ม.1

ก่อสร้าง สะพานเหลก็ข้าม

ชลประทาน - แนกายงั ม.1

ก่อสร้างถนน ทางเท้า คสล.สาย

จากบ้านครูโอ๊ะ - ชลประทาน(ใหม)่

 ม.1

(ผลผลิตของโครงการ)

 มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บาํรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า  ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า รั*วล้อมที�สาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

16 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง 3    

ม.   ยาว 300  ม.หนา

 0.4 ม.

        180,000.00                     -                             -    มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

17 เพื�อให้ประชาชนได้พกั

ร้อน ในฤดเูก็บเกี�ยว

ความกว้าง 4   ม.  

ยาว 6   ม.

                       -          35,000.00              35,000.00   3 หลงั ประชาชนมีที�หลบ

แดดฝนและเป็นที�

พกัผลผลติ

กองช่าง

18 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง 2   ม.

   ยาว  163  ม. หนา 

0.12 ม.

             195,000.00                     -                             -    มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

19 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง 3    

ม.   ยาว110   ม. ลกึ

 0.15 ม.

        248,000.00      248,000.00            248,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

ก่อสร้างศาลาพกัร้อนกลางทุง่นา    

  ม.1,ม.2,ม.4

บกุเบิกซอยบ้านปะดอฮะทางไป

สวนยาง ม.1

 -ก่อสร้างทางเท้า คสล.  สายบ้าน

ตอปาไปบ้านกะแวแบและ ม.1

 -ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า

บ้านแบฮะ ม.1

(ผลผลิตของโครงการ)



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บาํรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า  ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า รั*วล้อมที�สาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน
2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

20 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง 2   ม.

   ยาว 40  ม.หนา 

0.15 ม.

                            -          53,600.00              53,600.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น

ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

21 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง 3    

ม.   ยาว 60  ม.หนา 

0.15 ม.

                            -        120,000.00            120,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น

ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

22 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง 3    

ม.   ยาว 110  ม.หนา

 0.15 ม.

        248,000.00      248,000.00            248,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น

ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

23 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

 ขนาดกว้าง 2  ม. 

ยาว 50  ม.หนา 0.15

 ม.

                            -          67,000.00              67,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น

ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

24 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ปริมาณ กว้าง 4 ม.  

ยาว 200 ม.

                            -        460,000.00            460,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายบ้านนางเนิ�ม ม.2

 -ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านตา

บา่ว ม.2

 -ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน

ผู้จดัการฟาร์มตวัอยา่ง ม.2

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

สายบ้านนางพรั�ง  ม.2

(ผลผลิตของโครงการ)

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

สายบ้าน น้าหวาน  ม.2



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บาํรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า  ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า รั*วล้อมที�สาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

25 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ระยะทาง 1,000  ม.                             -            300,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรมีสภาพ

ใช้งานได้ดี

ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

26 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ความยาว  500   ม.                        -        500,000.00                           -    มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีสะพาน

ใช้ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

27 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

 กว้าง 3    ม.  ยาว 

500 ม.หนา 0.2 ม.

                            -        400,000.00            400,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

28 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง 4   ม.

  ยาว  500    ม.

                            -        400,000.00            400,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

กองช่าง

 -ก่อสร้างสะพานระบายนํ >า

ชลประทาน พร้อมทอ่ลอด  2 จดุ    

  บริเวณคลองชลประทาน(รั >วป้าบลู

,ปลกัใหญ่) ม.2
 -ก่อสร้างถนนยกระดบัหินคลกุทาง

ไปสวนปาล์ม ม.2

ปรับปรุงถนนคนัคลองชลประทาน

ระหวา่ง ม.2 - ม.4

บกุเบิกถนนลกูรังสาย 418 ไปละ

หาร พร้อมทอ่ระบายนํ >า(แมโ่อน)  

ม.2

(ผลผลิตของโครงการ)



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บาํรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า  ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า รั*วล้อมที�สาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

29 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง 2  ม. ยาว

 200 ม.หนา 0.15

                       -        260,000.00                           -    มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

30 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง 2    

ม.  ยาว   6   ม.

                            -        500,000.00            500,000.00  มีสะพาน

เพิ�มขึ >น  1 แหง่
ประชาชนมีสะพาน

ใช้ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

31 เพื�อป้องกนัการบกุรุกที�

สาธารณะ

ขนาดสงู 1.40  ม. 

ยาว 235  ม.

        890,000.00      890,000.00            890,000.00 ไมม่ีการบกุ

รุกที�สาธารณะ

ไมม่ีการบกุรุกที�

สาธารณะ

กองช่าง

 -ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

ชลประทาน ม.3

81

ก่อสร้างทางเท้า คสล.จากถนน 

คสล.ไปทุง่นา ม.3

ก่อสร้างรั >วกําแพงสาธารณะ   

บริเวณ        กโูบร์  ม.4

(ผลผลิตของโครงการ)



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บาํรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า  ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า รั*วล้อมที�สาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

32 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณ กว้าง 3   ม.

  ยาว 4  ม.

     350,000.00            350,000.00  มีสะพาน

เพิ�มขึ >น 1 แหง่
ประชาชนมีสะพาน

ใช้ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

33 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง 8  ม.  

ยาว  25  ม.

        20,200,000      20,200,000            20,200,000  มีสะพาน

เพิ�มขึ >น 1 แหง่ ประชาชนมีสะพาน

ใช้ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

34 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ความกว้าง 4   ม.  

ยาว 1700   ม.

                            -        544,000.00                                 -    มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

 -ก่อสร้างสะพานข้ามคยูืมคลอง

ชลประทาน  ม.4

(ผลผลิตของโครงการ)

82

บกุเบิกถนนรอบบงึละหาร ม.5

 -ก่อสร้าง สะพานข้ามคลอง

บริเวณปอเนาะไปถนนสี�เลน ม.4



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บาํรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า  ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า รั*วล้อมที�สาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

35 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ความกว้าง 3   ม.  

ยาว 200   ม.

        160,000.00      160,000.00            160,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

36 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ความกว้าง 3   ม.  

ยาว 400   ม.

        960,000.00                -                       -    มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

37 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ความกว้าง 3   ม.  

ยาว 380   ม.

                  -        530,000.00            530,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

38 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ความกว้าง 2   ม.  

ยาว 10   ม.

                  -        500,000.00            500,000.00  มีสะพาน

เพิ�มขึ >น 1 แหง่
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)

 -บกุเบิกถนนจากทางไปทุง่นา

หน้าบ้านเปาะเตาะเลาะ ม.5

 -ก่อสร้างถนน คสล. สายทุง่นา ม.5

 -บกุเบิกถนนซอยปะดอยาเข้า

สวนยาง ม.5

 -ก่อสร้างสะพานเหลก็บริเวณ ม.5



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บาํรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า  ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า รั*วล้อมที�สาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

39 เพื�อป้องกนัการบกุรุกที�

สาธารณะ

ประมาณสงู   1.5  ม. 

 ยาว  154  ม.

                            -        500,000.00            500,000.00 ไมม่ีการบกุ

รุกที�สาธารณะ

ไมม่ีการบกุรุกที�

สาธารณะ

กองช่าง

40 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ความกว้าง 3 ม.    

ยาว 250  ม. หนา 

0.4 ม.

        250,000.00      250,000.00            250,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

41 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

 ถนนลาดยางใน

ตําบลที�ชํารุด

        489,000.00      489,000.00            489,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

ตอ่เติมรั >วกําแพงล้อมที�สาธารณะ

บริเวณอาคารอเนกประสงค์(กโูบร์)

 ม.5

(ผลผลิตของโครงการ)

บกุเบิกถนนสายหน้าบ้านปะดอยา

 - บ้านผู้ช่วยดอเลาะ ม.5

ปรับปรุง/ซอ่มแซมถนนลาดยางใน

ตําบล



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงถนน บาํรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า  ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า รั*วล้อมที�สาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

42 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณกว้าง 3  ม. 

 ยาว     1,000 เมตร

        450,000.00      450,000.00            450,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

43 เพื�อให้ประชาชนสญัจร

ไปมาสะดวก

ประมาณกว้าง 4  ม. 

 ยาว     1,000 เมตร

     1,200,000.00   1,200,000.00         1,200,000.00  มีเส้นทาง

สญัจรเพิ�มขึ >น
ประชาชนมีถนนใช้

ในการสญัจรได้

สะดวกและปลอดภยั

กองช่าง

บกุเบิกถนนลกูรังภายในตําบล

ก่อสร้างถนนลาดยางในตําบล
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(ผลผลิตของโครงการ)



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน #REF!
#REF!

#REF!

     3.2  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง   ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า 

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื�อให้การระบายนํ >า

สะดวก

ประมาณ กว้าง 1  ม.

 ลกึ 1 ม. ยาว 150 ม.                        -   
     100,000.00 มีครูะบายนํ >า

เพิ�มขึ >น

ทําให้นํ >าไมท่ว่มขงั กองช่าง

2 เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพใน

การบริหารจดัการนํ >า

กว้าง 2 ม. ยาว 600 

ม. ลกึ 0.5 ม.                        -   
     600,000.00            600,000.00 ครูะบายใช้

งานได้ปกติ

เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีนํ >าใช้

ในการเกษตรและ

อปุโภคบริโภค

กองช่าง

3 เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพใน

การบริหารจดัการนํ >า

กว้าง 1 ม.    ลกึ 1 ม.

 ยาว 600 ม.หนา 0.1                        -   
  1,500,000.00         1,500,000.00 มีครูะบายนํ >า

เพิ�มขึ >น

ทําให้นํ >าไมท่ว่มขงั กองช่าง

4 เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพใน

การบริหารจดัการนํ >า

ประมาณ กว้าง 2  ม.

 ลกึ 1 ม. ยาว 500 ม.

        600,000.00      600,000.00            600,000.00 มีครูะบายนํ >า

เพิ�มขึ >น

การระบายนํ >ามี

ประสทิธิภาพและ

รวดเร็ว

กองช่าง

5 เพื�อให้การระบายนํ >า

สะดวก

ประมาณ กว้าง 1  ม.

 ลกึ 1 ม. ยาว 130 ม.

                       -        300,000.00            300,000.00 มีครูะบายนํ >า

เพิ�มขึ >น

ทําให้นํ >าไมท่ว่มขงั กองช่าง

ซอ่มแซมคสูง่นํ >าไส้ไก่จากแนกยงั 

ระหวา่ง ม.1  ถึง ม.5

 -ขดุครูะบายนํ >าจากหน้าประปา

หมูท่ี� 1 ถึง บ้านเลขที� 42 ม.3

ขดุครูะบายนํ >าจากตอปา ถึงประปา

 ม.1

(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างค ูคสล.    หน้า อบต. ลง    

     ละหาร ม.1

คาดคอนกรีตคไูส้ไก่หลงัประปา ม.1



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.2  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง   ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า 

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

6 เพื�อให้การระบายนํ >า

สะดวก

ประมาณ กว้าง 6  ม.

 ลกึ 2  ม. ยาว1,000

 ม.

                       -        500,000.00            500,000.00 มีทอ่ระบาย

นํ >าเพิ�มขึ >น

การระบายนํ >ามี

ประสทิธิภาพและ

รวดเร็ว

กองช่าง

7 เพื�อให้ประชาชนมีนํ >าใช้

อปุโภคบริโภค

ซอ่มแซมคไูส้ไก่         300,000.00      300,000.00                           -   กองช่าง

8 เพื�อให้ประชาชนมีนํ >าใช้

อปุโภคบริโภค

ประมาณ กว้าง 2  ม.

 ลกึ 1.6 ม. ยาว 500

 ม.

                       -        800,000.00            800,000.00   1 แหง่ การระบายนํ >ามี

ประสทิธิภาพและ

รวดเร็ว

กองช่าง

9 เพื�อให้การระบายนํ >า

สะดวก

ขนาดกว้าง 0.5  ม. 

ลกึ 0.5  ม. ยาว116 

 ม.

                       -        600,000.00            600,000.00 มีครูะบายนํ >า

เพิ�มขึ >น

ทําให้นํ >าไมท่ว่มขงั กองช่าง -ขดุครูะบายนํ >า บริเวณลานกีฬา 

ประจําหมูบ่้าน ม.2

 -ซอ่มแซมคสูง่นํ >าไส้ไก่จากแนกา

ยงั ระหวา่ง ม.1 -ม.5

 -วางทอ่ระบายนํ >าริมคลองระบาย

นํ >าชลประทาน  พร้อมขดุลอก ม.1

87

ประชาชนมีนํ >าใช้

ในการเกษตรและ

อปุโภคบริโภค

 คสูง่นํ >าใช้

งานได้ปกติ

เพิ�มขึ >น

ปรับปรุงคไูส้ไก่สายปลกัใหญ่ ม.2

(ผลผลิตของโครงการ)



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.2  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง   ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า 

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 เพื�อให้การระบายนํ >า

สะดวก

ประมาณ กว้าง 1 ม.

ลกึ 1 ม.  ยาว 850  ม.

                       -          1,955,000                           -   มีครูะบายนํ >า

เพิ�มขึ >น

ทําให้นํ >าไมท่ว่มขงั กองช่าง

11 เพื�อให้ประชาชนมีนํ >าใช้

อปุโภคบริโภค

ขนาดกว้าง 2 ม. ลกึ  

 1   ม.  ยาว  450  ม.

                       -        850,000.00                           -   มีครูะบายนํ >า

เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีนํ >าใช้

ในการเกษตรและ

อปุโภคบริโภค

กองช่าง

12 เพื�อป้องกนันํ >ากดัเซาะ

บริเวณปากทอ่ระบายนํ >า

 กว้าง  5  เมตร  ยาว

 5 เมตร จํานวน 2 

แหง่

                       -        500,000.00                           -   มีการป้องกนั

นํ >ากดัเซาะ

บริเวณปาก

ทอ่ระบายนํ >า

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างคสูง่นํ >ากลางหมูบ่้านเพื�อ

การเกษตรและระบายนํ >าจาก

คลองชลประทาน - คลองระบาย

นํ >าชลประทาน(ศาลาตก) ม.2
 -ก่อสร้างที�กนันํ >ากดัเซาะบริเวณ

ทอ่ระบายนํ >าข้าง  ที�ทําการผู้ใหญ่ 

บ้าน   ม.3 และสี�แยกทางไปบ้าน

แบฮะ

การระบายนํ >ามี

ประสทิธิภาพและ

รวดเร็ว

ก่อสร้างครูะบายนํ >า คสล. พร้อม

ฝาปิดสายหน้าวดัโคกหมกั ม.2



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.2  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง   ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า 

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

13 เพื�อให้การระบายนํ >า

สะดวก

ขนาดกว้าง 1    ม. 

ลกึ 1  ม. หนา 0.10 

ม.ยาว 500  ม.

     1,250,000.00                     -                             -   มีครูะบายนํ >า

เพิ�มขึ >น

ทําให้นํ >าไมท่ว่มขงั กองช่าง

14 เพื�อให้นํ >าไหลสะดวกและ

มีนํ >าใช้ในการเกษตร

คสูง่นํ >าคไูส้ไก่         300,000.00      300,000.00            300,000.00 ครูะบายใช้

งานได้ปกติ

เพิ�มขึ >น

ประมีนํ >าใช้ใน

การเกษตรและ

อปุโภคบริโภค

กองช่าง

15 เพื�อให้การระบายนํ >า

สะดวก

ขนาดกว้าง 1    ม. 

ลกึ 1  ม. ยาว 500  ม.

                       -        450,000.00            450,000.00 มีครูะบายนํ >า

เพิ�มขึ >น

การระบายนํ >ามี

ประสทิธิภาพและ

รวดเร็ว

กองช่าง

16 เพื�อให้การระบายนํ >า

สะดวก

ขนาดประมาณ 13 

ตารางเมตร
                       -        150,000.00            150,000.00 มีอโุมงค์

ระบายนํ >า

เพิ�มขึ >น

การระบายนํ >ามี

ประสทิธิภาพและ

รวดเร็ว

กองช่าง

ก่อสร้างครูะบายนํ >า คสล.สายข้าง

ถนนสายหลกั ม.3

 -ปรับปรุง/ซอ่มแซมคไูส้ไก่สาย

หน้ามสัยิดทางไปทุง่นา ม.3

ลงทอ่อโุมงค์ระบายนํ >าปากทาง

บ้านกํานนั - ทางไป อบต.

 -ก่อสร้างค ูคสล. ข้างถนน คสล.

ในหมูบ่้าน ม.3
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

     3.2  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง   ท่อระบายนํ *า  คูระบายนํ *า 

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

17 เพื�อให้การระบายนํ >า

สะดวก

ขนาดกว้าง 0.6    ม. 

 ยาว 200  ม.

                       -        600,000.00            600,000.00 มีครูะบายนํ >า

เพิ�มขึ >น

ทําให้นํ >าไมท่ว่มขงั กองช่าง

18                        -        650,000.00              60,000.00   ครูะบายนํ >า ทําให้นํ >าไมท่ว่มขงั กองช่าง

เพิ�มขึ >น 1 แหง่

19 เพื�อให้มีนํ >าเพื�อ

การเกษตรและระบายนํ >า

ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว

 120 ม.

                       -        124,000.00            124,000.00 มีคสูง่ระบาย

นํ >าเพิ�มขึ >น

ประชาชนมีแหลง่

นํ >าเพื�อการเกษตร

กองช่าง

20 เพื�อให้ระบายนํ >าสะดวก ครูะบายนํ >าที�ตื >นเขิน           1,000,000        1,000,000              1,000,000 ครูะบายใช้

งานได้ปกติ

ทั >งตําบล

ทําให้นํ >าไมท่ว่มขงั กองช่าง

ก่อสร้างคสูง่นํ >าไส้ไก่  ม.5  

(เพิ�มเติม)

 -ก่อสร้าง ครูะบายนํ >า คสล. จาก

หน้าโรงเรียนบ้านบาโงกาเสาะ

ผา่นพื >นที�โรงเรียนลงคยูืม ม.4

(ผลผลิตของโครงการ)

ขดุลอกปรับปรุงซอ่มแซมครูะบาย

นํ >าพร้อมวางทอ่ในตําบล

 -ก่อสร้างครูะบายนํ >า คสล.หน้า

มสัยิดไปลงละหาร ม.5

เพื�อให้การระบายนํ >า

สะดวก

กว้าง 1 ม.    ลกึ 1 ม.

 ยาว 1,000 ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน 1,000,000.00        #REF! #REF!

    3.3  แนวทางการพัฒนาการติดตั *งและขยายเขตไฟฟ้า  ปรับปรุงเพิ�มหลอดไฟสาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื�อให้ประชาชนมีแสง

สวา่ง

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ

100,000.00        100,000.00    100,000.00            มีแสงสวา่ง

ในพื >นที�เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีฟ้า

สอ่งสวา่งที�บ้าน

และที�สาธารณะ

กองช่าง

2 เพื�อให้ประชาชนมีแสง

สวา่ง

ประชาชน ได้รับ

ประโยชน์

50,000.00          50,000.00      50,000.00              มีแสงสวา่ง

ในพื >นที�เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีฟ้า

สอ่งสวา่งที�บ้าน

และที�สาธารณะ

กองช่าง

3 เพื�อให้ประชาชนมีแสง

สวา่ง

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ

100,000.00        100,000.00    100,000.00            มีแสงสวา่ง

ในพื >นที�เพิ�มขึ >น

ประชาชนมไฟฟ้า

สอ่งสวา่งที�บ้าน

และที�สาธารณะ

กองช่าง

4 เพื�อให้ประชาชนมีแสง

สวา่ง

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ

100,000.00        -                 -                         มีแสงสวา่ง

ในพื >นที�เพิ�มขึ >น

ประชาชนมไฟฟ้า

สอ่งสวา่งที�บ้าน

และที�สาธารณะ

กองช่างขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่้าน ม.1

ชําระคา่ไฟฟ้าสว่นที�เกินสทิธิ]

ติดตั >ง/ปรับปรุง/ซอ่มแซมหลอด

ไฟฟ้าสาธารณะในตําบล

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในตําบล

(ผลผลิตของโครงการ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

    3.3  แนวทางการพัฒนาการติดตั *งและขยายเขตไฟฟ้า  ปรับปรุงเพิ�มหลอดไฟสาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

5 เพื�อให้ประชาชนมีแสง

สวา่ง

จํานวน  10  ต้น 200,000.00        100,000.00    100,000.00            ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีฟ้า

สอ่งสวา่งที�บ้าน

และที�สาธารณะ

กองช่าง

6 เพื�อให้ประชาชนมีแสง

สวา่ง

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ 1 โครงการ

100,000.00        100,000.00    -                         ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีฟ้า

สอ่งสวา่งที�บ้าน

และที�สาธารณะ

กองช่าง

7 เพื�อให้ประชาชนมีแสง

สวา่ง

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ

100,000.00        100,000.00    -                         ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีฟ้า

สอ่งสวา่งที�บ้าน

และที�สาธารณะ

กองช่าง

8 เพื�อให้ประชาชนมีแสง

สวา่ง

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ 10  แหง่

100,000.00        100,000.00    100,000.00            ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีฟ้า

สอ่งสวา่งที�บ้าน

และที�สาธารณะ

กองช่างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน

หมูบ่้าน ม.3

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่้าน ม.2

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ทางไปกู

โบร์ ทา่มะกา  ม.1

(ผลผลิตของโครงการ)

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทางไป    

     กโูบร์ (หลงัโรงเรียนบ้านเปียะ) 

 ม.1



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

    3.3  แนวทางการพัฒนาการติดตั *งและขยายเขตไฟฟ้า  ปรับปรุงเพิ�มหลอดไฟสาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)

9 เพื�อให้ประชาชนมีแสง

สวา่ง

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ

-                     50,000.00       ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีฟ้าส่อง

สวา่งที�บ้านและที�

สาธารณะ

กองช่าง

10 เพื�อให้ประชาชนมีแสง

สวา่ง

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ 10 ต้น

100,000.00        100,000.00    100,000.00            ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีฟ้าส่อง

สวา่งที�บ้านและที�

สาธารณะ

กองช่าง

10 เพื�อให้ประชาชนมีแสง

สวา่ง

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ

100,000.00        100,000.00    -                         ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีฟ้าส่อง

สวา่งที�บ้านและที�

สาธารณะ

กองช่าง

11 เพื�อให้มีแสงสวา่ง ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ 10 ต้น

100,000.00        100,000.00    -                         ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีไฟฟ้า

ส่องสวา่งที�บ้าน

และที�สาธารณะ

กองช่าง

12 เพื�อให้ประชาชนมีแสง

สวา่ง

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ 10 ต้น

100,000.00        -                 -                         ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมีไฟฟ้า

ส่องสวา่งที�บ้าน
กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน

หมูบ่้าน ม.4

ติดตั >งไฟฟ้าแสงสวา่ง จากบ้าน

นายกโูซ๊ะ ถึงกโูบร์ ม.4

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากสี�แยก

ชลประทาน ถงึสี�แยกบ้านปะดอการิม

 ม.4

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จาก

บ้านนายยะโก๊ะ  ถึง ปอเนาะ      

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า

บ้านนายอาหะมะ บือราเฮง ม.3



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื *นฐาน

    3.3  แนวทางการพัฒนาการติดตั *งและขยายเขตไฟฟ้า  ปรับปรุงเพิ�มหลอดไฟสาธารณะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา

(บาท) (บาท) (บาท)

13 เพื�อให้ประชาชนมีแสง

สวา่ง

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ

-                          100,000.00 -                         ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

เพิ�มขึ >น

ประชาชนได้รับ

แสงสวา่งที�บ้าน

และสาธารณะ

กองช่าง

14 เพื�อให้ประชาชนมีแสง

สวา่ง

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ

50,000.00          50,000.00      50,000.00              ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้

เพิ�มขึ >น

ประชาชนได้รับ

แสงสวา่งที�บ้าน

และสาธารณะ

กองช่าง

94

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากหน้า

 อบต.ถึงหน้าปอเนาะบาบอสะรี

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง กโูบร์ทา่

มะกา,โต๊ะกี,เปียะ ม.1



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งนํ *า #VALUE! #REF! #REF!

     4.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างระบบประปา  เจาะบ่อบาดาล  

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื�อให้ประชาชนมีนํ >าใน

การอปุโภคบริโภค

ระบบประปาได้รับ

การซอ่มแซมให้

พร้อมใช้งาน

          50,000.00        30,000.00              30,000.00  มีสภาพใช้

งานได้ดี

ประชาชนมีนํ >า

อปุโภคบริโภค

กองช่าง

2 เพื�อให้ประชาชนมีนํ >า

อปุโภคบริโภค

ตามแบบที�อบต.

กําหนด

          2,400,000        2,400,000                           -    ประชาชนมี

ประปาใช้ใน

ตําบลเพิ�มขึ >น

ประชาชนมีนํ >า

อปุโภคบริโภค

กองช่าง

3 เพื�อให้มีระบบประปาที�

ได้มาตรฐานและมีนํ >า

อปุโภคบริโภคเพียงพอ

ประชาชนที�ใช้

นํ >าประปาได้รับ

ประโยชน์

          60,000.00        60,000.00              60,000.00  ระบบประปา

ได้รับการดแูล

ประชาชนมีนํ >า

อปุโภคบริโภค

กองคลงั

4 เพื�อให้ประชาชนมีนํ >า

อปุโภคบริโภคเพียงพอ

ตามแบบที�อบต.

กําหนด

 -      300,000.00            300,000.00  ประชาชนมี

ประปาใช้ใน 

ม.3 เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีนํ >า

อปุโภคบริโภค

กองช่าง

จ้างเหมาผู้ดแูลระบบประปาและ

จดมาตรนํ >า

ขยายเขต/ปรับปรุงซอ่มแซมระบบ

ประปาในตําบล

เดินทอ่นํ >าประปาภายในหมูบ่้าน 

ม.3

ก่อสร้างระบบประปาในเขตตําบล



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งนํ *า #REF! #REF! #REF!

     4.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างระบบประปา  เจาะบ่อบาดาล  

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 เพื�อให้ประชาชนมีนํ >า

อปุโภคบริโภค

 ตามแบบที�อบต.

กําหนด

 -      400,000.00  -  มีบอ่บาดาล

ใช้ประปา

เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีนํ >า

อปุโภคบริโภค

กองช่าง

96

(ผลผลิตของโครงการ)

เจาะบอ่บาดาลสาธารณะภายใน

หมูบ่้าน ม.3



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

     4.2  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  ขุดลอกคูส่งนํ *าและ แหล่งนํ *าธรรมชาติ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื�อให้มีนํ >าเพื�อ

การเกษตรและระบายนํ >า

สะดวก

ขดุลอกคไูส้ไก่         500,000.00  -  คสูง่นํ >าได้รับ

การขดุลอก

เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีแหลง่

นํ >าเพื�อการเกษตร

กองช่าง

2 เพื�อให้มีนํ >าเพื�อ

การเกษตรและระบายนํ >า

สะดวก

ครูะบายนํ >าที�ตื >นเขิน         300,000.00                     -    คสูง่นํ >าได้รับ

การขดุลอก

เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีแหลง่

นํ >าเพื�อการเกษตร

กองช่าง

3 เพื�อให้ระบายนํ >าสะดวก กว้าง  2   ม.  ยาว 

1000 ม. ลกึ 2 ม.

 -   1,500,000.00         1,500,000.00  คสูง่นํ >าได้รับ

การขดุลอก

เพิ�มขึ >น

การระบายนํ >ามี

ประสทิธิภาพและ

รวดเร็ว

กองช่าง

4 เพื�อให้มีนํ >าเพื�อ

การเกษตรและระบายนํ >า

สะดวก

ขดุลอกละหาร         100,000.00  -  -  คลองได้รับ

การขดุลอก

เพิ�มขึ >น

ประชาชนมีแหลง่

นํ >าเพื�อการเกษตร

กองช่าง

ขดุลอกปรับปรุง/ซอ่มแซมครูะบาย

นํ >าพร้อมวางทอ่ภายในตําบล

(ผลผลิตของโครงการ)

ขดุลอกปรับปรุงคไูส้ไก่ภายในตําบล

ขดุลอกครูะบายนํ >าม.1 หน้าอบต.

ไปคลองละหาร ม.5

ขดุลอกละหาร จากม.1- ม.5



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งนํ *า

     4.2  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  ขุดลอกคูส่งนํ *าและ แหล่งนํ *าธรรมชาติ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 เพื�อเลี >ยงปลาเพื�อบริโภค ขนาดกว้าง 12  ม. 

ยาว 850 ม. ลกึ 2  ม.

                       -        800,000.00            800,000.00  เพิ�มแหลง่นํ >า

สาํหรับเลี >ยง

ปลาเพิ�มขึ >น

ประชาชนมีปลา

ในการบริโภค

กองช่าง

6 เพื�อระบายนํ >าสะดวก

รวดเร็ว

ขนาด ยาว 260 ม. 

ลงทอ่ 10 ทอ่น ขนาด

 0.6   ม. สองข้างทาง

                       -        250,000.00            250,000.00  ครูะบายนํ >า

ได้รับการขดุ

ลอกเพิ�มขึ >น

ลดภาวะนํ >าทว่มขงั กองช่าง

7 เพื�อระบายนํ >าสะดวก

รวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว

 700 ม.

                       -          50,000.00  ครูะบายนํ >า

ได้รับการขดุ

ลอกเพิ�มขึ >น

ลดภาวะนํ >าทว่มขงั กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)

ขดุลอกครูะบายนํ >าข้างชลประทาน

 ม. 4

ขดุลอกบงึนอยา  ม. 5

ขดุลอกครูะบายนํ >าระหวา่ง ม.2  ถึง

 ม. 4



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร #REF! #REF! #VALUE!

    5.1  แนวทางการพัฒนาการเพิ�มประสิทธิภาพพนักงานส่วนตาํบลและการบริหาร

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื�อสง่เสริมให้บคุลากร

ได้พฒันาความรู้

พนกังานทกุคนเข้า

อบรมหลกัสตูรตา่งๆ 

อยา่งน้อยคนละ

          80,000.00        80,000.00              80,000.00  ครั >ง/ปี บคุลากรในอบต. 

มีความรู้ 

ปฏิบตัิงานได้

อยา่งมี

สน.ปลดัฯ

2 เพื�อสง่เสริมให้บคุลากร

ได้ยกระดบัการศกึษา

ผู้มีสทิธิได้รับทนุ         250,000.00      250,000.00            250,000.00  ครั >ง/ปี บคุลากรในอบต. 

ได้รับการศกึษาใน

ระดบัที�สงูขึ >น

สน.ปลดัฯ กองคลงั 

 กองช่าง

3 เพื�อสง่เสริมให้พนกังาน

ปฏิบตัิงานอยา่งเต็ม

ความสามารถ

พนกังานเข้ารับการ

อบรม

          70,000.00        70,000.00              70,000.00  ครั >ง/ปี บคุคลากร

ปฏิบตัิงานอยา่งมี

ประสทิธิภาพ

สน.ปลดัฯ

99

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจดัสง่บคุคลากรเข้ารับ

การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจใน

ระเบียบที�เกี�ยวข้อง

โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม

พนกังาน

โครงการให้ทนุศกึษาตอ่ในระดบั

ตา่งๆ



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

    5.1  แนวทางการพัฒนาการเพิ�มประสิทธิภาพพนักงานส่วนตาํบล

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 เพื�อสนบัสนนุกิจกรรม

ความร่วมมือตา่งๆ 

ระหวา่งอปท.

จดักิจกรรม           30,000.00        30,000.00              30,000.00  ครั >ง/ปี อปท.ได้กระชบั

ความสมัพนัธ์ก่อ

ให้ความช่วยเหลอื

ระหวา่งกนั

สน.ปลดัฯ

5 เพื�อสง่เสริมให้บคุลากร

ได้พฒันาความรู้

พนกังานทกุคนเข้า

อบรมหลกัสตูรตา่งๆ 

อยา่งน้อยคนละ

        230,000.00      230,000.00            230,000.00  ครั >ง/ปี บคุลากรในอบต. 

มีความรู้ 

ปฏิบตัิงานได้

อยา่งมี

ประสทิธิภาพ

สน.ปลดัฯ

100

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดู

งานเพื�อเพิ�มประสทิธิภาพการ

บริหารงาน

อดุหนนุจดักิจกรรมโครงการ

ท้องถิ�นสมัพนัธ์



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

    5.1  แนวทางการพัฒนาการเพิ�มประสิทธิภาพและคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตาํบล

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มา

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 เพื�อสง่เสริมให้บคุลากร

ได้พฒันาความรู้

จดัสมันา         100,000.00        80,000.00              80,000.00  ครั >ง/ปี บคุลากรในอบต. 

มีความรู้ 

ปฏิบตัิงานได้

อยา่งมี

สน.ปลดัฯ

7 เพื�อสง่เสริมและกระตุ้น

ให้ประชาชนมีความ

ตระหนกัในการเสยีภาษี

ทําป้ายรณรงค์             9,500.00          9,500.00                9,500.00  ครั >ง/ปี ประชาชนเห็น

ความสาํคญัของ

การเสยีภาษี

กองคลงั

8 เพื�อให้อบต.มีข้อมลูใน

การเก็บภาษี

จดัเก็บภาษีได้

เพิ�มขึ >นจากปีก่อนไม่

น้อยกวา่ร้อยละ

        200,000.00      200,000.00            200,000.00  โครงการ อบต.มี

ประสทิธิภาพใน

การเก็บภาษีมาก

ขึ >น

     สน.ปลดัฯ          

          -กองช่าง       

          -กองคลงั

101

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการรณรงค์และ

ประชาสมัพนัธ์การชําระภาษี

โครงการจดัทําแผนที�ภาษี

โครงการสมันาเชิงวิชาการพนกังาน

,ผู้บริหาร,สมาชิกอบต.



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 969,500.00           949,500.00       949,500.00             

    5.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาเครื�องมือเครื�องใช้/จัดซื *อวัสดุครุภณัฑ์และสิ�งแวดล้อม

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

25960 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 25960 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื�อให้ที�ทําการอบต.อยู่

ในสภาพเหมาะสม

อาคารที�ทําการ 1 แหง่         100,000.00        50,000.00              50,000.00   1 แหง่ การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ�งขึ >น

สน.ปลดัฯ

2 เพื�อสร้างบรรยากาศใน

การทํางาน

อาคารที�ทําการ 1 แหง่           50,000.00        50,000.00              50,000.00   1 แหง่ การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ�งขึ >น

สน.ปลดัฯ

3 เพื�อใช้ในราชการ อาคารเก็บพสัด ุ1 แหง่                        -        600,000.00                           -     1 แหง่ การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ�งขึ >น

สน.ปลดัฯ

4 เพื�อให้การบริหารงาน

ของอบต.มีประสทิธิภาพ

 - บคุคลากรมีวสัดุ

ครุภณัฑ์เพียงพอ

        150,000.00      150,000.00            150,000.00 ครั >ง/ปี การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ�งขึ >น

สน.ปลดัฯ           

กองช่าง              

กองคลงั
5 เพื�อให้การบริหารงาน

ของอบต.มีประสทิธิภาพ

 - บคุคลากรมีวสัดุ

ครุภณัฑ์เพียงพอ

        100,000.00      100,000.00            100,000.00  มีสภาพใช้

งานได้ดี

การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ�งขึ >น

สน.ปลดัฯ

ก่อสร้างอาคารเก็บพสัดุ

(ผลผลิตของโครงการ)

จดัซื >อวสัดแุละครุภณัฑ์

ปรับปรุงซอ่มแซมและพฒันา

เครื�องมือเครื�องใช้วสัด ุครุภณัฑ์

ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณและ

ภายในที�ทําการอบต.

ปรับปรุง/ซอ่มแซมที�การอบต.



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

    5.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาเครื�องมือเครื�องใช้/จัดซื *อวัสดุครุภณัฑ์และสิ�งแวดล้อม

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

6 เพื�อให้การบริหารงาน

ของอบต.มีประสทิธิภาพ

 - พนกังานมีวสัดุ

ครุภณัฑ์เพียงพอ

        150,000.00      150,000.00            150,000.00 ครั >ง/ปี  - บคุคลากรมี

โอกาสได้พฒันา

ศกัยภาพ

สน.ปลดัฯ

7 เพื�อสง่เสริมการเผยแพร่

ข้อมลูขา่วสาร

 - มีเวบไซด์ 1 เวป 20,000.00          -                 -                        ครั >ง/ปี  - ตอบสนองการ

บริหารจดัการ

บ้านเมืองที�ดี

สน.ปลดัฯ

8 เพื�อให้การบริหารงาน

ของอบต.มีประสทิธิภาพ

 - ติดตั >งเครื�องเสยีง 1

 ชดุ

-                     150,000.00    -                         มีอปุกรณ์ที�

จําเป็นไว้ใช้

ในราชการ

การบริหารของ

อบต.มีความ

คลอ่งตวัมากยิ�งขึ >น

สน.ปลดัฯ

9 เพื�อให้เกิดความคลอ่งตวั

ในการปฏิบตัิงาน

 -  อดุหนนุอบต.

ภายใน อ.หนองจิก    

 1 ครั >ง/ปี

20,000.00          20,000.00      20,000.00             ครั >ง/ปี  - การปฏิบตัิงาน

เกิดความคลอ่งตวั

สน.ปลดัฯ

103

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สนบัสนนุงบประมาณการ

บริหารงานห้องศนูย์รวมข้อมลู

ขา่วสารขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ�นอําเภอหนองจิก

ติดตั >งชดุเครื�องเสยีงพร้อมอปุกรณ์

ห้องประชมุใหญ่

จดัทํา/ปรับปรุงเวบไซด์

ประชาสมัพนัธ์องค์กร



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร #VALUE! 272,561.00       122,562.00             

    5.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาเครื�องมือเครื�องใช้/จัดซื *อวัสดุครุภณัฑ์และสิ�งแวดล้อม

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

25960 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 25960 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 เพื�อให้สะดวกและรวดเร็ว

ในการทํางานของครูศพด.

จํานวน  3  ตวั  บคุลากรมี

วสัดคุรุภณั

เพิ�มขึ >น

มีความสะดวก

รวดเร็วในการ

ทํางาน

สน.ปลดัฯ

11 เพื�อให้ความสะดวกและ

รวดเร็วในการทําอาหาร

จํานวน  1    ตวั                        -          50,000.00              50,000.00  บคุลากรมี

วสัดคุรุภณั

เพิ�มขึ >น

มีความสะดวก

รวดเร็วในการ

ทํางาน

สน.ปลดัฯ

12 เพื�อให้การบริหารงาน

ของศพด.มีประสทิธิภาพ

        100,000.00      100,000.00            100,000.00  บคุลากรมี

วสัดคุรุภณัฑ์

เพิ�มขึ >น

การปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ�งขึ >น

สน.ปลดัฯวสัดแุละครุภณัฑ์ 

สาํหรับ ศพด.

104

(ผลผลิตของโครงการ)

จดัซี >อเครื�องปั >น สาํหรับ ศพด.

จดัซื >อวสัดแุละครุภณัฑ์ สาํหรับ 

ศพด.

จดัซื >อโต๊ะสาํหรับครูศพด.



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 590,000.00      1,270,000.00     520,000.00         

    5.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื�อให้การปฏิบตัิงานของ

ฝ่ายสภาเป็นไปตาม

ระเบียบและกฎหมายที�

เกี�ยวข้อง

จดัเลอืกตั >ง 1 ครั >ง         400,000.00                     -              400,000.00  ครั >ง/ปี มีสมาชิกสภา

อบต.ตามกฎหมาย

สน.ปลดัฯ

2 เพื�อเสริมสร้างการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

สนบัสนนุการเลอืกตั >ง

 ทกุครั >ง

          10,000.00        10,000.00              10,000.00  ทกุครั >ง ประชาชนใช้สทิธิ

เลอืกตั >ง

สน.ปลดัฯ
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(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการเลอืกตั >งนายกและสมาชิก

สภาองค์การบริหารสว่นตําบล

สนบัสนนุการเลอืกตั >งทกุแบบ



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 410,000.00      10,000.00     410,000.00         

    5.4  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื�ออํานวยความสะดวก

ด้านข้อมลูขา่วสารให้กบั

ประชาชน

ปรับปรุง 1 ครั >ง/ปี             5,000.00        10,000.00              10,000.00  ครั >ง/ปี ประชาชนใช้สทิธิ

เลอืกตั >ง

สน.ปลดัฯ

2 เพื�ออํานวยความสะดวก

ด้านการสื�อสารให้กบั

ประชาชน

ปรับปรุง 1 ครั >ง/ปี           50,000.00        10,000.00              10,000.00  ครั >ง/ปี ประชาชนใช้สทิธิ

เลอืกตั >ง

สน.ปลดัฯ

3 เพื�อประชาสมัพนัธ์ข้อมลู

ขา่วสารแก่ประชาชน

ติดตั >งป้าย 6  แหง่                        -          36,000.00                           -     6 แหง่ สามารถ

ประชาสมัพนัธ์

ข้อมลูขา่วสารได้

ทั�วถึง

สน.ปลดัฯ
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(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการพฒันาปรับปรุงการ

ให้บริการอินเตอร์เนตตําบล

โครงการพฒันาปรับปรุงศนูย์

ข้อมลูขา่วสาร

โครงการติดตั >งป้ายประชาสมัพนัธ์

ประจําหมูบ่้าน



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม 55,000.00        56,000.00     20,000.00          

    6.1  แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื�อสง่เสริมให้เยาวชน

เรียนรู้คณุคา่ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อม

ผู้ ร่วมโครงการ 50 คน           15,000.00        15,000.00              15,000.00   50 คน เยาวชนมีสว่นร่วม

ในการอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดล้อม

สน.ปลดั

2 เพื�อสง่เสริมการเรียนรู้

และปลกุจิตสาํนกึของ

ประชาชน

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ ทกุครัวเรือน

            5,000.00          5,000.00              50,000.00  ทกุครัวเรือน ประชาชนทราบ

ถึงคณุคา่ของการ

อนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

สน.ปลดั

3 เพื�อให้ประชาชนและ

เยาวชนได้ศกึษาและ

ทราบถึงประโยชน์ของ

พลงังานแสงอาทิตย์

ร้อยละ 100                        -                       -                30,000.00  ร้อยละ 100 ประชาชน

สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ใน

ชีวิตประจําวนัได้

สน.ปลดั
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(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจดัอบรม/ศกึษาพลงังาน

แสงอาทิตย์

โครงการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์

การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมจดัตั >งกลุม่

อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อม



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม

    6.1  แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2510 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

2560 2510 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 เพื�อสง่เสริมให้ประชาชน

มีสว่นร่วมในการอนรุักษ์

สิ�งแวดล้อม

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ ทกุครัวเรือน

          10,000.00        10,000.00              10,000.00  ทกุครัวเรือน ประชาชนทราบ

ถึงคณุคา่ของการ

อนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดล้อม

สน.ปลดั

5 สง่เสริมกิจกรรมลดภาวะ

โลกร้อน                          

    สง่เสริมให้ประชาชน

แสดงออกถึงความ

จงรักภกัดี

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ ทกุครัวเรือน

          20,000.00        20,000.00              20,000.00  ทกุครัวเรือน

(ผลผลิตของโครงการ)

สน.ปลดั

108

ประชาชนมีสว่น

ร่วมในการลด

ภาวะโลกร้อนและ

ได้แสดงออกถึง

ความจงรักภกัดี

โครงการปลกูต้นไม้เฉลมิพระเกียรติ

โครงการอนรุักษ์สิ�งแวดล้อมตาม

แนวพระราชดําริ



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม 50,000.00        50,000.00     125,000.00         

    6.2  แนวทางการพัฒนาการบาํบัดและกาํจัดขยะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

งบประมาณและที�มาเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื�อสง่เสริมให้ประชาชน

รักษาความสะอาด

จดัทําป้าย

ประชาสมัพนัธ์ 1 

ครั >ง/ปี

          10,000.00        10,000.00              10,000.00  ครั >ง/ปี ประชาชนตระหนกั

ในการรักษาความ

สะอาด

สน.ปลดัฯ

2 เด็กและเยาวชนเข้า                        -          50,000.00              10,000.00  ร้อยละ 10 สน.ปลดัฯ

ร่วมโครงการร้อยละ 

10

3 เพื�อรักษาความสะอาด

ภายในตําบล

มีรถขนขยะ 1 คนั                        -                       -              700,000.00   1 คนั สามารถรักษา

ความสะอาดโดย

ไมเ่กิดมลภาวะ

เป็นพิษ

กองช่าง

109

ประชาชนตระหนกั

ในการรักษาความ

สะอาด

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื�อสง่เสริมให้ประชาชน

รักษาความสะอาด

จดัหารถเก็บขยะ

สนบัสนนุโครงการธนาคารขยะ

จดัรณรงค์ประชาสมัพนัธ์การ

รักษาความสะอาดในตําบล



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม

    6.2  แนวทางการพัฒนาการบาํบัดและกาํจัดขยะ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 เพื�อสง่เสริมให้ประชาชน

รักษาความสะอาด

มีที�เผาขยะ 2 แหง่                        -        300,000.00            300,000.00 1 แห่ง ประชาชนตระหนกั

ในการรักษาความ

สะอาด

กองช่าง

5 เพื�อสง่เสริมให้ประชาชน

รักษาความสะอาด

มีถงัขยะ 200 ครัวเรือน                        -                       -   500,000 ครัวเรือน ประชาชนตระหนกั

ในการรักษาความ

สะอาด
สน.ปลดัฯ

6 เพื�อปลกูจิตสาํนกึ

ประชาชนในการดแูล

สิ�งแวดล้อมให้นา่อยู่

สง่เสริมให้ประชาชน

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ ทกุครัวเรือน

          10,000.00        10,000.00              10,000.00  ครั >ง/ปี ประชาชนมี

จิตสาํนกึในการ

ดแูลสิ�งแวดล้อม

ให้นา่อยูแ่ละ

สน.ปลดัฯ

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการเก็บขยะและถางป่าสอง

ข้างทาง ในเขตตําบล

ก่อสร้างที�เผาขยะให้ชมุชน

จดัหาถงัเก็บขยะ



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม 10,000.00        70,000.00     #REF!

    6.3  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี *วัด ผลลัพธ์ที�คาดว่า หน่วยงาน

2560 2561 2560 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณและที�มา

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2560 (KPI) จะได้รับ ที�รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ป้องกนัแนวตลิ�งพงั ก่อสร้างแนวป้องกนัฯ                             -         2,000,000.00                           -    แหง่ ประชาชนตระหนกั

ในการรักษาความ

สะอาด

กองช่าง

-                          2,000,000.00 -                        

(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างแนวป้องกนันํ >าเซาะตลิ�ง

บริเวณแมน่ํ >าปัตตานี



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ



                                                                                                                                                                                                                                                               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2562

อปท.  องค์การบริหารส่วนตาํบลดาโต๊ะ

#REF! #REF!

#REF!
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