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14 มิถุนายน 2562
*************************************************

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9

ส่วนที่ 3

การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

37

ส่วนที่ 4

แบบ ผ. 01 – ผ. 02
แบบ ผ. 02
แบบ ผ. 01 – ผ. 02/1
แบบ ผ. 02/1
แบบ ผ. 03

การติดตามประเมินผล

38
40
113
114
130
145

๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
ของเทศบาลตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของเทศบาลตาบลท่ายาง
เทศบาลตาบลท่ายาง ได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีพื้นที่ 4.017 ตารางกิโลเมตร
ระยะห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 100 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 800 กิโลเมตร
1) ที่ตั้ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 บางส่วน ตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระยะห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 100 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 800
กิโลเมตร
2) อาณาเขต
ทิศเหนือ
จด หมู่ที่ 3 ตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่
ตั้ ง แต่ ห ลั ก เขตที่ 1 เลี ย บตามฟากเหนื อ ของถนนไปปุ า หิ น ก้ อ นเดี ย วไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2 ระยะ 800 เมตร
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่
ตรงควนพลองฟากตะวันออกของทางหลวงสายทุ่งใหญ่ – วัดขนาน
ทิศใต้
จด หมู่ที่ 6 ตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่
จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานกับฟากใต้ของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4019
ตอนทุ่งใหญ่–หลักช้าง ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 7 ซึง่ ตัง้ อยูต่ รงฝัง่ ตะวันตกของห้วยหนองยาง
ทิศตะวันออก
จด ตาบลปริก อาเภอทุ่งใหญ่
จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฟากตะวันออกของทางหลวงสายทุ่งใหญ่ – วัดขนาน
ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ระยะ 1,650 เมตร
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงเขาวัด
ฝั่งเหนือ ของคลองสังข์
จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออกของคลองสังข์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง
หลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ห่างจากฟากใต้ของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4019 ตอนทุ่งใหญ่ – หลักช้าง ไปทางทิศใต้
ระยะ 750 เมตร
ทิศตะวันตก
จด หมู่ที่ 11 ตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่
จากหลักเขตที่ 7 เลียบตามฟากตะวันตกของห้วยหนองยางไปทางทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นหลักเขตที่ 8 ระยะ 2,040 เมตร
จ า ก ห ลัก เ ข ต ที่ 8 เ ป็น เ ส้น ต ร งไ ป ท า ง ทิศ เ หนือ ถึงฟากตะวันตกของทางหลวงสายบ้าน
ท่ายาง – บ้านนาท่อม และเลียบต า ม ฟากตะวันตกของทางหลวงสายบ้านท่ายาง – บ้านนาท่อมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นระยะ 880 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 9

๒
แผนที่สังเขปบริเวณเขตเทศบาลตาบลท่ายาง

๓
1.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตาบลท่ายางมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบขนาดเล็กซึ่งมีพื้นที่เพียง 4.017 ตารางกิโลเมตร
และมีเนินเขาเป็นแห่งๆ สามารถจาแนกได้เป็นสองส่วน ดังนี้
๑. ชุมชนที่อยู่บริเวณที่ราบ คือ ชุมชนพรุพี ชุมชนตลาดสด ชุมชนโคกว่าน และชุมชนนาแค
นอกจากนี้ยังมีคลองสังข์ซึ่งเป็นลาน้าที่สาคัญของตาบลท่ายาง
๒. ชุมชนที่อยู่บริเวณที่ราบและมีเนินเขาเป็นแห่งๆ คือ ชุมชนท่ายาง ชุมชนวัดควนสระบัว และ
ชุมชนโคกมัน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตาบลท่ายาง จากสภาพที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตร ซึ่งเป็นคาบสมุทร
ทั้งสองด้าน กล่ าวคือ ด้านตะวันออกเป็นทะเลจีนใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันตก เป็นทะเลอันดามัน
มหาสมุทรอินเดีย ทาให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและพายุหมุนเขตร้อนจากทะเลจีนใต้
สลับกัน ดังนี้
1.๓.๑ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมนี้มีทิศทางพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียและทะเลอัน
ดามันเข้าสู่ประเทศไทย บริเวณชายฝั่งตะวันตกจึงมีฝนตกชุก ในส่วนของตาบลท่ายางนั้นได้รับอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
1.๓.๒ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมนี้พัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ ทาให้เกิดฝนตก
ชุก เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะทาให้ฝนตกมากในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน
1.3.3 ลักษณะภูมิอากาศของตาบลท่ายางแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวมาก
ช่วงที่มีอากาศร้อนจัด คือ เดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม แต่ในบางปียังมีฝนตกในเดือน
พฤศจิกายน
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงที่มีอากาศหนาว
คือ เดือนธันวาคม และ มกราคม
1.4 ลักษณะของดิน
ทรัพยากรดินของตาบลท่ายางมีลักษณะดินทีแ่ ตกต่างกันไปตามเขตพื้นที่ ลักษณะดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินคละ ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้น ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา และปาล์ม
น้ามัน ลักษณะของดินมีความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติหลากหลาย และส่วนหนึ่งมีส่วนผสมของแร่
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลท่ายางได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ ชุมชน ประกอบด้วย
1. ชุมชนท่ายาง
5. ชุมชนนาแค
2. ชุมชนพรุพี
6. ชุมชนโคกมัน
3. ชุมชนตลาดสด
7. ชุมชนวัดควนสระบัว
4. ชุมชนโคกว่าน

๔
2.2 การเลือกตั้ง
ในปี พ.ศ.2557 เทศบาลตาบลท่ายางได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตาบลท่ายาง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่
26 เมษายน 255๗ โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต คือ
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 1. ชุมชนท่ายาง
2. ชุมชนพรุพี
3. ชุมชนตลาดสด
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 1. ชุมชนโคกว่าน
2. ชุมชนนาแค
3. ชุมชนโคกมัน
4. ชุมชนวัดควนสระบัว
สถิติผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลท่ายาง เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน 255๗
การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

เขต
เลือกตั้ง

จานวน
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

-

3,486

ผู้มาใช้สิทธิ
บัตรไม่ประสงค์
บัตรดี
บัตรเสีย
เลือกตั้ง
ลงคะแนน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
2,684 76.99 2,600 96.87
56
2.08 28
1.04

รวม

3,486

2,684

76.99 2,600

96.87

56

2.08

28

1.04

สถิติผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่ายาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557
การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

เขต
เลือกตั้ง

จานวน
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

1
2

1,677
1,769

ผู้มาใช้สิทธิ
บัตรไม่ประสงค์
บัตรดี
บัตรเสีย
เลือกตั้ง
ลงคะแนน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1,282 76.44 1,231 96.51 34
2.65 17
1.32
1,402 79.13 1,352 96.38 29
2.10 21
1.51

รวม

3,486

2,684

76.99 2,583

96.24

63

2.35

38

1.42

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
รายการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 255๘

2,511
2,722
5,233
2,990

2,512
2,706
5,218
2,975

2,520
2,658
5,178
2,958

2,4๕๐
2,55๕
๕,๐๐๕
2,๙๑๗

(ข้อมูล เดือน
เมษายน)

ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
บ้าน

2,495
2,745
5,240
2,993

(คน)
(คน)
(คน)
(หลังคาเรือน)

๕
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากรจาแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร์)
ช่วงอายุ
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม
1 ปีเต็ม – 2 ปี
3 ปีเต็ม – 5 ปี
6 ปีเต็ม – 11 ปี
12 ปีเต็ม – 14 ปี
15 ปีเต็ม – 17 ปี
18 ปีเต็ม – 25 ปี
26 ปีเต็ม – 49 ปี
50 ปีเต็ม – 60 ปี
มากว่า 60 ปีเต็ม ขึ้นไป
รวม

เพศชาย
คน
36
52
134
202
95
90
245
862
382
314
2,412

เพศหญิง
คน
29
58
117
199
93
70
275
947
409
435
2,629

รวม
คน
65
110
251
401
188
160
520
1,809
791
749
5,041

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
เทศบาลตาบลท่ายางได้ส่ งเสริมด้านการศึกษา โดยจัดให้ มีศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กของเทศบาล
จานวน 1 แห่ง และมีโรงเรียนในเขตเทศบาลซึ่งสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดเอกชน ดังนี้
โรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนวัดท่ายาง
2. โรงเรียนวัดควนสระบัว
โรงเรียนสังกัด เอกชน 4 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว
2. โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ
3. โรงเรียนสุมณฑาศึกษา
4. โรงเรียนวิทยานุเคราะห์
4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลรัฐบาล จานวน 1 แห่ง
คลินิก จานวน 5 แห่ง
4.3 อาชญากรรม
ปัญหาอาชญากรรมในเขตเทศบาลนั้น มีความเสี่ยงค่อนข้างมากเนื่องจากมีประชาชนจากหลาย
พื้น ที่ และแรงงานต่างด้ าวเข้ ามาอยู่ อาศั ย จานวนมาก ซึ่งคดีที่เกิ ดขึ้นส่ ว นใหญ่จะเป็นคดี เกี่ยวกับยาเสพติ ด
ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉกชิงวิ่งราว และ คดีฆาตกรรม
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4.4 ยาเสพติด
ปัญหาเรื่องยาเสพติดในตาบลท่ายางนั้นอยู่ในเกณฑ์ ที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ
ยาบ้ า ในกลุ่ มเด็ก และเยาวชน ซึ่ งเทศบาลต าบลท่ ายางทาได้ เพียงแก้ปัญ หาโดยการรณรงค์ ให้ ความรู้เรื่อ ง
ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น เพราะไม่ได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครองในการให้ข้อมูลของกลุ่มเสี่ยง แต่ทั้งนี้
เทศบาลได้ตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ย ง เช่น เด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตาบลท่ายางได้จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ ครบ 100 % และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลได้งบประมาณสนับสนุนเพื่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จานวน 1 หลัง และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตาบลท่ายางได้ร่วมกับที่ทาการปกครองอาเภอทุ่งใหญ่สนับสนุนเพื่อสร้างบ้าน
ให้ผู้ยากไร้อีก จานวน 1 หลัง
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
การเดิ น ทางโดยรถยนต์จ ากกรุง เทพฯ ไปตามทางหลวงแผ่ น ดิน ระยะทางประมาณ 800
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง มีรถโดยสารปรับอากาศวิ่งผ่านอาเภอทุ่ง ใหญ่ ไปบรรจบถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 41 และการเดินทางไปตัวอาเภอเมืองนครศรีธรรมราชระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร
มีรถตู้โดยสารประจาทางจากอาเภอทุ่งใหญ่ไปอาเภอเมือง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลท่ายาง มีถนนทั้งสิ้น จานวน 80 สาย ระยะทางรวมทั้งสิ้น 33.700
กิโลเมตร โดยแบ่งลักษณะผิวทางได้ ดังนี้
1. ผิวทาง คสล. มีระยะทางรวม 15.618 กิโลเมตร
2. ผิวทาง ลาดยาง มีระยะทางรวม 12.657 กิโลเมตร
3. ผิวทางลูกรังหรือหินผุ ระยะทางรวม 5.425 กิโลเมตร
นอกจากนี้ยังมีทางระบายน้า เทศบาลตาบลท่ายางได้ก่อสร้างคูระบายน้าคู่กับถนนเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมและระบายน้าออกจากชุมชน มีดังนี้
1. คูระบายน้า คสล. จานวน 21 สาย ระยะทาง 12,363 เมตร
2. ท่อระบายน้า คสล. จานวน 4
สาย ระยะทาง 1,057 เมตร
3. ทางเท้า
จานวน 9
สาย ระยะทาง 9,064 เมตร
5.2 การไฟฟูา
การบริการด้านไฟฟูาในเขตเทศบาลตาบลท่ายาง อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอทุ่งใหญ่ ปัจจุบันการไฟฟูาได้ขยายบริการกระแสไฟฟูาไปทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล ดังนั้น
ประชากรในเขตเทศบาลจึงมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน รวมทั้งระบบไฟฟูาทางสาธารณะตามถนนสายหลัก ในเขต
เทศบาลทั่วทั้งหมด สาหรับไฟฟูาสาธารณะเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จัดให้มีการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ออกไป
ตามความจาเป็นและบารุงรักษาดวงโคมไฟฟูาและอุปกรณ์เมื่อเกิดการชารุดเสียหาย
5.3 การประปา
การผลิตและจาหน่ายน้ าประปาของเขตเทศบาลตาบลท่ายางเป็นหน้าที่ของการประปาส่ว น
ภูมิภาคสาขาจันดี ขณะนี้ยังไม่สามารถบริการน้าประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง
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5.4. ไปรษณีย์
การสื่อสารหรือการขนส่งวัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ นั้น มีความสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากมีที่ทา
การไปรษณีย์สาขาทุ่งใหญ่เป็นผู้ให้บริการ
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตที่มีชื่อเสียงทางการเกษตร ได้แก่ ยางพารา และ
ปาล์มน้ามัน เอื้ออานวยต่อการทาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตที่ได้จากยางพาราและปาล์มน้ามัน เนื่องจากมีวัตถุดิบ
อยู่ในพื้นที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง และลักษณะของชุมชนจะอยู่กันหนาแน่นบริเวณใกล้สถานที่ราชการ
เพราะเขตพื้นที่การปกครองมีเพียง ๔.๐๑๗ ตารางกิโลเมตร
6.2 การประมง
ไม่มี
6.3 การปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลตาบลท่ายางนั้น มีเกษตรกรรายย่อยเพียงไม่กี่ครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว สุกร และไก่
6.4 การบริการ
1. ที่พักแรมในเขตเทศบาล จานวน
2. ธนาคาร
จานวน
3. ร้านตัดผม
จานวน
4. ร้านอาหาร
จานวน

5
6
20
6

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

6.5 แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตาบลท่ายางมีแหล่งท่องเที่ยว จานวน 1 แห่ง คือ จุดชมวิวสานักสงฆ์ดอยเจดีย์ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลได้ของบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงสถานที่ดังกล่าว
6.6 อุตสาหกรรม
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเทศบาลตาบลท่ายาง ส่วนใหญ่เป็นสาขาอุตสาหกรรม มีลักษณะเป็น
อุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งสามารถพัฒนาให้มีความสาคัญมากขึ้นเป็นลาดับ
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ด้านสาขาพาณิชยกรรม การค้าส่งและค้าปลีกยังคงเติบโตอย่างสม่าเสมอ เช่นเดียวกับสาขา
บริการที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ส่วนการพึ่งพิงสาขาการเกษตรมีน้อยมาก เนื่องจากมีพื้นที่ทางการเกษตรน้อย
และการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากนักเพราะยังขาดความต่อเนื่อง
6.8 แรงงาน
ด้านแรงงาน ในปัจจุบันนั้นประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการเจริญเติบโตของ
เมืองเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่อัตราการเกิดลดลงแต่ผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้น ประกอบกับเด็กรุ่นใหม่ไปเรียนหนังสือยัง
ต่างจังหวัด จึงทาให้ในอนาคตต้องประสบปัญหาเรื่องแรงงานอย่างแน่นอน
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
1. ศาสนาพุทธ
2. ศาสนาคริสต์
3. อิสลาม
4. ซิกส์

99.52 %
0.22 %
0.24 %
0.02 %

7.2 ประเพณีและงานประจาปี
1. ประเพณีลากพระอาเภอทุ่งใหญ่
2. ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
3. ประเพณีวันสงกรานต์
4. ประเพณีลอยกระทง
5. เทศกาลวันขึ้นปีใหม่
6. เทศกาลวันสารทเดือนสิบ
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
1. นวดแผนโบราณ
2. ภาษาใต้
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
1. ผลไม้ตามฤดูกาล
2. ยางพารา
3. ปาล์มน้ามัน
4. ไหมพรหมถัก ชุมชนโคกว่าน
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
ตาบลท่ายางมีแหล่งน้าที่สาคัญสาหรับใช้อุปโภคและบริโภคอยู่สองส่วนด้วยกัน ดังนี้
1. แหล่งน้าตามธรรมชาติ คือ คลองสังข์ และคลองหนองยาง ซึ่งเป็นแหล่งน้าที่สาคัญใน
การใช้อุปโภคและบริโภค ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคได้ใช้น้าในคลองสังข์ผลิตน้าประปาเพื่อบริการประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลท่ายาง
2. แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ สระน้าหนองบัว ปัจจุบันประชาชนใช้น้าในสระน้า
หนองบัวเพื่อการอุปโภคและการเกษตร อีกทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนและออกกาลังกายของประชาชนอีกด้วย
9.2 ปุาไม้
ในเขตเทศบาลตาบลท่ายางไม่ค่อยมี ทรัพยากรปุาไม้เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง ต้นไม้ที่มี
อยู่จะเป็นการปลูกไว้ในส่วนราชการ และในบริเวณวัด
9.3 ภูเขา
ในเขตเทศบาลตาบลท่ายางมีภูเขา จานวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสานักสงฆ์ดอนเจดีย์
และมีพื้นที่ลักษณะเป็นเนินเขาจานวน 1 แห่ง คือ บริเวณวัดควนสระบัว
9.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณภาพของทรั พยากรธรรมชาติในเขตเทศบาลตาบลท่ายางอยู่ในระดับปานกลาง
โดยเฉพาะ ปุาไม้ น้า และสิ่งแวดล้อมทีถ่ ูกทาลายไปเรื่อยๆ เพราะการขยายตัวของเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”

ความมั่นคง
1. การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
2. ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
3. สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น
4. ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า

ความมั่งคั่ง
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
3. ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐

ความยั่งยืน
1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
4. ประชาชนทุกภาคส่ว นในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรอบ
แนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
1. ด้านความมั่นคง
1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
1.7 การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.2 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
1.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ

๑๑
2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
4.1 สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม
6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ
6.6 ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
6.7 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
6.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

๑๒
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
วิสัยทัศน์
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การ
กาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์ กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ รวมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1.1 เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
1.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี พ.ศ.2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325
ดอลล่าร์ สรอ.) และ301,199 บาท (8,859 ดอลล่าร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
1.3 ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
1.4 การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
2.1 ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.2 การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
2.3 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
3.1 การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
3.2 บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.1 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
4.2 ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.3 เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. 4เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร้ า งธ รรมาภิ บาลในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.5 มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
5.1 การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
5.2 ขจัดการทุจริตคอรัปชั่น
5.3 มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม

๑๓
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาค
จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ากว่าประเทศโดยตลอด เนื่องจากมีโครงสร้างที่พึ่งพา
ภาคการเกษตรที่ยังเป็นการผลิตแบบดั้งเดิม จึงมีผลิตภาพต่าและผลผลิตส่วนใหญ่จาหน่ายเป็นสินค้าขั้นปฐมจึงมี
มูลค่าต่า ทรัพยากรที่เป็นฐานการผลิตประสบปัญหาเสื่อมโทรม โดยเฉพาะทรัพยากรประมงและมีปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง และปัญหาขยะ น้าเสีย ในเมืองศูนย์กลางความเจริญ และแหล่งท่องเที่ยว มีปัญหาคุณภาพชีวิต
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านการศึกษา สุขภาวะ และความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามภาคใต้มีที่ตั้งเปิด
สู่ ท ะเลทั้ ง สองด้ า นและมี พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลที่ มี ศั ก ยภาพในการรองรั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
2. พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสาราญ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
3. พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะและมีระบบขนส่งมวลชน
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มี
ชื่อเสียง
5. พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับการท่องเที่ยวที่สาคัญของภาค
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของ
ประเทศ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่ – สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานีและ
ชุมพร
3. พัฒนาสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร

๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบัน
การเกษตร มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค
2. ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝั่งและการทาอุตสาหกรรมประมง
ทะเลที่ได้มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบผสมผสาน
4. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม อย่างเป็น
ระบบ
5. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนาแห่งใหม่กับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
2. พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสาราญในจังหวัดภูเก็ต
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูป ยางพารา
หาดใหญ่–สะเดา
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์
2. วางระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อสร้าง ความมั่นคง
ด้านพลังงาน
4. บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก
2. พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน
3. พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่
1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
วิสัยทัศน์ (Vision) : “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ บนฐานรากของชุมชนที่เข้มแข็ง”
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ามัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑๕
ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : 1.1 ยางพาราและปาล์ม
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม น้ามันมีศักยภาพการแข็ง
มูลค่าพืชเศรษฐกิจ
ขันทางเศรษฐกิจและมูล
ยางพาราและปาล์มน้ามัน คาเพิ่มสูงขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :
การพัฒนาการท่องเที่ยว
นานาชาติบนฐาน
ทรัพยากรและเอกลักษณ์
ของพื้นที่

ตัวชี้วัด

1) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณผลผลิตยางพารา
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูล
คาการแปรรูปยางพารา
(ล้านบาท)
3) อัตราการสกัดน้ามัน
ปาล์ม (Palm oil yield)
(ร้อยละ)
4) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณผลผลิตปาล์ม
น้ามัน
2.1 การท่องเที่ยวได้รับ 1) ร้อยละของรายได้จาก
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
บนฐานทรัพยากรที่
2) ร้อยละของ
หลากหลายและ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
เอกลักษณ์ของพื้นที่สู่
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์
1.1.1 บริหารจัดการพืช
เศรษฐกิจยางพาราและ
ปาล์มน้ามันแบบครบ
วงจร (การผลิตขั้นต้น
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลด
ต้นทุนและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

2.1.1 ใช้ความ
หลากหลายของ
ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
สร้างเอกลักษณ์การ
ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
และเชิงสุขภาพ
2.1.2 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชน
เมืองอย่างยั่งยืน
2.1.3 ส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมและ
สินค้า OTOP อันเป็น
เอกลักษณ์ของพื้นที่สร้าง
จุดเด่น จุดขายทางการ
ท่องเที่ยว
2.1.4 ลดความเสี่ยง
และความเสียหายจาก
ภัยพิบัติและสาธารณภัย
ในแหล่งท่องเที่ยวและ
เส้นทางท่องเที่ยว

๑๖
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : 3.1 การเป็นแหล่งผลิต
การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ อาหารปลอดภัยและมี
ปลอดภัยและมีศักยภาพ ศักยภาพ (ปริมาณและ
ในการส่งออก
คุณภาพ) ในการส่งออก

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 :
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางคมนาคม
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ให้รองรับการค้า การ
ลงทุนการท่องเที่ยว
การเกษตรและ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1 การคมนาคมขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์
ของกลุม่ จังหวัดเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1) ไม้ผล (มังคุด,ลองกอง,
เงาะ,ทุเรียน)
- จานวนฟาร์มที่ผ่านการ
เตรียมความพร้อมตาม
กรอบมาตรฐาน GAP
2) กุง้ ทะเล
- จานวนฟาร์มที่ผ่านการ
เตรียมความพร้อมตาม
กรอบมาตรฐาน GAP
มกษ 7401-2552
(ฟาร์ม)
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตกุง้ ทะเล
4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อ

3.1.1 เพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพไม้ผลและ กุง้
ทะเลด้วยกรอบมาตรฐาน
GAP ให้สามารถแข่งขัน
กับผู้ผลิตอื่นๆ ในกลุม่
ประชาคมอาเซียนได้
3.1.2 ส่งเสริมการเลี้ยง
กุง้ ทะเลด้วยวิทยาการ
สมัยใหม่ตาม
มาตรฐานสากลเพื่อรับมือ
กับโรคระบาด
3.1.3 ส่งเสริมการจัดการ
ปศุสัตว์แบบครบวงจร

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด (GPP) สาขาการ
ขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
และการคมนาคมเพิ่มขึ้น

4.1.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและศูนย์
โลจิสติกส์เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด
1. วิสัยทัศน์
“นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”
2. จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด
จากข้อ มูล การวิ เคราะห์ ศัก ยภาพของจัง หวั ด และก าหนดทิศทางการพั ฒ นายุ ทธศาสตร์ใ น
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กาหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้
1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้

๑๗
3. เป้าหมายการพัฒนา
1. เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
2. เพิ่มรายได้จาการท่องเที่ยว
3.
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดาเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง
4. ประเด็นการพัฒนา
1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา
1.1 เป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม ท่องเที่ยวเกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ์
2.1 พัฒนาสินค้าเกษตร บริหารจัดการน้าและบริการทางการเกษตร การเรียนรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
2.2 พัฒนาระบบการท่องเที่ยวเกษตรที่ได้มาตรฐานบนปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตรที่มี
คุณภาพ
2.3 พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลผลิตต่อ
ยอดเป็นเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต
การตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร
2.5 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจาย
สินค้าทางการเกษตร
2.6 ส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมของจังหวัดให้พัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน
และเป็นอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา
1.1 เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
1.2 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
1.3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

๑๘
2. กลยุทธ์
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและ
ศักยภาพการแข่งขัน ในตลาดการท่องเที่ยว
2.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อนครสอง
ธรรม “ธรรมะและธรรมชาติ”
2.4 พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลกร แรงงานรองรับการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
2.5 ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนตามวิถีชาวนคร เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา
1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ น้า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่าง
ยั่งยืน
1.2 การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด
3. กลยุทธ์
3.1 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้า และสิ่งแวดล้อมในชุมชนรองรับ
การเกษตรการท่องเที่ยวและการพัฒนาจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.2 อนุรักษ์ ปูองกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เติมความสมบูรณ์ในระบบ
นิเวศพื้นที่ปุา เขา ลาน้าหลักและนิเวศทางทะเลจังหวัด
3.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัยที่ยั่งยืน
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ และเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาสู่เมืองแห่งพลังงาน
ทดแทน และการประหยัดพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา
1.1 ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข
1.2 การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา
1.3 ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กลยุทธ์
2.1 พัฒนาคนคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของประชาชน
อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.2 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข
2.3 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง”
2.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้”

๑๙
2.5 เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา
1.1 สังคมปลอดยาเสพติด
1.2 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. กลยุทธ์
2.1 จัดให้มีการปูองกัน ปราบปราม สร้างความเข้มแข็งและพัฒนามวลชนเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืน
2.2 พัฒนาสร้างระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา
1.1 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง
2. กลยุทธ์
2.1 พัฒนาระบบการจัดการวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ ภูมิปัญญาแผ่นดิน ให้มีความ
ยั่งยืน สร้างคุณค่าเพิ่มแก่ชุมชนและจังหวัด
2.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน์ “ องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ
3. ส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
5. จัดให้มรี ะบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้า เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทัง้ แหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสาคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ

๒๐
ภาคเศรษฐกิจชุมชน
9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายการพัฒนา
1. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและไดรับประโยชน์มากขึ้น
3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้
4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความสาคัญกับการเพิ่ม
มูลค่าการค้าการลงทุนของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
พันธกิจ
1. ฟื้นฟูพื้นที่ปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต้นน้าและลุ่มน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยแล้ง และน้าท่วมรวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
น้าเสีย
3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
4. ส่งเสริมการดารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน
การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่
จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกาเนิด
สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกาจัดขยะ แบบรวมศูนย์
6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกาจัด บาบัดมลพิษ ทัง้ ด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิต
สานึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด
8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทาแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
9. ผลักดันให้มรี ะบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่นเพื่อรักษา ปกปูองระบบนิเวศที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
เป้าหมายการพัฒนา
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการ
ดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาใน
ทุกด้าน
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ
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นอกระบบ สนับสนุนการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้ยาวชน ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
ให้ถูกสุขลักษณะ
4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย
(แพทย์ทางเลือก) ทัง้ ในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล
5. รณรงค์ ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจานวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้
น้อยลง
6. รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝูา
ระวังปูองกันปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่
7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทา
สาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกาลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
9. ส่งเสริมการทานุบารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา
ฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก
10. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและพึ่งพาตนเองได้
11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทาและใช้แผน
ชุมชนส่งเสริมกิจกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน
เป้าหมายการพัฒนา
1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทัง้ มีอนามัยการเจริญ
พันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย
4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
ลดลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่าง
ทัว่ ถึง
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
เป้าหมายการพัฒนา
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ
ระบบขนส่งอื่น รวมทัง้ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจ
1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสานึก
ธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน
2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลด
ขัน้ ตอนการทางานเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
เป้าหมายการพัฒนา
1. ประชาชนมีจิตสานึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน
3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการ
พัฒนา
2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลท่ายาง
2.1 วิสัยทัศน์
“เทศบาลตาบลท่ายางเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม”
2.2 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.3 เป้าประสงค์
1. ระบบคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ประชาชนมีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการ
และสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยว สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. ประชาชนมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ และฟื้นฟู
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5. การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้พอเพียงและ
ทันสมัย ประชาชนมีจิตสานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาท้องถิ่น
2.4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. จานวนถนนที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
2. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก
3. จานวนคูระบายน้าที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน
4. จานนวนโครงการขยายเขตไฟฟูาและประปาเพิ่มขึ้น
5. จานวนสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้าง 1. จานวนโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
ความมั่นคงทางสังคม
2. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
3. จานวนโครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา
4. ร้อยละของเด็ก เยาวชนที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น
5. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศาสนา และวัฒนธรรม
6. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการกีฬา และสถานที่ออก
กาลังกาย
7. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย
8. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ
3. ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
4. จานวนสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ 1. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมรักษาความสะอาด
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมในการจัดการขยะ
3. จานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการบริ ห าร 1. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง
จัดการบ้านเมืองที่ดี
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา และบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ
3. จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ ป ลู ก จิ ต ส านึ ก ค่ า นิ ย มตามหลั ก การ
ปกครองประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ และรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
4. ร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้น
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2.5 เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนน คูระบายน้า แหล่งน้า และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ทั่วถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้าง 1. การศึกษาได้มาตรฐาน กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ
ความมั่นคงทางสังคม
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โรคติดต่อถูก
ควบคุมและกาจัด รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ยากไร้ มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. ปัญหายาเสพติดลดลง อปพร. มีความรู้ความสามารถในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในเพื่อความมั่นคงของชาติ
4. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการได้ออกกาลังกาย
5. ประชาชนร่ ว มสื บ สาน อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู กิ จ กรรมด้ า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดารงชีวิตตามวิถี
ไทยให้คงอยู่สืบไป
6. ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อ เสริมสร้างความ
มั่นคงของประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ 1. ประชาชนมีจิตสานึกเกี่ยวกับการบริโภคที่ยั่งยืน และชุมชนมีส่วน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟู การอนุรักษ์เพื่อ
ลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การรี
ไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกาจัดขยะแบบรวมศูนย์
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการบริ ห าร พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน การปฏิบัติงาน การ
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนา
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพร้ อ มให้ บ ริ ก าร
ประชาชน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชานาญในสาย
งาน
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2.6 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน สะดวก
ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
2. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุก
พื้นที่
3. ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมเทศบาล และการใช้กฎหมายควบคุม
อาคารเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้าง 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็ก และเยาวชน
ความมั่นคงทางสังคม
2. สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้ครอบคลุมทั้งด้านกาย จิต ปัญญา
พัฒนาสถานที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ
3. ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. จัดระเบียบชุมชน ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การรักษาความ
สงบเรียบร้อย และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับ อปพร.
5. สนับสนุนการกีฬา ลานกิจกรรม สถานที่ออกกาลังกายและ/หรือ
อุปกรณ์สาหรับออกกาลังกาย และส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยว
6. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดารงชีวิตตามวิถีไทย
7. สร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุนการดาเนินงานของแผนชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน และให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ ลานค้าชุมชน กระตุ้น
ให้เกิดการกระจายรายได้ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ 1. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
บริโภคที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟู การอนุรักษ์เพื่อลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การรี
ไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกาจัดขยะแบบรวมศูนย์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลยุทธ์

ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการบริ ห าร 1. ส่ งเสริม ปลู กฝั ง จิตส านึก ค่ านิย มตามหลั กการปกครองระบอบ
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า การจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาองค์กร
3. พัฒนาศักยภาพขององค์กร บุคลากร อย่างสม่าเสมอและการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
เทศบาลตาบลท่ายางให้ความสาคัญต่อการดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐาน
ส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาคน พั ฒ นาประเทศให้ มี คุ ณ ภาพสู ง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาด้ า นสั ง คม
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความ
สอดคล้องกับนโยบายรั ฐบาล และแผนพัฒ นาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์ส ภาพปัญหา ความ
ต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของการประชาชนที่มีต่อการพัฒนา เทศบาลตาบลท่ายางจึงกาหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
1. พัฒนาด้านคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข
3. การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางวัฒนธรรม
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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2.8 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตาบลท่ายาง

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื้นฐานธรรมะ
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคน ชุมชน
และสังคมให้น่าอยู่
เข้มแข็ง ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนและ
เสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคน ชุมชน
และสังคมให้น่าอยู่
เข้มแข็ง มั่นคง ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบวงจร
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ
บนพื้นฐานทรัพยากร
และเอกลักษณ์ของ
พื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาสินค้า
เกษตรให้ปลอดภัย
และมีศักยภาพในการ
ส่งออก
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางคมนาคม
ขนส่งและระบบ
โลจิสติกส์ให้รองรับ
การค้า การลงทุน
การท่องเที่ยว
การเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาสินค้า
เกษตรให้ปลอดภัย
และมีศักยภาพในการ
ส่งออก
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางคมนาคม
ขนส่งและระบบ
โลจิสติกส์ให้รองรับ
การค้า การลงทุน
การท่องเที่ยว
การเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ
บนพื้นฐานทรัพยากร
และเอกลักษณ์ของ
พื้นที่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ
และสังคมแห่งชาติ
20 ปี
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ การสร้าง ยุทธศาสตร์ ด้านความ
ความเข้มแข็งทาง
มัน่ คง
เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ด้าน
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ด้าน
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ ด้านความ
มั่นคง

ยุทธศาสตร์ ด้านการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ด้านการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตาบลท่ายาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร
ธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อปท. การพัฒนาจังหวัด
ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนพื้นฐาน
ธรรมะ ธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบวงจร
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้าง
การพัฒนาคน ชุมชน
ธรรมาภิบาลและการ และสังคมให้น่าอยู่
บริหารกิจการ
เข้มแข็ง มั่นคง ตาม
บ้านเมืองที่ดี
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าพืช
เศรษฐกิจยางพารา
และปาล์มน้ามัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ
บนพื้นฐานทรัพยากร
และเอกลักษณ์ของ
พื้นที่

ยุทธศาสตร์ การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ด้านการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ด้านการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาสินค้า
เกษตรให้ปลอดภัย
และมีศักยภาพในการ
ส่งออก
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางคมนาคม
ขนส่งและระบบ
โลจิสติกส์ให้รองรับ
การค้า การลงทุน
การท่องเที่ยว
การเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ด้าน
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ ด้านความ
มั่นคง
ยุทธศาสตร์ ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลท่ายาง ได้จัดเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น
จึงได้นาข้อมูลต่างๆ การสารวจ/ออกพื้นที่ และข้อมูลการจัดทาแผนชุมชน ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจาก
ประชาชน ดังนี้
๑. ชุมชนท่ายาง
(๑). สภาพปัญหา
๑. ปัญหาขยะบริเวณถนนสายหลักช้าง
๒. ปัญหาฝุุนละอองถนนสายหลักช้าง (ส่วนที่ยังไม่ได้ขยายผิวจราจร)
๓. ปัญหาน้าท่วมบริเวณถนนสายหลักช้าง
4. น้าท่วมขังหมู่บ้านหลังโรงไม้ทุ่งใหญ่
5. น้าท่วมขังถนนสายกรุงหยันใต้
6. ปัญหาถนนเป็นหลุม บ่อ สายหน้าอาเภอ
7. ซอยมาลีอุทิศไม่มีไฟฟูาใช้
8. ปัญหาขยะในอนาคต
(๒). ลาดับความต้องการ
๑. ก่อสร้างถนนลาดยางสายประปา ๒ (หัว – ท้าย)
2. ปรับปรุงไหล่ทางหินคลุกถนนสายทุ่งใหญ่ – หลักช้าง
3. ก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่บ้านยวงทอง
4. ก่อสร้างถนนลาดยางสายมาลีอุทิศ
5. ก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ – ช่วยคุ้ม
6. ก่อสร้างถนนลาดยางสายกรุงหยันใต้
7. ก่อสร้างถนน คสล.สายจิตเจริญ
8. ก่อสร้างท่อระบายน้าถนนสายทุ่งใหญ่ – หลักช้าง (ฝั่งซ้าย)
9. ก่อสร้างอาคารตลาดเย็น
10. ก่อสร้างพนังปูองกันตลิ่งบริเวณคลองสังข์
11. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองสังข์
12. ก่อสร้างคูระบายน้า คสล.ถนนประปา 1
13. ก่อสร้างฝายน้าล้นบริเวณคลองสังข์
14. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดสองช่องบริเวณหน้าสานักงานเกษตรอาเภอทุ่งใหญ่
15. ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล.บริเวณสายกรุงหยันใต้
16. วางท่อระบายน้าบริเวณถนนไกรนราอุทิศ
17. ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. สาเร็จรูป บริเวณสี่แยกท่ายาง
18. ขยายผิวจราจรบริเวณสี่แยกท่ายาง
19. ก่อสร้างท่าน้าลอยกระทงเพิ่มเติม
20. ก่อสร้างคูระบายน้าถนนหลักช้าง (ฝั่งซ้าย)
21. จัดศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะต้นทาง
22. ขยายเขตไฟฟูาถนนสายมาลีอุทิศ
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23. จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
24. ปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาล
25. ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้สูงอายุ ราย นายณรงค์ พยาบาล
26. ส่งเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลและจัดให้มีการแข่งขันระหว่างชุมชน
(๓). ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีสวนสาธารณะและสถานที่ออกกาลังกาย
2. การแก้ปัญหาขยะควรจัดการลดขยะตั้งแต่ต้นทางโดยให้เทศบาลออกไปรับขยะมา
จากครัวเรือนอาทิตย์ละครั้ง
3. ควรให้ชุมชนเข้ามาร่วมแก้ปัญหาในการลดขยะจากครัวเรือน
๒. ชุมชนพรุพี
(๑). สภาพปัญหา
๑. ปัญหาน้าท่วมถนน
2. เสียงตามสายได้ยินไม่ชัด
3. ถนนเป็นหลุม – บ่อ บริเวณสายหน้าอาเภอทุ่งใหญ่
4. ปัญหาน้าท่วมถนนสายเจริญอุทิศ
5. ถนนเป็นฝุุนและน้าขังบริเวณถนนสายบ้านนางเอี่ยม
(๒). ลาดับความต้องการ
๑. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเอี่ยม
๒. ก่อสร้างถนนลูกรังหรือหินผุสายพรุพี 2
๓. ก่อสร้างถนนสายประชาอุทิศ
๔. ก่อสร้างถนน คสล.ถนนช่วยคุ้ม 2
๕. ก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล.ถนนสายบ้านนางเอี่ยม
๖. ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล.บริเวณสายสุมณฑา
7. ขยายเขตประปาสายบ้านนางเอี่ยม
8. ปรับปรุงถนนสายหน้าสุมณฑา
9. ต้องการให้เทศบาลมีห้องน้าสาธารณะ
(๓). ข้อเสนอแนะ
แม่ค้าที่ตลาดเย็นเมื่อขายของเสร็จแล้วควรเก็บอุปกรณ์กลับให้หมด
๓. ชุมชนตลาดสด
(๑). สภาพปัญหา
๑. ปัญหาขยะในตลาดสด
๒. ปัญหาน้าเสียจากตลาดไหลบนถนน ส่งกลิ่นเหม็น
3. ปัญหาเสียงตามสายไม่ค่อยได้ยิน
4. ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ปัญหาการระบายน้าถนนนรา 1
6. ปัญหากล้องวงจรปิดในตลาดสดเสีย
7. ปัญหาการล้างตลาดมีเวลาที่ไม่แน่ชัด
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8. ปัญหาการวางขายของในตลาดสดไม่เป็นระเบียบ
(๒). ลาดับความต้องการ
๑. ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล.ถนนนรา ๑ ฝั่งซ้าย
๒. ก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล. ถนนสายฤกษ์ดี
๓. ก่อสร้างคูระบายน้า คสล.และทางเท้าถนนสายทุ่งสงทั้งสองฝั่ง
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมฆวัฒนา
๕. ก่อสร้างท่อระบายน้าซอยอนุสรหมื่นทิพย์
๖. ติดตั้งเสียงตามสายถนนสายทุ่งใหญ่ – ลาทับ
๗. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดสี่ยง
๘. จัดให้มีการแยกถังขยะแห้ง ขยะเปียก
9. ก่อสร้างถนน คสล. สายนรา 4
10. ส่งเสริมอาชีพในชุมชนที่มีอยู่แล้ว
11. ก่อสร้างถนนสายทุ่งใหญ่เมืองใหม่
12. ก่อสร้างวงเวียนบริเวณสามแยกลาทับ
13. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดสองช่อง บริเวณสามแยกลาทับ (ต่อจากเดิม)
14. วางท่อลอดถนนบริเวณถนนนรา 1
15. ก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตาบลท่ายาง
16. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณตลาดสด
17. แจ้งประกาศวันทาความสะอาดตลาดให้แม่ค้าทราบล่วงหน้า
18. จัดระเบียบการขายของให้เป็นระเบียบ
(๓). ข้อเสนอแนะ
๑. ควรเปลี่ยนการเก็บขยะเป็นเวลาสองทุ่ม เพราะถ้าเก็บในช่วงกลางวันขยะจะส่งกลิ่น
เหม็น
๒. ควรส่งเสริมให้มีศูนย์ฟิตเนสเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
๓. ควรจัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ
4. ควรเก็บค่าบริการห้องน้าให้ถูกลง จาก 5 บาท เป็น 2 บาท ต่อครั้ง
๔. ชุมชนโคกว่าน
(๑). สภาพปัญหา
๑. ปัญหามลพิษ และกลิ่นเหม็นจากขยะ
๒. การจราจรติดขัดบริเวณตลาดเย็น
3. ปัญหายาเสพติด
4. น้าท่วมบริเวณถนนสายบุญเนรมิตตอนฝนตกหนัก
(๒). ลาดับความต้องการ
๑. ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้เป็นที่ทาการชุมชนโคกว่านและศูนย์ฟิตเนส
๒. ติดตั้งหลังคาเวที ณ ลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า
๓. ก่อสร้างรั้วล้อมรอบสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล
4. ก่อสร้างท่อระบายน้าบริเวณสามแยกควนเนียง – บังกะโลสวนขวัญ
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๕. ก่อสร้างถนนสายช่องตลอด
๖. ก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล.ถนนบุญเนรมิต ทั้ง ๒ ฝั่ง
๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบุญเนรมิต
๘. ก่อสร้างถนนหินคลุกสายวิเชียรอุทิศ
๙. ก่อสร้างถนนสายเลียบคลองชลประทาน
๑๐. ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน (บริเวณถนนบุญเนรมิต)
๑๑. ขุดลอกคลองหนองยาง
๑2. ก่อสร้างถนนสายข้างสถานที่ทิ้งขยะ (ย้ายจากเส้นเดิม เปลี่ยนเส้นทางใหม่ นาง
ผ่อน ศรีสวัสดิ์ อุทิศให้)
13. ก่อสร้างคูระบายน้าบริเวณหน้าบ้านนายขาบถนนสายควนเนียง
(๓). ข้อเสนอแนะ
๑. ควรคัดแยกขยะก่อนนามาทิ้งในถัง
๒. ไม่ควรให้แม่ค้าทิ้งเศษอาหารลงในท่อระบายน้า
๕. ชุมชนนาแค
(๑). สภาพปัญหา
1. ฝุุนละอองบริเวรถนนสายทุ่งใหญ่ – พระแสง
2. ปัญหายาเสพติด
3. ปัญหาสุนัขจรจัด
4. ไฟฟูาสาธารณะถนนสายวัดขนานมีแสงสว่างไม่เพียงพอ
5. เสียงตามสายไม่ได้ยิน
(๒). ลาดับความต้องการ
๑. ก่อสร้างคูระบายน้าถนนสายทุ่งใหญ่ – วัดขนาน
๒. ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายทุ่งใหญ่ – พระแสง
๓. ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองสังข์
๔. ขยายสะพานข้ามคลองชลประทานบริเวณบ้านนายบุญช่วย
๕. ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล.ซอยมิตรสัมพันธ์
6. ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะถนนบริเวณวัดขนาน
7. ติดตั้งไฟเตือน ไฟกระพริบบริเวณสี่แยกชลประทาน
8. ปรับปรุงไหล่ทางหินคลุกบริเวณถนนสายวัดขนาน
9. จัดระเบียบการจราจรหน้าตลาดขวัญนรา
10.ซ่อมถนนบริเวณที่ชารุดสายอัคคีสุวรรณ
(๓). ข้อเสนอแนะ
๑. การก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลควรดาเนินการให้มีคุณภาพ
๒. ควรก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง
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๖. ชุมชนวัดควนสระบัว
(๑). สภาพปัญหา
1. ไม่มีทางระบายน้าบริเวณถนนสายบ้านนายกรีฑา
2. น้าท่วมบริเวณคลองสังข์ – หนองขี้นาค – ช่องตลอด
3. ยังไม่ได้รับการส่งเสริมเรื่องศูนย์ออกกาลังกายชุมชนอย่างเต็มที่
4. เสียงตามสายได้ยินไม่ชัด
(๒). ลาดับความต้องการ
๑. ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสังข์
๒. วางท่อระบายน้าและประปาบริเวณบ้านนายกรีฑา รักษามั่น
๓. ขยายเขตไฟฟูาบ้านช่องตลอดจากบ้านนางจินดา - บ้านนางปราณี
๔. ก่อสร้างถนนลาดยางสายช่องตลอด
๕. ขยายเขตประปาถนนสายหนองขี้นาคจากร้านเสริมสวยอัจรา – บ้านนางสะอิ้ง พูล
สวัสดิ์
๖. ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล.ลอดถนนหนองขี้นาค
๗. ขยายเขตประปาถนนสายนายประเคียน – บ้านนายประสงค์ ทั้งสองฝั่ง
๘. ปรับปรุงถนนสายฝายน้าล้น
๙. ขุดลอกห้วยหนองบัวตอนล่าง
๑๐. ติดตั้งไฟเตือนบริเวณทางร่วม ทางแยก ดังนี้
- แยกวิทยานุเคราะห์
- แยกนาท่อม
- แยกถนนสิทธินรา
- แยกถนนชลประทาน
- แยกสุดเขตหนองขี้นาค
๑๑. ขุดลอกสระน้าหนองบัวพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
๑๒. ก่อสร้างศาลาบริเวณสระน้าหนองบัว
๑๓. บุกเบิกถนนสายทุ่งเศรษฐี
๑๔. ซ่อมแซมถนนสายหนองขี้นาค
15. ปรับปรุงทางพิเศษจากบ้านนางลิ้ม ชูขันธ์ (ถนนสิทธินรา – ถนนชลประทาน)
16. ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
๑7. ขยายเขตไฟฟูาซอยบ้านนายประเคียน บ้านนายกรีฑา
18. วางท่อระบายน้าซอยบ้านนายประเคียน
19. โครงการถมคันคลองที่น้าเซาะเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน
20. ปรับปรุงถนนาสายชลประทาน หนองขี้นาค
21. ขยายสะพานบริเวณถนนสายนาท่อม
(๓). ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

๓๔
๗. ชุมชนโคกมัน
(๑). สภาพปัญหา
๑. ปัญหาถนนชารุดทาให้การเดินทางไม่สะดวก
๒. ซอยมหาชัยอุทิศไม่มีน้าประปาใช้ ไม่มีไฟส่องทาง
๓. ถนนสายโคกมันพัฒนามีน้าท่วมขังผิวจราจรทาให้ไม่สะดวกในการสัญจรไป – มา
4. เสียงตามสายไม่ได้ยิน
5. น้าท่วมถนนทางเข้าโรงเรียนวิทยานุเคราะห์
(๒). ลาดับความต้องการ
๑. ก่อสร้างถนนสายหน้าเหมืองแร่
๒. ปรับปรุงผิวจราจรซอยโคกมันพัฒนา
๓. ขยายไหล่ทางถนนสายทุ่งใหญ่ – วัดขนาน
4. ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
5. ขยายเขตประปาซอยมหาชัย
6. บุกเบิกถนนสายบ้านนายทวี สุวรรณโน
7. ก่อสร้างถนนลาดยางซอยบุญดิตถ์
8. ก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายทะวงศ์
9. ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกมันพัฒนา
10. ขุดเจาะบ่อบาดาล
11. ก่อสร้างท่อส่งน้า
๑2. ย้ายเสาไฟจากสานยางพาราของนายโสพิศและขยายเขตไฟฟูาเข้าบ้านนายสุวิทย์
13. ก่อสร้างถนนซอยมหาชัย
14. ก่อสร้างสะพานข้ามคลองถนนช่องตลอด
15. จัดให้มีโครงการศึกษาดูงาน
(๓). ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
การวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของประชาชนตามข้อมูลข้างต้นนี้ จึงได้กาหนดเป็น
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้สะดวก ปลอดภัย ทั่วถึง
2. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง
3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย
4. สนับสนุนการศึกษา การกีฬา และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการรักษาความสงบและการวางแผนปูองกันภัย
6. พัฒนาบุคลากรและบริการประชาชน
7. ส่งเสริมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
8. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์
9. ดูแล ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
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11. จัดบริการและให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส
12. สนับสนุนสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและคุณภาพชีวิต
13. ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อั นเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบั น โดยเป็นการตอบ
คาถามว่า “ปั จ จุ บั น ท้ อ งถิ่น มี ส ถานภาพการพั ฒ นาอยู่ จุ ด ไหน” ส าหรั บ ใช้ เป็ น ประโยชน์ ใ นการก าหนดการ
ดาเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง
(Strength-S)จุดอ่อน (Weak-K) และปัจจุบันภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity -O)และอุปสรรค (Threat-T)
เป็นเครื่องมือ
จุดแข็ง
- ระบบสภาเทศบาลมีความเข้มแข็ง
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล
- เทศบาลตาบลท่ายางมีพื้นที่ขนาดเล็ก ไม่ยากต่อการบริหาร
- มีโ ครงข่ายคมนาคมที่ดี สามารถติด ต่อได้ ตลอดพื้นที่จั งหวัด และจั งหวัด ใกล้ เ คียง ได้แ ก่
จังหวัดกระบี่ และ สุราษฎร์ธานี
- มีถนนครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลจานวนหลายสาย
- คันกั้นน้าคลองสังข์ สามารถปูองกันน้าท่วมได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้เป็นถนนสาหรับ
สัญจรไปมาของประชาชนได้
- ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีน้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคใช้สาหรับอุปโภค
บริโภค
- การจัดงานประเพณี / งานกิจกรรมต่าง ๆ งานกีฬา ฯลฯ ที่ทางเทศบาลจัดขึ้นเป็นไปตาม
เปูาหมายที่วางไว้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ ตลอดจนประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและ
บริเวณใกล้เคียงร่วมงานเป็นจานวนมาก
- มีพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน ผลไม้ต่าง ๆ
- มีการประกอบอาชีพค้าขายที่หลากหลาย มีตลาดเทศบาล 1 แห่ง มีตลาดเอกชน 1 แห่ง
มีตลาดนัด และตลาดเย็นของเทศบาล
- เทศบาลมีรถดับเพลิงขนาดบรรจุน้า 10,000 ลิตร จานวน 1 คัน และรถบรรทุกน้าขนาด
บรรจุน้า ๘,000 ลิตร จานวน 1 คัน
- เทศบาลมีรถเก็บขยะ จานวน ๒ คัน
- เทศบาลมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ตามจุดเสี่ยง ซึ่งสามารถใช้เป็นเบาะแสในการติดตามผู้กระทา
ความผิดได้
- เทศบาลมีข้อมูลพื้นฐานชุมชน และด้านแหล่งน้า สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรง และเป็นข้อมูลให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย
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- เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และติดตาม
การดาเนินงานพัฒนาเทศบาล ทั้งในรูปคณะกรรมการ และเวทีประชาคม
จุดอ่อน
- โครงสร้างพื้นฐานยังไม่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเมือง
- คูระบายน้ายังระบายน้าได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงทาให้น้าท่วมเวลาฝนตกหนัก
- บริเวณจุดเสี่ยง ทางร่วม ทางแยก ไม่มีสัญญาณไฟกระพริบไฟเตือน
- สนามกีฬายังไม่ได้มาตรฐาน
- ขาดการจัดระเบียบของเมือง และขาดการบังคับใช้ผังเมืองอย่างเคร่งครัด
- การทาลายสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองมีเพิ่มขึ้น
- สถานที่กาจัดขยะยังไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่มีเพิ่มมากขึ้น
โอกาส
- ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง
- เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เป็นผลให้ท้องถิ่นต้องเตรียมพร้อมและปรับตัว เพื่อรองรับทั้ง
ภารกิจด้านความมั่นคงภายใน ภารกิจด้านเศรษฐกิจและภารกิจด้านสังคม
- ได้รั บ การจั ดสรรงบประมาณจากส่ ว นกลางเนื่องจากยุทธศาสตร์ขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
- พ.ร.บ. การกระจายอานาจฯ สามารถรองรับภารกิจต่อการให้บริการของเมืองมากขึ้น
- การได้รับมอบหมายภารกิจที่มีความสาคัญจากรัฐบาล และตามกฎหมายกาหนด เป็นการแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเป็นหน่วยงานประสานหลักด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนใน
ระดับท้องถิ่น
อุปสรรค
- ผู้ประกอบการรายย่อย ถูกคุกคามจากผู้ประกอบการรายใหญ่
- รายได้ของประชาชนลดลง สืบเนื่องจากผลกระทบจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย
- แรงงานต่างด้าวที่มาทางานในท้องถิ่น ส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมถึงวิถีชีวิต
ของคนเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น
- ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการมีโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง
- ความขัดแย้ งทางความคิด / ทางสั งคม การแย่งชิงทรัพ ยากร การขยายตัว ของเมือง การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน (แรงงานแฝง / แรงงานต่างด้าว) ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่มีความรุนแรงมากขึ้น
- การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน ทาให้เกิดความเหลื่อมล้า และข้อจากัดในการพัฒนา
นวัตกรรมและการค้นคว้าวิจัย
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และความรุนแรงของภัยพิบัติต่างๆ
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1

2

ยุทธศาสตร์

ด้าน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและ
สังคม
การเศรษฐกิจ
การพัฒนาคนและ
เสริมสร้างความมั่นคงทาง
สังคม

บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและ
สังคม

3

การพัฒนาเศรษฐกิจ

4

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

5

การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

บริการชุมชนและ
สังคม
การเศรษฐกิจ
บริการชุมชนและ
สังคม
บริหารทั่วไป

การดาเนินงานอื่นๆ

แผนงาน
- เคหะและชุมชน
- อุตสาหกรรมและ
การโยธา
- การพาณิชย์
- บริหารทั่วไป
- การรักษาความสงบ
ภายใน
- การศึกษา
- สาธารณสุข
- สังคมสงเคราะห์
- สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
- การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
- งบกลาง
- สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
- การพาณิชย์
- สาธารณสุขฯ
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน
- บริหารทั่วไป
- การศึกษา
- สาธารณสุข
- สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
- เคหะและชุมชน
- สังคมสงเคราะห์
- งบกลาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
กองช่าง

หน่วยงาน
สนับสนุน
สานักปลัดฯ
กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัดฯ
กองสาธารณสุขฯ

สานักปลัดฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการฯ

สานักปลัดฯ
กองช่าง

กองสวัสดิการฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัดฯ

สานักฯ/กอง
ทุกกอง

กองคลัง
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง

สานักปลัดฯ
กองคลัง
กองสวัสดิการฯ
กองสาธารณสุขฯ

กองคลัง

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตาบลท่ายาง
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

10

4,604,000

15

4,922,500

16

9,039,000

10

3,597,000

9

2,797,000

60

24,959,500

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

22

41,220,000

19

12,847,900

26

19,573,500

9

14,555,000

4

4,796,400

80

92,992,800

1.3 แผนงานการพาณิชย์

1

300,000

1

300,000

1

300,000

1

300,000

1

300,000

5

1,500,000

รวม

33

46,124,000

35

18,070,400

43

28,912,500

20

18,452,000

14

7,893,400

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

5

250,000

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

6

4,045,000

6

1,045,000

6

1,445,000

6

845,000

6

845,000

30

8,225,000

2.3 แผนงานการศึกษา

7

6,072,400

11

7,126,450

13

1,183,900

8

6,643,900

8

6,643,900

47

27,670,550

2.4 แผนงานสาธารณสุข

4

300,000

4

300,000

6

400,000

6

400,000

6

400,000

26

1,800,000

2.5 แผนงานสังคมสงค์เคราะห์

2

170,000

3

178,500

3

178,500

3

178,500

3

178,500

14

884,000

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

13

710,000

15

855,500

15

875,000

15

918,500

15

918,500

73

4,277,500

2.7 แผนงานการศาสนาวักฒนธรรมและ

17

2,774,000

17

1,165,000

19

1,577,000

18

1,179,000

17

1,157,000

88

7,852,000

5

5,919,600

5

5,919,600

5

5,919,600

5

5,919,600

5

5,919,600

25

29,598,000

55

20,041,000

62

16,640,050

68

11,629,000

62

16,134,500

61

16,112,500

308

80,557,050

145

119,452,300

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม

นันทนาการ
รวม

38

2.8 แผนงานงบกลาง

ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

2

240,000

2

241,000

2

242,000

2

243,000

2

243,000

10

1,209,000

3.2 แผนงานการพาณิชย์

1

45,000,000

1

66,000,000

1

66,000,000

1

66,000,000

1

66,000,000

5

309,000,000

รวม

3

45,240,000

3

66,241,000

3

66,242,000

3

66,243,000

3

66,243,000

15

310,209,000

4.1 แผนงานสาธารณสุข

2

700,000

3

1,200,000

4

3,800,000

2

700,000

2

700,000

13

7,100,000

รวม

3

900,000

4

1,400,000

5

3,400,000

3

900,000

3

900,000

18

7,500,000

12

1,440,000

12

1,440,000

12

1,440,000

12

1,440,000

12

1,440,000

60

7,200,000

1

50,000

1

50,000

ชุมชน

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
5.2 แผนงานสาธารณสุข
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

800,000

1

840,000

1

880,000

1

924,000

1

924,000

5

4,368,000

5.4 แผนงานงบกลาง

1

55,000

1

55,000

1

55,000

1

55,000

1

55,000

5

275,000

รวม

14

2,295,000

14

2,335,000

15

2,425,000

14

2,419,000

14

2,419,000

71

11,893,000

รวมทั้งสิ้น

108

114,600,000

118

104,686,450

134

112,608,500

102

104,148,500

95

93,567,900

557

529,611,350
39

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตาบลท่ายาง
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รวม
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานการพาณิชย์
รวม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ
4.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

13
13

104,994,000
104,994,000

21
21

96,623,000
96,623,000

2
20
22

5,760,000
117,082,000
122,842,000

2
20
22

5,760,000
113,068,000
118,828,000

2
18
20

5,760,000
114,858,000
120,618,000

6
92
98

17,280,000
546,625,000
563,905,000

1
1
1

2,900,400
1,000,000
3,000,000

2
1
1

3,398,300
1,000,000
3,000,000

3
1
2

11,900,000
1,000,000
5,428,000

3
1
2

11,900,000
1,000,000
5,428,000

3
1
2

11,900,000
1,000,000
5,428,000

12
5
8

41,998,700
5,000,000
22,284,000

2,000,000
18,328,000

6

18,328,000

6

18,328,000

1
26

2,000,000
69,282,700

2
2

9,800,000
9,800,000

1
1

4,800,000
4,800,000

7
7

34,580,000
34,580,000

1
132

60,000,000
60,000,000
727,767,700

3

6,900,400

4

7,398,300

1
7

1
1

4,800,000
4,800,000

1
1

4,800,000
4,800,000

2
2

10,380,000
10,380,000

0

1
1
32

60,000,000
60,000,000
211,550,000

0
17

0
116,694,400

0
26

108,821,300

0
30

0
146,956,000

0
27

0
143,746,000
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แบบ ผ. 02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลท่ายาง
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการขุดลอกคลอง/

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้น้าไหลได้สะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
1.คลองหนองบัวตอนล่าง

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

(KPI)
จ้านวน

คูระบายน้้า ในเขต

2.คลองครกเบือ

คูระบายน้้า

เทศบาล

3.คลองสังข์

ที่ได้ขุดลอก

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
น้้าไหลได้สะดวก
ยิง่ ขึ้น

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

4.คูระบายน้้าในเขต
2 โครงการวางและปรับ

เพือ่ การใช้ประโยชน์

ปรุงผังเมืองรวม

ที่ดินอย่างเหมาะสม

ภายในเขตเทศบาล

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

การใช้ที่ดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

เป็นไปตาม

เป็นไปตามผังเมือง

ผังเมือง

รวม

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการจ้างเหมาออก
แบบเขียนแบบ

4 โครงการปรับปรุง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ใช้ในการก่อสร้าง

1.อาคารตลาดสด

อาคาร และสิ่งก่อสร้าง

2.สถานธนานุบาล

ต่างๆ

3.สิ่งก่อสร้างอื่นๆ

เพือ่ ความเป็นระเบียบ

ภายในเขตเทศบาล

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

300,000

300,000

300,000

300,000

(KPI)
ได้อาคาร

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
อาคาร สิ่งก่อสร้าง

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ที่ได้มาตรฐาน ต่างๆ มีความคงทน
แข็งแรงตามแบบแปลน
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ภูมิทัศน์

ร้อยละ

เป็นระเบียบ เรียบร้อย

กองช่าง

ความพึงพอใจ สวยงาม
ของประชาชน

5 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เสียงตามสาย

เพือ่ ให้สามารถใช้งาน

บริเวณที่ช้ารุด

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000 เสียงตามสาย สามารถใช้งานได้

ได้ตามปกติ

ได้ยนิ ชัด

กองช่าง

ตามปกติ

แบบไร้สาย
6 โครงการซ่อมแซมฝาท่อ
คูระบายน้้า ฝาบ่อพัก
7 โครงการติดตั้งโคมไฟ

เพือ่ ให้ใช้งานได้

บริเวณที่ช้ารุด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ฝาคูระบายน้้า สามารถใช้งานได้

ตามปกติ
เพือ่ เพิม่ ความสว่าง

HightMast เสาสูง 20 ม. บริเวณชุมชน

กองช่าง

ได้มาตรฐาน ตามปกติ
1.บริเวณลานอเนกประสงค์
100 ปี สมเด็จย่า
2.บริเวณสามแยกล้าทับ
3.บริเวณหน้าส้านักงาน
เทศบาล
4.บริเวณสี่แยกท่ายาง

1,514,000

757,000

757,000

757,000

757,000

ความสว่าง

ประชาชนมีความ

เพิม่ ขึ้น

ปลอดภัยเพิม่ ขึ้น

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 โครงการขยายเขตเสียงไร้ เพือ่ ใช้ประชาสัมพันธ์
สายภายในเขตเทศบาล

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

ขยายเขตเสียงไร้สายเพิม่ เติม ดังนี้

(บาท)
300,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2562

2563

2564

2565

(บาท)
500,000

(บาท)
350,000

(บาท)
350,000

(บาท)
350,000 เสียงตามสาย ประชาชนได้รับการ
ได้ยนิ ชัดขึ้น ประชาสัมพันธ์ทั่วถึง

800,000

800,000

800,000

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

1. บริเวณหน้าอ้าเภอทุ่งใหญ่
2. บริเวณหน้าองค์การโทรศัพท์
3. บริเวณหน้าร้านบิก๊ แลนด์
4.บริเวณซอยบ้านนายวิจารย์
5. บริเวณบ้านนายพงศักดิ์
6. บริเวณหมู่บ้านสมบูรณ์
7. บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาล
ไกรแก้ว
8. บริเวณถนนสายช่องตลอด
9. บริเวณสุดเขตหนองขี้นาค
10. บริเวณอื่นที่ได้รับความ
เดือดร้อน
9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ้าเภอทุ่งใหญ่
ในการขยายเขตไฟฟ้า

เพือ่ ขยายเขตไฟฟ้า

ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต

ในเขตเทศบาล

เทศบาล ดังนี้

ของครัวเรือน ทั่วถึง

1.บริเวณรอบสระน้้าหนองบัว

ที่มีไฟฟ้าใช้

ระยะทางประมาณ 150 ม.
2.บริเวณถนนมาลีอุทิศ
ระยะทาง 1,120 ม.

800,000

800,000

ร้อยละ

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
3.บริเวณถนนทุ่งใหญ่ หลักช้าง ฝั่งซ้าย ระยะทาง
ประมาณ 560 ม.
4.บริเวณซอยอินนุพัฒน์
ระยะทาง 200 ม.
5.บริเวณถนนสายหน้า
เรือนพฤกษา ระยะทาง
ประมาณ 200 ม.
6.บริเวณถนนสายทุ่งต้นส้าน
ระยะทางประมาณ 730 ม.
7.บริเวณถนนหนองขี้นาค
ระยะทางประมาณ 220 ม.
8.บริเวณบ้านนายทวี สุวรรโณ
ระยะทาง ประมาณ 350 ม.
9.บริเวณสายภูตะวัน ระยะ
ทางประมาณ 1,100 ม.
10.บริเวณซอยพรุพี
ระยะทางประมาณ 200 ม.
11.บริเวณถนนนายคล่อง
ทะวงศ์ ระยะทางประมาณ
250 ม.

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
12.บริเวณบ้านจ่าแดง
ระยะทางประมาณ 120 ม.
13.บริเวณสี่แยกชลประ
ทาน - ควนเนียง ระยะทาง
ประมาณ 400 ม.
14.ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณถนน
สายช้านาญสิงห์
15.ถนนนราพันธ์ ระยะทาง
200 ม.
16.ถนนหมู่บ้านยวงทอง
ระยะทาง 250 ม.
17.ถนนเจิญอุทิศ ยาว 80 ม.

18.ถนนช่องตลอดประชา
อุทิศ ระยะทาง 400 ม.
19.บริเวณถนนคลองหนอง
ยางระยะทางยาว 600 ม.
20.ซอยรักษ์ท่ายาง
ระยะทาง 500 ม
21. บริเวณอื่นที่ประชาชน
เดือดร้อนเร่งด่วน

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

10 โครงการปรับปรุงไฟ
สัญญาณจราจร

วัตถุประสงค์
เพือ่ ป้องกันอุบัติเหตุ

(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณสี่แยกท่ายาง

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

400,000

ทางถนน

(KPI)
ร้อยละ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
อุบัติเหตุลดลง

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ของอุบัติเหตุ
ที่ลดลง

11 โครงการปรับปรุงซุ้ม
ประตูเมือง

1.เพือ่ แสดงถึงความ

บริเวณถนนทุ่งใหญ่– หลักช้าง

-

450,000

-

-

-

จงรักภักดีต่อสถาบัน

ขนาดกว้าง 30 ม. สูง 4 ม.

ที่สวยงาม ดึงดูดแก่ผู้

พระมหากษัตริย์

รายละเอียดตามแบบ

ที่ผ่านไป-มา และเป็น

2.เพือ่ ให้เป็นสัญลักษณ์

แปลนเทศบาลก้าหนดฯ

สัญลักษณ์ของเทศบาล

ทางเข้าซึ่งบอกถึงที่ตั้ง

จ้านวน 1 แห่ง มีซุ้มประตูทางเข้าเมือง

กองช่าง

ต้าบลท่ายาง

เทศบาลต้าบลท่ายาง
12 โครงการติดตั้งเสาไฟ
จราจร

เพือ่ ความคงทนและ
แข็งแรง

บริเวณสี่แยกท่ายางติดตั้งเสาไฟ
จราจร ชนิด 8 เหลี่ยม จ้านวน
1 ต้น

-

250,000

-

-

-

จ้านวน 1 ต้น ได้เสาไฟจราจรที่มีความ
คงทนแข็งแรง

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
ต้าบลท่ายาง

เพือ่ ใช้ประชาสัมพันธ์

ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์แบบ
โครงเหล็ก ขนาดกว้าง 9 ม. สูง
2.40 ม. จ้านวน 1 ป้าย

-

98,000

-

-

-

ร้อยละของ ประชาชนรับรู้ข่าว
ประชาชนที่รับรู้ ประชาสัมพันธ์ของ
ข่าวสารของ เทศบาลเพิม่ มากขึ้น
เทศบาล

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างเวที
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณลาน 100 ปี
สมเด็จย่า

เพือ่ ใช้ในการจัดงานและ โดยท้าการรื้อเวทีเดิม แล้วท้า
กิจกรรมต่างๆ
การก่อสร้างเวทีใหม่ขนาดกว้าง
16 ม. ยาว 8.50 ม.สูง 1.80
ม.รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลก้าหนดฯ

-

486,000

-

-

-

จ้านวน 1 แห่ง มีเวทีส้าหรับใช้ท้า
กิจกรรมและจัดงานต่างๆ

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

15 โครงการขุดลอกคลอง
หนองยาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ระบายน้้าให้สะดวก โดยท้าการขุดลอกคลองครกเบือ
ยิง่ ขึ้น
สภาพเดิมขนาด กว้าง 3.00
เมตร ยาว 670.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00 เมตร โดยท้าการ
ขุดลอกให้ได้ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว670.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลต้าบลท่ายาง

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
192,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

499,500

-

-

-

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับความ
สะดวก

กองช่าง

-

-

มีสถานที่

สามารถจัดกิจกรรม

กองช่าง

-

17 โครงการติดตั้งหลังคา

เพือ่ ใช้ในการจัด

บริเวณเวทีลานอเนกประสงค์

-

กิจกรรม

100 ปี สมเด็จย่า

เพือ่ ป้องกันอุบัติเหตุ

บริเวณสามแยกล้าทับ

18 โครงการติดตั้งไฟ
สัญญาณจราจร

ทางถนน

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2562

โครงการก่อสร้างห้องน้้า - ห้อง
ส้วมสาธารณะ บริเวณข้างศูนย์
ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
เทศบาลต้าบลท่ายาง ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.50
เมตร จ้านวน 1 หลัง
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต้าบลท่ายาง

-

-

-

400,000

900,000

-

-

(KPI)

หน่วยงาน

2561

16 โครงการก่อสร้างห้องน้้า - เพือ่ บริการประชาชน
ห้องส้วมสาธารณะ

เวทีลานอเนกประสงค์

ตัวชีว้ ัด

น้้าไหลได้สะดวก การระบายน้้าไหลได้
สะดวก ป้องกันปัญหา
น้้าท่วม

จัดกิจกรรม

ช่วงหน้าฝนได้

ร้อยละ

อุบัติเหตุลดลง

ของอุบัติเหตุ
ที่ลดลง

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

19 โครงการปรับปรุงพืน้
โรงคลุมศูนย์พัฒนาเด็ก

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

(บาท)
-

เด็กที่มาเล่น

มีความเป็น

กองช่าง

300,000

-

เพือ่ ป้องกันอุบัติเหตุ

โดยท้าการปูหญ้าเทียม

ที่อาจจะเกิดขึ้นกับ

กว้าง 17 ม. ยาว 20 ม.

ของเล่นมี

ระเบียบ

หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า

ความปลอดภัย

เรียบร้อยและ

340 ตร.ม. รายละเอียด

มากยิง่ ขึ้น

ปลอดภัย

เล็กเทศบาลต้าบลท่ายาง เด็กเล็ก

20 โครงการก่อสร้างท่าน้้า
ลอยกระทง

เพือ่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน และใช้
ในกิจกรรมต่างๆ

21 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า
ถนนบริเวณถนนสายทุ่ง
ใหญ่ - วัดขนาน

เพือ่ เพิม่ ความแสงสว่าง
ให้กับชุมชน

22 โครงการติตตั้งป้ายบอก
ซอย, ป้ายบอกทางไป
สถานที่ราชการ ภายใน
เทศบาลต้าบลท่ายาง

เพือ่ ใช้บอกเส้นทางและ
สถานที่

แปลนเทศบาลก้าหนดฯ
ก่อสร้างท่าน้้าบริเวณชมรม
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า ขนาดพืน้ ที่
รวมไม่น้อยกว่า 57 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลก้าหนดฯ

กับเด็กเล็ก
ร้อยละของ สามารถรองรับ
ประชาชนที่เข้า ประชาชนที่เข้ามาเยีย่ ม
มาเยีย่ มชม ชมและร่วมกิจกรรมของ
เทศบาลเพิม่ มากขึ้น

-

-

500,000

-

-

โดยท้าการติดตั้งเสาไฟฟ้าถนน
บริเวณถนนสายทุ่งใหญ่-วัด
ขนาน จ้านวน 34 ต้น และ
หม้อแปลงไฟฟ้า 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลก้าหนดฯ

-

-

1,668,000

-

-

มีแสงสว่าง
เพิม่ ขึ้น

ติตตั้งป้ายบอกซอย, ป้ายบอก
ทางไปสถานที่ราชการ ภายใน
เทศบาลต้าบลท่ายาง จ้านวน
20 ป้าย ป้ายละ 15,000
บาท

-

-

300,000

-

-

จ้านวน 20 ป้าย

กองช่าง

การสัญจรไปมาสะดวก
ยิง่ ขึ้น

กองช่าง

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
และติดต่อราชการ

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า เพือ่ เพิม่ ความแสงสว่าง
ถนนบริเวณหน้า
ให้กับชุมชน
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ - สุด
เขตเทศบาล

โดยท้าการติดตั้งเสาไฟฟ้าถนน
บริเวณหน้าโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ สุดเขตเทศบาล จ้านวน 46 ต้น
และหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนฯ

24 โครงการก่อสร้างศาลา

บริเวณสระน้้าหนองบัว

บริเวณสระน้้าหนองบัว
รวม

60 โครงการ

เพือ่ เป็นสถานที่

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
2,174,000

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

800,000

-

พักผ่อน

(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

มีแสงสว่าง
เพิม่ ขึ้น

การสัญจรไปมาสะดวก
ยิง่ ขึ้น

กองช่าง

ประชาชน

ประชาชนมาพักผ่อน

กองช่าง

มีสถานที่
-

-

4,604,000

4,922,500

9,039,000

3,597,000

2,797,000

-

-

-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุง -

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ บ้ารุงรักษาถนน

1. ถนนสายโคกมันพัฒนา

ซ่อมแซมถนน/ไหล่ทาง

ให้อยูใ่ นสภาพที่

2. ถนนสายเมฆเจริญ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ใช้งานได้

3. สายหน้าอ้าเภอ

ที่เดินทาง

4. สายฝายน้้าล้น

สะดวก

ภายในเขตเทศบาล

300,000

300,000

500,000

500,000

500,000

(KPI)
ร้อยละ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนได้รับความ

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

5. ถนนสายประปา 2
6. สายทุ่งใหญ่ - หลักช้าง
7.บริเวณลานอเนกประสงค์
100 ปี สมเด็จย่า
8. บริเวณอื่นที่ช้ารุด
2 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ถนนมาลีอุทิศ

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณถนนสายมาลีอุทิศ
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
990 ม. หรือพืน้ ที่รวม
ไม่น้อยกว่า 9,960 ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางลงหินลูกรัง
ข้างละ 0.50 ม.

2,382,000

-

-

-

-

ร้อยละ

ประชาชนได้รับความ

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง
ที่เดินทาง
สะดวก

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณสี่แยกท่ายาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณสี่แยกท่ายาง โดยการ
ขุดรื้อคูระบายน้้า คสล. พร้อม

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

9,298,000

(KPI)
ร้อยละ
ที่เดินทาง

คสล.ขนาด Ø 1.00X1.00

สะดวก

ท่อ คสล.ขนาด 1.00X1.00
ม. จ้านวน 50 บ่อ พร้อม
ทางเท้า ขนาดกว้าง 2 ม.
บริเวณถนนทุ่งใหญ่ - พระแสง
กว้าง 16 ม.ยาว 100 ม.
และขนาดกว้าง 2 ม.ยาว 20
ม. บริเวณถนนทุ่งใหญ่หลักช้าง
ขนาดกว้าง 14 ม.ยาว74 ม.
และบริเวณถนนสายทุ่งใหญ่ ล้าทับ ขนาดกว้าง 12 ม.
ยาว 80 ม. และรื้อถอนรั้ว
ก้าแพง แล้วสร้างใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนได้รับความ

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ทางเท้า แล้ววางท่อระบายน้้า
ม. จ้านวน 422 ท่อน บ่อพัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการปรับปรุงถนน

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ความสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณถนนอัคคีสุวรรณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

1,299,000

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

1.ร้อยละ

1.ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

คสล.พร้อมวางท่อระบาย ในการสัญจร ไป - มา

ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 156ม.

น้้า คสล.ถนนอัคคีสุวรรณ 2.เพือ่ ระบายน้้าได้

หนา 0.15 ม.พร้อมวางท่อ

ที่เดินทาง

ระบายน้้าขนาด Ø 1.00 ม.

สะดวก

จ้านวน 139 ท่อน พร้อม

2.ระบายน้้า

สะดวกขึ้น

หน่วยงาน

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

บ่อพักขนาก 1.00 ม.

2.ปัญหาน้้าท่วมลดลง

ได้สะดวก

จ้านวน 17 บ่อ
5 โครงการปรับปรุงถนน
สายทุ่งใหญ่ - ทุ่งสง

1.เพือ่ ความสะดวก

บริเวณถนนสายทุ่งใหญ่ -ทุ่งสง

ในการสัญจร ไป - มา

โดยการขุดรื้อถนนและคูระบาย

2.เพือ่ ระบายน้้าได้

น้้า คสล.ทั้งสองฝั่ง แล้ววางท่อ

ที่เดินทาง

สะดวกขึ้น

ระบายน้้าขนาด Ø 1.00 ม.

สะดวก

จ้านวน 488 ท่อน และบ่อ

2.ระบายน้้า

พัก คสล.ขนาด 1.00 ม.
จ้านวน 52 บ่อ พร้อมทางเท้า
รวมทั้งสองฝั่ง และท้าเกาะ
กลางถนนพร้อมอแสฟัลก์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง 10 ม.
ยาว 250 ม.ทั้งสองฝั่ง

8,004,000

-

-

-

-

1.ร้อยละ

1.ประชาชนได้รับความ

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ได้สะดวก

2.ปัญหาน้้าท่วมลดลง

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 โครงการก่อสร้างถนน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณถนนสายนรา 4

คสล.สายนรา 4

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

795,000

ขนาดกว้าง 4.00 ม.

(KPI)
ร้อยละ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนได้รับความ

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ยาว 390 ม. หนา 0.15 ม.

ที่เดินทาง

หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า

สะดวก

1,560 ตร.ม.
8 โครงการก่อสร้างถนน

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณถนนสายประปา 2

312,000

-

-

-

-

ร้อยละ

ลาดยางแอสฟัลก์ติก

เริ่มต้นจากทางเชื่อมถนนสาย

คอนกรีตสายประปา 2

ทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ถึง หัวพาน

ที่เดินทาง

ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 60 ม.

สะดวก

ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หนา 0.05 ม. หรือพืน้ ที่รวม
ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม.
9 โครงการปรับปรุงถนน
สายช่องตลอดประชา
อุทิศ

เพือ่ ให้ประชาชนใช้

บริเวณถนนสายช่องตลอด

สัญจร ไป - มา

ประชาอุทิศ กว้าง 6 ม.

317,000

-

-

-

-

ร้อยละ

ประชาชนได้รับความ

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ยาว 330 ม.หรือพืน้ ที่รวม

ที่เดินทาง

ไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม.

สะดวก

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

10 โครงการปรับปรุงถนน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณถนนสายนาควรรณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

683,000

(KPI)
ร้อยละ

ลาดยางแอสฟัลก์ติก

ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว

คอนกรีตสายนาควรรณ

250 ม. หรือพืน้ ที่รวมไม่

ที่เดินทาง

น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.

สะดวก

11 โครงการปรับปรุงสาม

1.เพือ่ ความสะดวก

บริเวณสามแยกล้าทับ โดย

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนได้รับความ

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

5,144,000

-

-

-

-

1.ร้อยละ

แยกล้าทับพร้อมปรับปรุง ในการสัญจร ไป - มา

การท้าเกาะกลางถนน และ

ภูมิทัศน์

2.เพือ่ ระบายน้้าได้

งานผิวจราจรลาดยาง พืน้ ที่

ที่เดินทาง

สะดวกขึ้น

ไม้น้อยกว่า4,256.50 ตร.ม.

สะดวก

พร้อมตีเส้นจราจร และขยาย

2.ระบายน้้า

บล็อกท่อลอดเหลี่ยม คสล.

ได้ดีขึ้น

1.ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง
2.ปัญหาน้้าท่วมขัง
ลดลง

ชนิดสองช่อง ขนาด 2-2.10
X 2.10 ยาว 15 ม.
12 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม

บริเวณ สนง.ทต.ท่ายาง
หลังเก่า ขนาดความยาว

4,810,000

-

-

-

-

ปัญหาน้้าท่วม 1.แก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ลดลง

ได้

120 ม.พร้อมท้าทางเท้า

2.ประชาชนมีสถานที่

มีราวกันตกขนาดกว้าง

พักผ่อน

4.00 ม.ยาว 120 ม.พร้อม
ติดตั้งไฟสนามหัวคอนกรีต
ราวกันตก จ้านวน 13 ต้น

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13 โครงการก่อสร้างโรงคลุม 1.เพือ่ ยืดอายุการใช้

(ผลผลิตของโครงการ)
โรงคลุมเครื่องเล่นเด็ก

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

350,000

(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

เครื่องเล่น

1.เครื่องเล่นเด็ก

เครื่องเล่นเด็ก ศพด.

งานของเครื่องเล่นเด็ก

ขนาดกว้าง 15 ม.ยาว 18 ม.

เด็กใช้งาน

มีอายุการใช้งาน

ทต.ท่ายาง

2.เพือ่ ใช้กันแดด

หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า

ได้ยาวขึ้น

ยาวขึ้น

กันฝน ให้เด็กใน ศพด.

270 ตร.ม.

แดดโดนฝนในขณะเล่น

1.เพือ่ ป้องกันและ

บริเวณบ้านนางเอี่ยม

ระบายน้้าคสล. ถนน

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขนาด Ø 0.60 ม. X 1.00

สายบ้านนางเอี่ยม

2.เพือ่ ระบายน้้าจาก

ม.จ้านวน 157 ท่อน พร้อม

ชุมชน

บ่อพัก ระยะทางรวม ๘๗๐ ม.

เพือ่ ให้ประชาชนใช้

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว

สัญจร ไป - มา

157.00 ม.

15 โครงการปรับปรุงถนน
ริมคลองสัง

กองช่าง

2.เด็กนักเรียนไม่โดน

ทต.ท่ายาง
14 โครงการก่อสร้างวางท่อ

รับผิดชอบหลัก

462,000

-

-

-

-

ระบายน้้า

ปัญหาน้้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ได้สะดวก

194,000

-

-

-

-

ร้อยละ

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง
ที่เดินทาง
สะดวก

16 โครงการปรับปรุงถนน
สายช่องตลอดประชา
อุทิศ

เพือ่ ให้ประชาชนใช้

บริเวณถนนสายช่องตลอด

สัญจร ไป - มา

ประชาอุทิศ ขนาดกว้าง

392,000

-

-

-

-

ร้อยละ

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

4.00 ม.ยาว 1,100 ม.

ที่เดินทาง

หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า

สะดวก

4,400 ตร.ม.

ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

17 โครงการปรับปรุงถมดิน
คันคลองบริเวณริม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ป้องกันน้้าท่วม

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว

และน้้าล้นตลิ่ง

154.00 ม. โดยท้าการถาง

คลองสังข์หลังโรง

ป่าและขุดตอ กว้าง 5.00 ม.

พยาบาลทุ่งใหญ่

ยาว 154 ม. และถมดินยก

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

354,000

(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ปัญหาน้้าท่วม สามารถแก้ไขปัญหา
ลดลง

น้้าท่วมและตลิ่งพังได้

ร้อยละ

ประชาชนได้รับความ

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ระดับคันทาง กว้าง 4.00 ม.
ยาว 154 ม. สูงเฉลี่ย 2.00
ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด
แน่น รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลก้าหนดฯ
18 โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุกสายทะวงค์

เพือ่ ให้ประชาชนใช้

บริเวณถนนสายทะวงศ์อุทิศ

สัญจร ไป - มา

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาด

อุทิศ

403,000

-

-

-

-

กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

กว้างเฉลี่ย 4.00 ม

ที่เดินทาง

หนา 0.10 ม. ระยะทาง

สะดวก

1,100.00 ม. หรือพืน้ ที่รวม
ไม่น้อยกว่า 5,059 ตร.ม.
19 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินผุหรือลูกรังสาย
บ้านนายนุกูลอุทิศ

เพือ่ ความสะดวก

ขนาดกว้าง 4.50 ม. ระยะ

ในการสัญจร ไป-มา

ทาง 435 ม. หนา 0.50 ม.
หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
1,957.50 ตร.ม.

334,000

-

-

-

-

ร้อยละ

ประชาชนได้รับความ

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง
ที่เดินทาง
สะดวก

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

20 โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางพาราแอสฟัลท์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ความสะดวก

ท้าผิวจราจรลาดยางพารา

ในการสัญจร ไป-มา

แอสฟัลท์คอนกรีต หนา

ติกคอนกรีตถนนซอย

0.05 ม. กว้าง 5.00 ม.

สันติอาภรณ์

ระยะทาง 318 ม. หรือพืน้ ที่

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

790,000

(KPI)
ร้อยละ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนได้รับความ

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง
ที่เดินทาง
สะดวก

รวมไม่น้อยกว่า 1,590 ตร.ม
และตีเส้นจราจร
21 โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก

เพือ่ ความสะดวก

ขนาดกว้าง 5 ม. ไหล่ทาง

ในการสัญจร ไป-มา

ข้างละ 0.50 ม. ยาว396 ม.

1,359,000

-

-

-

-

ร้อยละ

ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

คอนกรีตถนนสาย

หนา 0.05 ม. หรือพืน้ ที่

ที่เดินทาง

นาแคอุทิศ

รวมไม่น้อยกว่า 2,376

สะดวก

ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลก้าหนด
22 โครงการปรับปรุงถนน
ลงไหล่ทางหินคลุกถนน
สายทุ่งใหญ่-หลักช้าง

เพือ่ ความสะดวก

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง

ในการสัญจร ไป-มา

500 ม. ทั้ง 2 ฝั่ง รวม
ระยะทาง 1,000 ม.
หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
4,000 ตร.ม.

334,000

-

-

-

-

ร้อยละ

ประชาชนได้รับความ

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง
ที่เดินทาง
สะดวก

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

23 โครงการก่อสร้างวาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพือ่ ความสะดวก

บริเวณถนนสายทุ่งใหญ่ -

ท่อระบายน้้า คสล.ถนน

ในการสัญจร ไป - มา

วัดขนาน (ฝั่งขวา) เริ่มจาก

ทุ่งใหญ่-วัดขนาน

2.เพือ่ ระบายน้้าได้

สะพานชลประทาน - สี่แยก

สะดวกขึ้น

ถนนชลประทาน ขนาด

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,904,000

1,984,000

-

-

-

(KPI)
ระบายน้้า

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

ปัญหาน้้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ได้สะดวก

Ø 1.00 ม.ระยะทาง 373ม.
พร้อมบ่อพัก 37 บ่อ
24 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายบุญดิษถ์

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณถนนบุญดิษถ์ ขนาด

-

495,000

-

-

-

กว้าง 4 ม. ยาว 215 ม.

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า

ที่เดินทาง

860 ตร.ม.
25 โครงการก่อสร้างถนน

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน จากถนนช่วยคุ้ม - ถนน

คสล. ถนนประชาอุทิศ -

ประชาอุทิศ ขนาดกว้าง

ช่วยคุ้ม

6.00 ม. ยาว 250. ม.

ร้อยละ

สะดวก
-

800,000

-

-

-

ร้อยละ

ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง
ที่เดินทาง

หนา 0.15 ม.หรือพืน้ ที่รวม

สะดวก

ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.
26 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายเมฆวัฒนา

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณถนนสานเมฆวัฒนา
ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 116 ม.
หนา 0.05 ม.หรือพืน้ ที่รวม
ไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.

-

359,000

-

-

-

ร้อยละ

ประชาชนได้รับความ

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง
ที่เดินทาง
สะดวก

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

27 โครงการก่อสร้างสะพาน เพือ่ ให้ได้สะพานที่ได้
คสล.ข้ามคลองชล

มาตรฐาน

ประทาน

(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณถนนบุญเนรมิตร

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

520,000

ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว

บริเวณถนนนรา 1 ฝั่งซ้าย

ระบายน้้าคสล.

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

วางท่อระบายน้้าขนาด

ถนนนรา 1

2.เพือ่ ระบายน้้าจาก

Ø1.00 ม. ระยะทาง325 ม.

ประชาชนได้รับความ

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ที่เดินทาง

น้อยกว่า 84.00 ตร.ม.
1.เพือ่ ป้องกันและ

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

12.00 ม. คิดเป็นพืน้ ที่ไม่

28 โครงการก่อสร้างท่อ

(KPI)

หน่วยงาน

สะดวก
-

2,000,000

-

-

-

ระบายน้้า

ปัญหาน้้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ได้สะดวก

ชุมชน
29 โครงการวางท่อลอด
ถนนบริเวณถนนนรา 1

1.เพือ่ ป้องกันและ

บริเวณถนนนรา 1 วางท่อ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ระบายน้้าขนาด Ø 0.60 ม.

2.เพือ่ ระบายน้้าจาก

ระยะทาง 15.00 ม.

-

36,500

-

-

-

ระบายน้้า
ได้สะดวก

ชุมชน
30 โครงการปรับปรุงถนน

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน ขนาดความกว้าง 8.00 ม.

ลาดยางแอสฟัลก์ติก

ระยะทางยาว 105 ม.

คอนกรีตถนนสายทุ่งใหญ่

รายละเอียดตามแบบแปลน

เมืองใหม่

ที่เทศบาลก้าหนดฯ

-

460,000

-

-

-

ร้อยละ

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง
ที่เดินทาง
สะดวก

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

31 โครงการก่อสร้างขยาย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน ขนาดความกว้างข้างละ 3 ม.

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

2,453,000

(KPI)
ร้อยละ

ผิวจราจรลาดยางแอส

ระยะทางยาว 160 ม. และ

ฟัลก์ติกคอนกรีตบริเวณ

วางท่อระบายน้้า คสล.ทั้ง 2

ที่เดินทาง

สามแยกล้าทับ

ฝั่ง ขนาด 1.00X1.00 ม.

สะดวก

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนได้รับความ

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

จ้านวน 259 ท่อน พร้อม
บ่อพักท่อ คสล.ขนาด 1.00
X1.00 ม. จ้านวน 28 บ่อ
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก้าหนดฯ
32 โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก

เพือ่ ความสะดวก

ขนาดกว้า 4 ม. ยาว 450 ม.

ในการสัญจร ไป-มา

หนา 0.05 ม. หรือพืน้ ที่รวม

คอนกรีตถนนสาย

-

706,000

-

-

-

ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

ที่เดินทาง

ประชาอุทิศ
33 โครงการก่อสร้างท่อ
เพือ่ ระบายน้้าได้สะดวก
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณถนนทุ่งใหญ่
- เสรี

ร้อยละ

สะดวก
โดยท้าการรื้อท่อเหลี่ยมคอนกรีต
เดิมออก แล้วท้าการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 2.40x2.40 เมตร
ระยะทางยาว 12.00 เมตร

-

456,000

-

-

-

น้้าไหลได้สะดวก การระบายน้้าหลได้
สะดวก ลดปัญหาน้้า
ท่วมขังชุมชน

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

34 โครงการก่อสร้างจุด
กลับรถถนนสายทุ่งสง –

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ความปลอดภัย

โดยท้าการขุดรื้อเกาะกลาง

ในการสัญจร

ถนน 4 ม. ยาว 20 ม.

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

53,000

-

-

(บาท)
-

จ้านวน 1 จุด

ประชาชนมีความ

กองช่าง

ปลอดภัยในการใช้

แล้วท้าการท้าถนนลาดยาง

ทุ่งใหญ่

หน่วยงาน

รถใช้ถนน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 4 ม. ยาว 16.50 ม.
หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
66 ตร.ม. พร้อมท้าจุด
35 โครงการก่อสร้างเกาะ
กลางถนนสายทุ่งใหญ่ ทุ่งสง

เพือ่ ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

36 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านนาย
สุรินทร์ (ฝั่งขวา)

เพือ่ ใช้สัญจร ไป - มา

กลับรถ
โดยท้าการขุดรื้อผิวถนนเดิมออก
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว
100.00 เมตร แล้วท้าการ
ก่อสร้างเกาะกลางถนน ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว
100.00 เมตร พร้อมปลูกหญ้า
ติดตั้งโคมไฟฟ้ากิ่งคู่ พร้อม
อุปกรณ์
จุดแรก กว้าง 6 ม.ยาว 150 ม.
หนา 0.05 ม.จุดที่ 2 กว้าง 6
ม. ยาว 50 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
1,200 ตร.ม.รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลก้าหนด

-

499,400

-

-

-

-

494,000

-

-

-

ปัญหา
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

ได้ถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความ
มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร ไป
- มา

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

37 โครงการวางท่อระบายน้้า เพือ่ ระบายน้้าได้สะดวก โดยท้าการขุดรื้อถนนเดิมขนาด
คสล. บริเวณถนนสาย
กว้าง 1.50 เมตร ระยะทางยาว
ควนเนียง
7.00 เมตร จ้านวน 2 จุด วาง
ท่อระบายน้้า คสล.ขนาด 0.60
x 1.00 เมตร จ้านวน 153.00
ท่อน และบ่อพักท่อ คสล.
ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร
จ้านวน 17 ท่อ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
456,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

38 โครงการปรับปรุงถนน
สายพรุพี 2

เพือ่ ใช้สัญจร ไป - มา

โดยท้าการปรับเกรดเกลี่ยพืน้
ทางเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 510.00 เมตร
แล้วท้าการลงหินผุหรือลูกรัง
หนา 0.30 เมตร ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ระยะทางยาว
510.00 เมตร บดอัดเรียบ
ตลอดสาย หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อย
กว่า 2,550 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลต้าบลท่ายาง

-

213,000

-

-

-

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตบริเวณ
สี่แยกท่ายาง

เพือ่ ให้ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก

ขนาดกว้าง 5.50 ม. ยาว 28
ม.และขนาดกว้าง 7 ม.ยาว 18
ม. หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
280 ตร.ม.

-

110,000

-

-

-

(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

น้้าไหลได้สะดวก การระบายน้้าหลได้
สะดวก ลดปัญหาน้้า
ท่วมขังชุมชน

กองช่าง

ถนนสามารถใช้ ประชาชนได้รับความ
งานได้ตามปกติ สะดวกในการสัญจร ไป
- มา

กองช่าง

ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

40 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพือ่ ใช้ระบายน้้า
ระบายน้้า คสล.พร้อมบ่อ
พักถนนชลประทานหนองขี้นาค

วางท่อระบายน้้าขนาด 0.60 ม.
จ้านวน 139 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จ้านวน 16 บ่อ

41 โครงการก่อสร้างบุกเบิก เพือ่ ความสะดวก

ก่อสร้างบุกเบิกถนนขนาด

ถนนสายไกรนราอุทิศ 2

ในการสัญจร ไป-มา

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
453,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

-

99,000

กว้าง 8 ม. ยาว 135 ม.

(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

การระบายน้้า สามารถป้องกันปัญหา
ไหลได้สะดวก ท่วมขัง

ร้อยละ

ประชาชนได้รับความ

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

พร้อมลงหินลูกรังหรือหินผุ

ที่เดินทาง

กว้าง 7 ม. หนา 0.50 ม.

สะดวก

รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลก้าหนด
42 โครงการก่อสร้างบุกเบิก เพือ่ ความสะดวก
ถนนสายไกรนราอุทิศ 3

ในการสัญจร ไป-มา

43 โครงการก่อสร้างบานฝา เพือ่ ใช้เปิด - ปิด
ท่อน้้าทางเดี่ยว

ทางระบายน้้า

ก่อสร้างบุกเบิกถนนขนาด

-

-

99,000

-

-

กว้าง 8 ม. ยาว 135 ม.

ร้อยละ

กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

พร้อมลงหินลูกรังหรือหินผุ

ที่เดินทาง

กว้าง 7 ม. หนา 0.50 ม.

สะดวก

ก่อสร้างบานฝาท่อระบายน้้า
ทางเดี่ยวขนาด  1.20 ม.

ประชาชนได้รับความ

-

-

300,000

-

-

สามารถ

สามารถปิดกั้นไม่ให้

ป้องกันน้้า

น้้าคลองเอ่อล้นเข้า

ท่วม

ท่วมชุมชน

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

44 โครงการปรับปรุง
เพือ่ ความปลอดภัยใน
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติ การสัญจร
กคอนกรีตสายโคกมัน

45 โครงการก่อสร้างถนน

(ผลผลิตของโครงการ)
โดยท้าการลงหินผุหรือลูกรัง
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 165.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ลงหินคลุก
หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ระยะทางยาว
165.00 เมตร เกรดเกลี่ยบด
อัดแน่น แล้วท้าผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 165.00 เมตร
หนา 0.05เมตร หรือพืน้ ที่รวม
ไม่น้อยกว่า 825.00 ตาราง
เมตร

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณบ้านนางเอี่ยม ขนาด

คสล. สายบ้านนางเอี่ยม

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
496,000

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

626,000

-

-

กว้าง 5 ม. ยาว 280 ม.

ได้ถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความ
มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร ไป
- มา

ร้อยละ

ประชาชนได้รับความ

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

ที่เดินทาง

ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.
ขนาดกว้าง 5.50 ม. ยาว 290
ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หนา 0.15 ม. หรือพืน้ ที่รวม

46 โครงการบุกเบิกถนนสาย เพือ่ ให้ประชาชนใช้
รักษ์ท่ายาง 2
สัญจรไปมา

(KPI)

หน่วยงาน

สะดวก
-

-

259,000

-

-

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

47 โครงการก่อสร้างถนน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้สัญจร ไป - มา

(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณสี่แยกท่ายางโดยท้าการ

สายทุ่งสง – ทุ่งใหญ่

ขุดคูระบายน้้า คสล. พร้อม

บริเวณสี่แยกท่ายาง

ทางเท้าและถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตออก
แล้วท้าการวางท่อระบายน้้า
คสล.ชั้นคุณภาพ 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x
1.00 ม.จ้านวน 54 ท่อน
บ่อพักท่อ คสล. ขนาด
1.00 x 1.00 ม.จ้านวน
7 บ่อ พร้อมทางเท้าขนาด
กว้าง 2.00 ม.ท้าผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา
0.20 เมตร กว้างเฉลี่ย
11 ม. ยาวเฉลี่ย 50 ม.
หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
550 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลก้าหนดฯ

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)

(บาท)
-

ได้ถนนที่

ประชาชนมีความ

กองช่าง

ได้มาตรฐาน

สะดวกในการสัญจร

-

1,014,000

-

ไป - มา

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

48 โครงการบุกเบิกถนนสาย เพือ่ ให้ประชาชนสัญจร
เกียรติบรรจง
ได้สะดวก

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 565 ม.
หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
2,825 ม.

49 โครงการก่อสร้างวางท่อ

1.เพือ่ ป้องกันและ

บริเวณถนนทุ่งใหญ่ - หลักช้าง

ระบายน้้า คสล.พร้อม

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

(ฝั่งซ้าย) เริ่มต้นจากคูระบาย

ทางเท้าถนนสายทุ่งใหญ่

2.เพือ่ ระบายน้้าจาก

น้้าที่มีอยูเ่ ดิม ถึงสะพาน

หลักช้าง

ชุมชน

ถนนประปา 2 โดยท้าการ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
424,000

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

5,231,000

-

-

(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ประชาชน ประชาชนได้รับความ
เดินทางสะดวก สะดวกในการเดินทาง
ระบายน้้า

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ได้สะดวก

วางท่อขนาด Ø 1.00 ม.
ระยะทาง 661 ม.พร้อม
บ่อพัก และก่อสร้างทางเท้า
คสล.ขนาดกว้าง 2.20 ม.
ระยะทางยาว 612 ม.
50 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ถนนช่วยคุ้ม 2

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณถนนช่วยคุ้ม 2
ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง
ยาว 198 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
990 ตร.ม.

-

-

500,000

-

-

ร้อยละ

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง
ที่เดินทาง
สะดวก

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

51 โครงการก่อสร้างท่อ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

(บาท)
-

ระบายน้้า

1.เพือ่ ป้องกันและ

จากสามแยกควนเนียง -

ระบายน้้าสามแยก

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

บังกะโลสวนขวัญ ก่อสร้าง

ควนเนียง

2.เพือ่ ระบายน้้าจาก

วางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด

ชุมชน

Ø 0.60 ม. ยาว 163 ม.

เพือ่ ใช้สัญจร ไป - มา

โครงการซ่อมแซมตลิ่งบริเวณริม
ถนนเลียบคลองสังข์ ระยะทาง
40.00 เมตร โดยท้าการตอก
เข็มไม้  5” ยาว 5.00 เมตร
จ้านวน 100 ต้น พร้อมลงหิน
ใหญ่คละขนาด จ้านวน
100.00 ลบ.ม. และลงหินผุ
90.00 ลบ.ม. กว้าง 3.00
เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว
40.00 เมตร

-

-

114,500

-

-

บริเวณถนนโคกมันพัฒนา

-

-

966,000

-

-

52 โครงการซ่อมแซมตลิ่ง
บริเวณถนนเลียบคลอง
สังข์

53 โครงการก่อสร้างคูระบาย . 1.เพือ่ ป้องกันและ
น้้า คสล.ถนนโคกมัน

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล.

พัฒนา

2.เพือ่ ระบายน้้าจาก

ขนาด Ø 0.60 ระยะทาง

ชุมชน

ระยะทางยาว 400 ม.

523,000

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปัญหาน้้าท่วมขังลดลง

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ได้สะดวก

สามารถใช้งาน ประชาชนได้รับความ
ได้ตามปกติ สะดวกในการสัญจร ไป
- มา

ระบายน้้า
ได้สะดวก

ปัญหาน้้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
667,000

(บาท)
-

(บาท)
-

54 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพือ่ ใช้ระบายน้้า
ระบายน้้า คสล. ถนนสาย
โคกมัน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า คสล.
ขนาด 0.40X1.00 ม. จ้านวน
290 ท่อน และบ่อพักท่อ คสล.
ขนาด 0.40X1.00 ม. จ้านวน
33 บ่อ

55 โครงการก่อสร้างถนนหิน เพือ่ ใช้สัญจร ไป - มา
คลุกสายช้านาญสิงห์

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก กว้าง
8.00 ม. ยาว 210 ม. หนา
0.10 ม. หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อย
กว่า 1,743 ตร.ม.

-

-

125,000

-

56 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ลอด ถนนสายมาลีอุทิศ

เพือ่ ใช้ระบายน้้า

โดยท้าการวางท่อระบายน้้า
คสล. ขนาด 0.80 x 1.00
เมตร จ้านวน 2 จุด จุดละ 6
ท่อน รวมจ้านวน 12.00 ท่อน
ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบล
ท่ายาง

-

-

34,000

57 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า คสล. สาย
ประชาอุทิศ 2

เพือ่ ใช้ระบายน้้า

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้า คสล.
ถนนสายประชาอุทิศ 2 ขนาด
0.60X1.00 ม. จ้านวน 413
ท่อน และบ่อพักท่อ คสล. ขนาด
0.60X1.00 ม. จ้านวน 47 บ่อ

-

-

1,208,000

(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

การระบายน้้า สามารถป้องกันปัญหา
ไหลได้สะดวก ท่วมขัง

กองช่าง

-

มีเส้นทาง ประชาชนได้รับความ
คมนาคมเพิม่ ขึ้น สะดวกในการสัญจร ไป
- มา

กองช่าง

-

-

สามารถป้องกัน
น้้าท่วมและน้้า
ท่วมขัง

การระบายน้้าไหลได้
สะดวก

กองช่าง

-

-

สามารถป้องกัน
น้้าท่วมและน้้า
ท่วมขัง

การระบายน้้าไหลได้
สะดวก

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

58 โครงการปรับปรุงถนน
สายควนเนียง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้สัญจร ไป - มา

(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณข้างสถานีต้ารวจอ้าเภอ
ทุ่งใหญ่โดยท้าการขุดรื้อรั้ว
ก้าแพงเดิมและขุดรื้อคู
ระบายน้้า คสล.เดิมออก
แล้วท้าการวางท่อระบายน้้า
คสล. ชั้นคุณภาพ 3 ขนาด

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
726,000

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

-

หน่วยงาน

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

ได้ถนนที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไป - มา

กองช่าง

ได้ถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความ
มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร ไป
- มา

กองช่าง

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x
1.00 ม. จ้านวน 37 ท่อน
พร้อมบ่อพักท่อ คสล.
ขนาด 0.60 x 1.00 ม.
จ้านวน 5 บ่อ ท้าการ
ก่อสร้างรั้วก้าแพงคอนกรีต
ยาว 75.00 ม. สูง 2 ม.
แล้วท้าการก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว
75.00 ม. หนา 0.15 ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
59 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนสายบ้าน
นายสุรินทร์ (ฝั่งซ้าย)

เพือ่ ใช้สัญจร ไป - มา

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 454 ม.
หนา 0.05 ม. หรือพืน้ ที่รวมไม่
น้อยกว่า 1,816 ตร.ม. โดย
แบ่งท้าเป็นช่วงๆ

781,000

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

60 โครงการปรับปรุงไหล่
เพือ่ ใช้สัญจร ไป - มา
ทางลงหินคลุก ถนนสาย
ทุ่งใหญ่ - วัดขนาน (ฝั่ง
ขวา)

โดยท้าการปรับเกลี่ยแต่งพืน้ ทาง
เดิมขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 355.00 เมตร
หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
1,065.00 ตารางเมตร แล้ว
ท้าการลงหินคลุก หนา 0.10
เมตร กว้าง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 355.00 เมตร
หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
1,065.00 ตารางเมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยอัดเรียบตลอดสาย
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต้าบลท่ายาง

61 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า คสล. ถนน
สายนรา 2

โดยท้าการวางท่อระบายน้้า
คสล. ขนาด 0.60 x 1.00
เมตร จ้านวน 330.00 ท่อน
และบ่อพักท่อ คสล. ขนาด
0.60 x 1.00 เมตร จ้านวน
38 บ่อ ระยะทางรวม 368
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลท่ายาง

เพือ่ ใช้ระบายน้้า

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
90,000

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

-

-

1,026,000

(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

การสัญจรไปมา ประชาชนได้รับความ
สะดวก
สะดวกในการสัญจร ไป
- มา

กองช่าง

สามารถป้องกัน
น้้าท่วมและน้้า
ท่วมขัง

กองช่าง

การระบายน้้าไหลได้
สะดวก

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

62 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า คสล. ถนน
สายฤกษ์ดี

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
560,000

(บาท)
-

(บาท)
-

เพือ่ ใช้ระบายน้้า

โดยท้าการวางท่อระบายน้้า
คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม.
จ้านวน 179.00 ท่อน และบ่อ
พักท่อ คสล. ขนาด 0.60 x
1.00 ม. จ้านวน 21 บ่อ
ระยะทางรวม 200 ม.

63 โครงการวางท่อระบายน้้า เพือ่ ใช้ระบายน้้า
คสล. พร้อมบ่อพักท่อ
และเทคอนกรีตรางวี
ถนนสายมิตรสัมพันธ์

โดยท้าการขุดรื้อคอนกรีตถนน
เดิมให้ได้ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ระยะทางยาว 156 เมตร วาง
ท่อระบายน้้า คสล. ขนาด 0.60
x 1.00 เมตร จ้านวน
139.00 ท่อน และบ่อพักท่อ
คสล. ขนาด 0.60 x 1.00
เมตร จ้านวน 17 บ่อ ระยะทาง
รวม 156.00 เมตร และท้าการ
เทคอนกรีตรางวี ระยะทาง
139.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต้าบลท่ายาง

-

-

551,000

-

64 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า คสล. ถนน
ซอยอนุสรณ์หมื่นทิพย์

โดยท้าการวางท่อระบายน้้า
คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม.
จ้านวน 318.00 ท่อน และบ่อ
พักท่อ คสล. ขนาด 0.60 x
1.00 ม. จ้านวน 36 บ่อ
ระยะทางรวม 354 ม.

-

-

981,000

-

เพือ่ ใช้ระบายน้้า

-

หน่วยงาน

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

สามารถป้องกัน
น้้าท่วมและน้้า
ท่วมขัง

การระบายน้้าไหลได้
สะดวก

กองช่าง

สามารถป้องกัน
น้้าท่วมและน้้า
ท่วมขัง

การระบายน้้าไหลได้
สะดวก

กองช่าง

สามารถป้องกัน
น้้าท่วมและน้้า
ท่วมขัง

การระบายน้้าไหลได้
สะดวก

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

65 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า คสล. ถนน
บ้านนายนุกูล (ประชา
อุทิศ 4)

เพือ่ ใช้ระบายน้้า

โดยท้าการวางท่อระบายน้้า
คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม.
จ้านวน 538.00 ท่อน และบ่อ
พักท่อ คสล. ขนาด 0.60 x
1.00 ม. จ้านวน 62 บ่อ
ระยะทางรวม 600 ม.

66 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า คสล. สาย
พรุพรี 2

เพือ่ ใช้ระบายน้้า

โดยท้าการวางท่อระบายน้้า
คสล. ขนาด 0.60 x 1.00
เมตร จ้านวน 413.00 ท่อน
และบ่อพักท่อ คสล. ขนาด
0.60 x 1.00 เมตร จ้านวน
47 บ่อ ระยะทางรวม 460
เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ้านวน
2 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลท่ายาง

67 โครงการก่อสร้างถนน

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณถนนสายกรุงหยันใต้

ลาดยาง แฮสฟัลท์ติก

ขนาดกว้าง 7.00 ม.

คอนกรีตสายกรุงหยันใต้

หนา 0.05 ม. ระยะทางยาว

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

สามารถป้องกัน
น้้าท่วมและน้้า
ท่วมขัง

การระบายน้้าไหลได้
สะดวก

กองช่าง

-

สามารถป้องกัน
น้้าท่วมและน้้า
ท่วมขัง

การระบายน้้าไหลได้
สะดวก

กองช่าง

-

ร้อยละ

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
1,673,000

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

1,208,000

-

-

-

1,300,000

รอบสถานที่ทิ้งขยะ

ออกนอกพืน้ ที่

บริเวณสถานที่ก้าจัดขยะ
ยาวประมาณ 250.00 ม.

ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง
ที่เดินทาง

320 ม.
68 โครงการก่อสร้างรั้วล้อม เพือ่ ไม่ให้ขยะกระจาย

หน่วยงาน

สะดวก
-

-

-

750,000

-

ขยะถูกจ้ากัด ขยะไม่กะจายออก
อยูใ่ นบริเวณ นอกพืน้ ที่

กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

69 โครงการก่อสร้างถนน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณถนนสายจิตเจริญ

คสล.สายจิตเจริญ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

(บาท)
-

ร้อยละ

480,000

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง

บริเวณถนนสายกรุงหยันใต้

ระบายน้้า คสล.บริเวณ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ทั้งสองฝั่ง เริ่มต้นจากถนนสาย

ถนนสายกรุงหยันใต้

2.เพือ่ ระบายน้้าจาก

ทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ถึงบริเวณ

ชุมชน

หน้าศาลาประชาคมอ้าเภอ

ประชาชนได้รับความ

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ที่เดินทาง

ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
1.เพือ่ ป้องกันและ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ยาว 200 ม.หรือพืน้ ที่รวม

70 โครงการก่อสร้างท่อ

หน่วยงาน

สะดวก
-

-

-

3,045,000

-

ระบายน้้า

ปัญหาน้้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

ได้สะดวก

ทุ่งใหญ่ ขนาด Ø ๑.๐๐ ม.
71 โครงการก่อสร้างวางท่อ

1.เพือ่ ป้องกันและ

บริเวณถนนบุญเนรมิตร วางท่อ

ระบายน้้า คสล. ถนน

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ระบายน้้าขนาด Ø 0.60 ม.

บุญเนรมิต

2.เพือ่ ระบายน้้าจาก

ทั้งสองฝั่ง ระยะทาง 780 ม.

-

-

-

1,885,000

-

ระบายน้้า
ได้สะดวก

ชุมชน
72 ก่อสร้างคูระบายน้้า คสล. 1.เพือ่ ป้องกันและ
และทางเท้าถนนทุ่งสง

จากสี่แยกท่ายางจนสุดเขต

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ทั้ง 2 ฝั้ง โดยแบ่งท้าเป็น

2.เพือ่ ระบายน้้าจาก

ช่วงๆ ขนาดกว้าง 0.50 ม.

ชุมชน

ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ระยะทาง
1,850.00 ม.

-

-

-

3,200,000

3,200,000

ระบายน้้า
ได้สะดวก

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

73 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า คสล. ถนน
สายนรา 4

เพือ่ ใช้ระบายน้้า

โดยท้าการวางท่อระบายน้้า
คสล. ขนาด 0.60 x 1.00
เมตร จ้านวน 710.00 ท่อน
และบ่อพักท่อ คสล. ขนาด
0.60 x 1.00 เมตร จ้านวน
80 บ่อ ระยะทางรวม 790
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลท่ายาง

74 โครงการก่อสร้างถนน

เพือ่ ให้ประชาชน

บริเวณถนนพรุพี 2 ขนาด

ลงลูกรังหรือหินผุ ถนน

ใช้สัญจร ไป - มา

กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง

พรุพี 2

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
2,187,000

(บาท)
-

-

-

-

-

246,400

หน่วยงาน

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

สามารถป้องกัน
น้้าท่วมและน้้า
ท่วมขัง

การระบายน้้าไหลได้
สะดวก

กองช่าง

ร้อยละ

ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ยาว 530 ม. หนาเฉลี่ย

ที่เดินทาง

0.20 ม. หรือพืน้ ที่รวมไม่

สะดวก

น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.
75 โครงการก่อสร้างคู

1.เพือ่ ป้องกันและ

บริเวณถนนสายประปา 1

ระบายน้้าคสล.ถนน

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

เริ่มจากถนนสายทุ่งใหญ่

ประปา ๑

2.เพือ่ ระบายน้้าจาก

หลักช้าง - หัวสะพานคลอง

ชุมชน

สังข์ทั้งสองฝั่ง กว้าง 0.70 ม.

-

-

-

-

850,000

ระบายน้้า

ปัญหาน้้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

ได้สะดวก

ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ระยะทาง
รวม 340 ม.
รวม

80 โครงการ

-

-

41,220,000 12,847,900 19,573,500

1,455,500

4,796,400

-

-

-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการขยายเขตประปา เพือ่ ให้ประชาชนมีน้า
ภายในเขตเทศบาล

ในการอุปโภค บริโภค

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปาภายในเขต

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000

เทศบาล ดังนี้

ที่มีน้าใช้

2.บริเวณบ้านนายประเคียน
3.บริเวณถนนสุดเขตหนอง
ขี้นาค
4.บริเวณถนนชลประทาน บ้านนายสุรินทร์ (บ้านนายสุโท)
5.บริเวณถนนหน้าบ้านผู้ใหญ่
สมพร ม.2 ระยะทางประมาณ
172 ม.
6.บริเวณถนนบุญเรียงอุทิศ
ระยะทาง 290 ม.
ระยะทาง 600 ม.
8.บริเวณซอยมหาชัย
9.บริเวณถนนยวงทองระยะ
ทางยาว 250 ม.

ร้อยละ
ของครัวเรือน

1.ถนนไกรนราอุทิศ ม.2

7.ถนนคลองหนองยาง

300,000

(KPI)

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนมีน้าใช้

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

-

-

-

10. ขยายเขตประปาจากน้้า
บาดาลบริเวณ สนง.ทต.ท่ายาง
ระยะทาง 300 ม.
11. บริเวณถนนสายบ้าน
นางเอี่ยม ระยะทาง 176 ม.
12. บริเวณถนนสายชลประทาน
หนองขี้นาค ระยะทาง 480 ม.
13. ขยายเขตจ้าหน่ายน้้าประปา
14.ถนนสายมาลีอุทิศ
ระยะทางยาว 820.00 เมตร
15.บริเวณอื่นที่มีความ
เดือดร้อน
รวม

5 โครงการ

-

-

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

รวม

เพือ่ ปูองกันการแพร่

1.เด็กนักเรียน

ระบาดของยาเสพติด

5 โครงการ

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2.เยาวชน

ยาเสพติด

และห่างไกลยาเสพติด

3.กลุ่มเสี่ยง

ลดลง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็ก เยาวชน มีความรู้

-

50,000

(KPI)
ปัญหา

-

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

สานักปลัดฯ

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมัน่ คงทางสังคม
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)

1.เพือ่ ใช้เป็นเบาะแส

1.ปี 61 จานวน 28 ตัว

ในการติดตามผู้กระ

2.บริเวณตลาดสด

ทาผิด

จานวน 10 ตัว

2.เพือ่ ปูองกันปัญหา

3.ปี 62-65 บริเวณจุดเสี่ยง

อาชญากรรม

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

800,000

200,000

200,000

4,500,000

(KPI)

รับผิดชอบหลัก

สามารถ

ปัญหาอาชญากรรม

ตามตัวผู้

ลดลง

กระทาผิดได้

กองช่าง
สานักปลัดฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการปรับปรุงระบบกล้อง
โทรทัศวงจรปิด (CCTV)

เพือ่ ให้สามารถใช้งาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม จัดซื้อ

ได้ตามปกติ

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถ

กล้องวงจรปิด

ทดแทนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ใช้งาน

ใช้งานได้ตามปกติ

และอุปกรณ์ประกอบของกล้อง

ได้ตามปกติ

สานักปลัดฯ

วงจรปิด
3 โครงการปูองกันและลด

1.เพือ่ อานวยความ

1.ตีเส้นจราจร และทางม้าลาย

อุบัติเหตุทางถนน

สะดวกและเพิม่ ความ

2.ติดตั้งปูายจราจร ไฟเตือน

ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ

ไฟกระพริบ และอุปกรณ์

ใช้ถนน

เกี่ยวกับการจราจร

2.เพือ่ ลดอุบัติเหตุ

3.ตั้งจุดตรวจ ช่วงเทศกาล

200,000

200,000

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สานักปลัดฯ

ของอุบัติเหตุ ลดลง
ลดลง

ทางท้องถนน
4 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพือ่ ลดการสูญเสียชีวติ

เจ้าหน้าที่งานปูองกันฯ

และทรัพย์สินของ

และประชาชน

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

โครงการ

เพือ่ ให้สมาชิก อปพร.

สมาชิก อปพร.ของเทศบาล

มีความรู้ และเสริม

ตาบลท่ายาง

สร้างประสบการณ์เรื่อง
การปูองกันภัย

สานักปลัดฯ

ของผู้เข้าร่วม

ขึ้นจากอัคคีภัย

อปพร.

สถิติการเกิดอัคคีภัย

ความพึงพอใจ ลดลง

ประชาชนซึ่งอาจเกิด

5 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน

ร้อยละ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ

อปพร.มีประสบการณ์

ความพึงพอใจ ภาคสนามในการปูอง
ของผู้เข้าร่วม กันบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ

สานักปลัดฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการฝึกอบรมเพิม่
ศักยภาพให้กับสมาชิก อปพร.
รวม

เพือ่ พัฒนาความรู้

เป็นค่าใช้จา่ ย ต่างๆ ในโครงการ

ให้กับสมาชิก อปพร.

ฝึกอบรมเพิม่ ศักยภาพ อปพร.

30 โครงการ

-

-

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ผู้รับการอบรม สมาชิก อปพร. มีความ

5,045,000

1,045,000

1,445,000

845,000

845,000

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีศักภาพ

รู้ในการปูองกันและ

เพิม่ ขึ้น

บรรเทาสาธารณภัย

สานักปลัดฯ

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมัน่ คงทางสังคม
2.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ

1.เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ เด็ก และเยาวชน ในเขตพืน้ ที่
ทางการเรียนเด็ก
เยาวชน ในเขตพืน้ ที่

เทศบาล

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

(KPI)

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ

เด็ก เยาวชน เกิดการ

ของเด็ก

พัฒนาตนเองให้มี

เยาวชน

ความรู้ ความสามรถ

เทศบาลให้มีศักยภาพ

ที่มีการพัฒนา มีทักษะทางวิชาการ

สูงยิง่ ขึ้น

ในทางวิชาการ ในกลุ่มสาระต่างๆ

2.เพือ่ ส่งเสริม สนับ
สนุนให้เด็กและเยาวชน
ได้แสดงออกซึ่งความ
สามารถในทางวิชาการ
3.เพือ่ ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
ให้แก่เด็ก และเยาวชน

เพิม่ ขึ้น

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการอาหารเสริม(นม)
สาหรับ ศพด.ทต.ท่ายาง

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก

เด็กนักเรียน ศพด.ทต.ท่ายาง

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

100,000

100,000

100,000

ปฐมวัยของศูนย์ฯ

3 โครงการอาหารเสริม(นม)

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

สาหรับโรงเรียนอนุบาล

อนุบาลได้รับอาหาร

ทต.ท่ายาง

ทต.ท่ายาง

เสริม(นม)

4 โครงการปรับปรุงอาคารสนาม เพือ่ รองรับปริมาณ

(KPI)
เด็กมี
พัฒนาการ

ได้รับอาหารเสริม(นม)
-

200,000

200,000

200,000

200,000

480,000

-

-

-

-

เด็กปฐมวัยมีพัฒนา

ศพด.ทต.ท่ายาง

การที่ดีมีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งกายและใจ

เด็กมี

เด็กนักเรียนมีพัฒนา

พัฒนาการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตามวัย

ตามวัย
ปรับปรุงอาคารสนามเด็กเล่น

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

การที่ดีมีสุขภาพ

โรงเรียนอนุบาล
ทต.ท่ายาง

แข็งแรงทั้งกายและใจ

มีอาคารศูนย์

สามมารถ

กองการศึกษา
กองช่าง

เด็กเล่น ศพด.ทต.ท่ายาง

เด็กนักเรียนที่มีเพิม่

เป็นอาคารเรียน ขนาดกว้าง

พัฒนาเด็กเล็ก

รองรับเด็ก

เป็นอาคารเรียน

มากขึ้น

6 ม. ยาว 10 ม.

ที่กว้างขึ้น

นักเรียนได้
เพิม่ ขึ้น

5 โครงการจัดสื่อการเรียน

เพือ่ ให้เด็กได้มีสื่อการ

เด็กนักเรียนใน ศพด.ทต.ท่ายาง

136,000

136,000

-

-

-

เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมี

การสอนวัสดุทางการศึกษา

เรียนการสอนครบถ้วน

เครื่องเล่นพัฒนาการนักเรียน

และมีพัฒนการที่

การสอน

และหนังสือเรียน ของศูนย์

ครบทุกด้าน

ครบถ้วน

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ท่ายาง

มีสื่อการเรียน พัฒนาการครบ
ทุกด้าน

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV

เพือ่ ใช้บันทึกภาพ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

ผู้ปกครองที่มารับ - ส่ง

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน

เด็กนักเรียน และรักษา

4 จุด

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

180,000

-

-

ความปรอดภัยใน ศพด.

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถบันทึก สามารถปูองกัน
ภาพต่างๆ

เหตุร้ายที่อาจจะเกิด

ในศพด.

กับเด็กและศูนย์พัฒนา

ทต.ท่ายาง

เด็กเล็กได้

ร้อยละของ

เด็กนักเรียนได้รับ

เด็กที่ได้รับ

อาหารเสริมนม เป็น

สาหรับเด็กนักเรียน

สารอาหาร

ประโยชน์แก่ร่างกาย

สังกัด สนง. คณะ

ครบถ้วน

กองการศึกษา
กองช่าง

ทต.ท่ายาง
7 โครงการค่าอาหารเสริม (นม)
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

เพือ่ จ่ายเป็น

1.โรงเรียนวัดท่ายาง

ค่าอาหารเสริมนม

2.โรงเรียนวัดควนสระบัว

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

กองการศึกษา

กรรมการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน
8 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

เพือ่ จ่ายเป็น

1.โรงเรียนวัดท่ายาง

ค่าอาหารกลางวัน

2.โรงเรียนวัดควนสระบัว

2,960,000

2,960,000

2,960,000

2,960,000

2,960,000

ร้อยละของ

เด็กได้รับสารอาหาร

เด็กที่ได้รับ

ครบ 5 หมู่

สาหรับเด็กนักเรียน

สารอาหาร

สังกัด สนง. คณะ

ครบถ้วน

กรรมการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานในเขต
เทศบาล

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล 1.เพือ่ รองรับเด็ก

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ

เทศบาลตาบลท่ายาง และ

นักเรียนของ ศพด.

ดังนี้

จัดการเรียนการสอน

ทต.ท่ายาง ให้ได้เรียน

1.ค่าอาหารเสริม (นม) ของ

ในระดับอนุบาล

โรงเรียนอนุบาล ทต.ท่ายาง

2.เพือ่ ส่งเสริมการ

2.ค่าอาหารกลางวันของ

ศึกษาให้มีมาตรฐาน

โรงเรียนอนุบาล ทต.ท่ายาง

ที่สูงขึ้น

3.ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการ

3.เพือ่ ลดภาระของ

สอน วัสดุการศึกษา เครื่อง

ผู้ปกครอง และเด็ก

เล่นพัฒนาการเด็กนักเรียน

ไม่ต้องเดินทางไกล

และหนังสือเรียนของโรงเรียน

ไปเรียนที่อื่น

อนุบาล ทต.ท่ายาง
4.ค่าตอบแทนบุคลากรการ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)
จานวน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กนักเรียนได้รับการ

กองการศึกษา

เด็กนักเรียนที่ ศึกษาที่ได้มาตรฐาน
-

100,000

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

30,700

-

-

-

-

150,000

150,000

150,000

150,000

เพิม่ ขึ้น

ในระดับที่สูงขึ้น

เรียนการสอน
10 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

เพือ่ ประกอบการเรียน
การสอนตามนโยบาย
ของรัฐ

มีเทคโนโลยีการเรียนการสอน
ตามนโยบายของรัฐ

11 ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลท่ายาง

เพือ่ ใช้ในการปรับปรุง/ มีอาคารเรียนอาคารประกอบที่
ซ่อมแซมอาคารเรียน
พร้อมใช้งาน
และอาคารประกอบของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลท่ายาง

มีเทคโนโลยีการ มีเทคโนโลยีการเรียน
เรียนการสอนที่ การสอนตามนโยบาย
ทันสมัย
ของรัฐ

ศพด.ทต.ท่ายาง

สามารถใช้งาน มีอาคารเรียนอาคาร
ได้ตามปกติ ประกอบที่พร้อมใช้งาน

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 จัดซื้อที่ดิน

เพือ่ ขยายอาคารเรียน

จัดซื้อที่ดินบริเวณ ศพด.

และพืน้ ที่ใช้สอย

ทต.ท่ายาง

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

5,000,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)
สามารถ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีพนื้ ที่ใช้สอยเพิม่ ขึ้น

กองการศึกษา

รองรับจานวน
อาคารเรียน
ได้มากขึ้น

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศพด.ทต.ท่ายาง

เพีอ่ ความสวยงามและให้ จัดซื้อปูนปัน้ รูปตัวสัตว์ และ
เด็กได้ศึกษาเรียนรู้
ต้นไม้ดอกไม้ประดับ

14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่ ให้ความรู้และ

จัดอบรม จานวน 1 ครั้ง

-

-

50,000

-

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

ให้กับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล พัฒนาศักยภาพของ

มีภูมิทัศน์ที่ ภูมิทัศน์หน้า ศพด.ทต.
เรียบร้อย ท่ายางเป็นระเบียบ
สวยงาม เรียบร้อย สวยงามและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก
ร้อยละ

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ของผู้ที่รับ

มีความรู้และนาไป

เด็ก บุคลากรทางการศึกษา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้บริหาร คณะกรรมการ

ผู้ดูแลเด็ก บุคลากร

มีความรู้

ศพด.ทต.ท่ายาง และโรงเรียน

ทางการศึกษา

เพิม่ ขึ้น

อนุบาลเทศบาลตาบลท่ายาง

ผู้บริหาร คณะกรรมการ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

การฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง

ศพด.ทต.ท่ายาง และ
โรงเรียนอนุบาล
15 โครงการสนามเด็กเล่นเสริม
ปัญญา

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

เด็กมีสนามเด็กเล่นที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้

-

-

100,000

100,000

100,000

เด็กมี
เด็กมีสนามเด็กเล่นที่
พัฒนาการตาม เอือ้ ต่อการเรียนรู้
วัย

ศพด.ทต.ท่ายาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยใน
การบริหารสถานศึกษา
๑. ค่าใช้จา่ ยในการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลท่ายาง

ศพด.ทต.ท่ายาง

1.1 ค่าหนังสือเรียน

เพือ่ จัดหาหนังสือเรียน
ให้ผู้เรียนตามนโยบาย
ของรัฐ

ผู้เรียนที่มีอายุ ๓ - ๕ ปี จานวน
๖๕ คน

-

13,000

-

-

-

เด็กนักเรียน
ได้รับหนังสือ
เรียนครบถ้วน

ผู้เรียนมีหนังสือเรียน
สาหรับใช้ในการเรียนรู้

1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน

เพือ่ สนับสนุนค่าอุปกรณ์ ผู้เรียนที่มีอายุ ๓ - ๕ ปี จานวน
การเรียนให้ผู้เรียนตาม ๖๕ คน
นโยบายของรัฐ

-

13,000

-

-

-

เด็กนักเรียน
ได้รับอุปกรณ์
การเรียน
ครบถ้วน

ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียน

1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

เพือ่ สนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน
ให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบายของรัฐ

ผู้เรียนที่มีอายุ ๓ - ๕ ปี จานวน
๖๕ คน

-

19,500

-

-

-

เด็กนักเรียน ผู้เรียนได้รับ
ได้รับ
การสนุบสนุนค่า
เครื่องแบบ เครื่องแบบนักเรียน
นักเรียนตาม
นโยบายของรัฐ

1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพือ่ จัดกิจกรรมพัฒนา
ให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบายของรัฐ

ผู้เรียนที่มีอายุ ๓ - ๕ ปี จานวน
๖๕ คน

-

27,950

-

-

-

ผู้เรียนมี ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
พัฒนาการตาม ผ่านกิจกรรมพัฒนา
วัย
ผู้เรียน

1.5 ค่าอาหารกลางวัน

เพือ่ จัดหาอาหารกลางวัน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้กับนักเรียน
จานวน ๔๐ คน

260,000

260,000

196,000

196,000

196,000

เด็กที่ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.6 ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)

เพือ่ จัดหาสื่อการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน
ตามนโยบายของรัฐ

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน ๔๐ คน

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

156,400

156,400

68,000

68,000

68,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กนักเรียน ผู้เรียนมีสื่อสาหรับใช้ใน
ได้รับวัสดุทาง การเรียนรู้
การศึกษาตาม
นโยบายของรัฐ

2. ค่าใช้จา่ ยในการจัด
การศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลท่ายาง

โรงเรียนอนุบาล
ทต.ท่ายาง

2.1 ค่าอาหารกลางวัน

เพือ่ จัดหาอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ให้กับนักเรียน
ตาบลท่ายาง จานวน ๙๐ คน

-

-

360,000

360,000

360,000

ร้อยละของ
เด็กที่ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน

2.2 ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

เพือ่ ปรับปรุงหลักสูตรให้ หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาล
สอดคล้องกับบริบท
เทศบาลตาบลท่ายางสอดคล้อง
ต่างๆและตามนโยบาย กับบริบทและนโยบายของรัฐ
ของรัฐ

-

20,000

20,000

20,000

20,000

เด็กนักเรียน
ได้รับการสอน
ตรงตาม
นโยบายของรัฐ

2.3 ค่าใช้จา่ ยอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Wireless
Fidelity :Wifi

เพือ่ สามารถใช้เทคโนโลยี มีเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียน
ให้สะดวกและเกื้อต่อการ การสอน
เรียนการสอน

-

7,200

7,200

7,200

7,200

เด็กได้รับการ มีเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอนที่ เรียนการสอน
ทันสมัย

มีหลักสูตรของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบล
ท่ายางสอดคล้องกับ
บริบทและนโยบายของรัฐ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2.4 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

เพือ่ ใช้ในการพัฒนา/
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
ปรับปรุงห้องสมุดของ ท่ายางมีห้องสมุดที่เอื้อต่อการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เรียนการสอน
ตาลท่ายาง

-

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน 1 ห้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลท่ายางมีห้องสมุดที่
เอื้อต่อการเรียนการสอน

2.5 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

เพือ่ ใช้ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สาหรับนักเรียน

-

50,000

50,000

50,000

50,000

เด็กมี
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
พัฒนาการตาม ภายในสาหรับนักเรียน
วัย

2.6 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.

เพือ่ ใช้ในการพัฒนาครู
ให้มีความรอบรู้และก้าว
ทันนโยบายทาง
การศึกษาของรัฐ

ข้าราชการ/พนักงานครู มีการ
พัฒนาความรู้ในการสอนและ
ก้าวทันตามนโยบายของรัฐ
จานวน ๕ คน

-

15,000

15,000

15,000

15,000

ครูมีความรู้
ครูมีการพัฒนาความรู้
และมีศักยภาพ ในการสอนและก้าวทัน
เพิม่ ขึ้น
ตามนโยบายของรัฐ

2.7 ค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์
การปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพือ่ ใช้ในการรณรงค์
ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

โรงเรียนมีการรณรงค์ปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

-

15,000

15,000

15,000

15,000

เด็กนักเรียนมี โรงเรียนมีการรณรงค์
ความรู้ถึงโทษ ปูองกันยาเสพติดใน
ภัยของยาเสพติด สถานศึกษา

2.8 ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)

เพือ่ จัดหาสื่อการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน
ตามนโยบายของรัฐ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลท่ายาง จานวน ๙๐ คน

-

153,000

153,000

153,000

153,000

เด็กนักเรียนมี
สื่อที่ใช้ในการ
เรียนการสอน

ผู้เรียนมีสื่อสาหรับใช้ใน
การเรียนรู้

2.9 ค่าหนังสือเรียน

เพือ่ จัดหาหนังสือเรียน
ให้ผู้เรียนตามนโยบาย
ของรัฐ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลท่ายาง จานวน ๙๐ คน

-

18,000

18,000

18,000

18,000

เด็กนักเรียน
ได้รับหนังสือ
เรียนครบถ้วน

ผู้เรียนมีหนังสือเรียน
สาหรับใช้ในการเรียนรู้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2.10 ค่าอุปกรณ์การเรียน

2.11 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

รวม

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เพือ่ สนับสนุนค่าอุปกรณ์ ตาบลท่ายาง จานวน ๙๐ คน
การเรียนให้ผู้เรียนตาม
นโยบายของรัฐ

-

18,000

18,000

18,000

18,000

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลท่ายาง จานวน ๙๐ คน

-

27,000

27,000

27,000

27,000

เด็กนักเรียน ผู้เรียนได้รับ
ได้รับ
การสนุบสนุนค่า
เครื่องแบบ เครื่องแบบนักเรียน
นักเรียนตาม
นโยบายของรัฐ

เพือ่ สนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน
ให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบายของรัฐ

(KPI)
เด็กนักเรียน
ได้รับอุปกรณ์
การเรียน
ครบถ้วน

รับผิดชอบหลัก
ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียน

2.12 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

เพือ่ จัดกิจกรรมพัฒนา
ให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบายของรัฐ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลท่ายาง จานวน ๙๐ คน

-

38,700

38,700

38,700

38,700

เด็กมี
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
พัฒนาการตาม ผ่านกิจกรรมพัฒนา
วัย
ผู้เรียน

2.13 ค่ากิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนตามวัย

เพือ่ ดาเนินการโครงการ ดาเนินการโครงการ กิจกรรม
กิจกรรมต่างๆใน
ต่างๆในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตาบลท่ายาง
ตาบลท่ายาง

-

68,000

68,000

68,000

68,000

เด็กมี
ดาเนินการโครงการ
พัฒนาการตาม กิจกรรมต่างๆใน
วัย
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลท่ายาง

47 โครงการ

-

-

6,072,400

7,126,450 11,873,900 6,643,900 6,643,900

-

หน่วยงาน

-

-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมัน่ คงทางสังคม
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการควบคุมและปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

2 โครงการปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

การระบาดของโรค

ขึ้นไป และสุนัขที่ไม่ได้รับการ

ความพึงพอใจ ระบาดของโรคพิษสุนัข

พิษสุนัขบ้าในพืน้ ที่

ดูแล หรือไม่มีเจ้าของ

ของประชาชน บ้าในพืน้ ที่ได้

1.เพือ่ ควบคุม ปูองกัน

ฉีดพ่นสารเคมี เพือ่ กาจัดยุง

โรคไข้เลือดออก

ตัวแก่ที่เป็นพาหะนาโรค

ในพืน้ ที่

ในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ

ร้อยละของ
ผู้ติดเชื้อ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สุนัข แมว อายุตั้งแต่ 3 เดือน

50,000

50,000

(KPI)

เพือ่ ควบคุม ปูองกัน

50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

สามารถปูองกันการ

ลดการแพร่ระบาดของ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก

2.เพือ่ ให้ความรู้

ลดลง

ประชาชน เกี่ยวกับโรค
วิธปี ูองกัน
3 บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ให้บริการการแพทย์

ช่วยเหลือฉุกเฉินเบือ้ งต้น

ฉุกเฉินแก่ประชาชน

ก่อนนาส่งต่อเข้ารับการรักษา

ในเขตเทศบาล

ในสถานพยาบาล

4 โครงการเฝูาระวังและติดตาม เพือ่ เฝูาระวังและติดตาม กิจกรรมจัดทาทะเบียนสุขภาพ
ภาวะสุขภาพของพนักงานและ พนักงานและ ของ
และตรวจสอบสุขภาพประจาปี
พนักงานจ้างเทศบาลตาบลท่า พนักงานจ้างและเพือ่
ยาง
กระตุ้นให้พนักงานเกิด
ความตระหนักการดูแล
สุขภาพของตนเอง

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ประชาชน

ประชาชนได้รับ

กองสาธารณสุข

ได้รับการ

การช่วยเหลืออย่าง

และสิ่งแวดล้อม

เข้าถึงบริการ รวดเร็ว
-

-

50,000

50,000

50,000

พนักงานได้รับ พนักงานและพนักงาน
การดูแล จ้างได้รับการตรวจค้นหา
สุขภาพประจาปี โรคในระยะเริ่มต้นเพือ่
การรักษาที่ทันท่วงที

กองสาธารณสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 อุดหนุนโครงการตาม

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

140,000

140,000

140,000

140,000

140,000 1.ปัญหายา

(KPI)

อุดหนุนงบประมาณ

แนวทางพระราชดาริด้าน

ยาเสพติด

ทั้งหมด 7 ชุมชน

เสพติดลดลง

ถึงภัยจากยาเสพติด

สาธารณสุข

2.เพือ่ ให้ความรู้

ในการดาเนินโครงการ ดังนี้

2.กลุ่มเปูา

และร่วมกันแก้ปัญหา

26 โครงการ

1.ประชาชนตระหนัก

1.โครงการปูองกันและ

และตรวจเต้า

เปูาหมาย

แก้ไขปัญหายาเสพติด

นมด้วยตนเอง 2.สตรีกลุ่มเปูาหมาย

3.เพือ่ ส่งเสริม

TO BE NUMBER ONE

3.หญิงตั้ง

มีความรู้และตระหนัก

สุขภาพหญิงตั้ง

2.โครงการคัดกรองมะเร็ง

ครรภ์และ

ถึงโรคมะเร็งเต้านม

ครรภ์และทารกใน

เต้านม

ทารกมี

3.หญิงตั้งครรภ์

ครรภ์ให้สมบูรณ์

3.โครงการส่งเสริมโภชนาการ

สุขภาพ

มีความรู้ในการดูแล

แข็งแรง

สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

แข็งแรง

ตนเอง

ร้านอาหาร
ผ่านการ
ประเมินไม่พบ
สารปนเปือ้ นใน
อาหารที่มาวาง
จาหน่าย

ประชาชนได้รับบริโภค
อาหารที่สะอาด
ปลอดภัย จากสาร
ปนเปือ้ น

-

กองสาธารณสุข

หมายมีความรู้ ยาเสพติดในพืน้ ที่

เต้านมแก่สตรีกลุ่ม

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ เพือ่ ยกระดับมาตรฐาน
ดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จาหน่ายอาหาร
และให้ผู้ประกอบการให้
มีความรู้ความเข้าใจใน
การประกอบกิจการและ
เพือ่ รณรงค์การ
ดาเนินงานให้อาหาร
สะอาดปลอดภัย ปลอด
มลพิษ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.เพือ่ แก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับมะเร็ง

รวม

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการ
ยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการจาหน่ายอาหารและ
ตลาด เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านอาหารและ
ตลาด ตรวจสอบหาสารปนเปือ้ น
ในอาหาร และจัดกิจกรรม
เผยแพร่ข้อกาหนดท้องถิ่นในงาน
สาธารณสุข

-

-

-

300,000

300,000

50,000

400,000

50,000

400,000

50,000

400,000

-

ให้ลดลง

-

กองสาธารณสุข

-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมัน่ คงทางสังคม
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

1.เพือ่ เสริมสร้างการ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

พัฒนาตนเองและ

อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

105,000

110,000

115,000

115,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)
ร้อยละ

รับผิดชอบหลัก
ผู้สูงอายุได้รับการ

ความพึงพอใจ พัฒนาตนเองและได้

การเรียนรู้ตลอดชีวติ

หน่วยงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

ของผู้เข้าร่วม เรียนรู้การอยูร่ ่วมกัน

2.เพือ่ ฝึกอบรมให้

โครงการ

อย่างมีความสุข

ร้อยละ

ผู้สูงอายุมีความรู้

ความรู้ แก่ผู้สูงอายุ
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

เพือ่ ให้ผู้สูงอายุมีความรู้

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

70,000

73,500

77,000

80,500

80,500

ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการดูแล

ของผู้เข้าร่วม พฤติกรรมในการดูแล

ประมาณ 200 คน

สุขภาพอนามัยของ

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน

รวม

14 โครงการ

โครงการ

ตนเองทั้งด้านโภชนา

การ การฟืน้ ฟู

การ การฟืน้ ฟู

สมรรถภาพทางร่างกาย

สมรรถภาพทางร่างกาย

และจิตใจ

และจิตใจ

-

-

-

170,000

100,000

178,500

100,000

187,000

100,000

195,500

100,000

195,500

ร้อยละของผู้ที่ ประชาชนได้รับการ
ได้รับความ ช่วยเหลือและบรรเทา
เดือดร้อนได้รับ ความเดือดร้อน
การช่วยเหลือ
-

สังคม

สุขภาพอนามัยของ

ตนเองทั้งด้านโภชนา

เพือ่ ช่วยเหลือประชาชน ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ที่ได้รับความเดือดร้อน ภายในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ

-

กองสวัสดิการฯ

-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมัน่ คงทางสังคม
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

40,000

42,000

44,000

46,000

46,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)

รับผิดชอบหลัก

เพือ่ อบรมให้ความรู้

สตรีในเขตเทศบาลตาบลท่ายาง

ในการพัฒนาศักยภาพ

ทั้ง 7 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่

ความพึงพอใจ ทักษะ มีศักยภาพ

ของสตรีให้เป็นที่ยอม

เกี่ยวข้อง จานวน 100 คน

ของผู้เข้าร่วม ในการพัฒนาตนเอง

รับต่อสังคม

ร้อยละ

โครงการ

หน่วยงาน

ทาให้สตรีมีความรู้

กองสวัสดิการ
สังคม

ให้เป็นที่ยกย่องของ
สังคม

2 โครงการส่งเสริมทักษาะการ
เล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน

เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน

เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล

-

100,000

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ

เด็ก เยาวชน มีทักษะ

กองสวัสดิการ

ได้มีทักษะในการเล่น

ของเด็ก

และพัฒนาการด้าน

สังคม

กีฬา และรักการออก

เยาวชน

กีฬาเพิม่ ขึ้น

กาลังกาย

ที่ร่วมโครงการ
มีทักษะใน
การเล่นกีฬา

3 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

เพือ่ เสริมสร้างเครือข่าย เด็ก เยาวชน ประชาชนทั้ง 7
ระหว่างชุมชน และ
สร้างความรัก ความ
สามัคคีในหมู่คณะ

ชุมชน

240,000

252,000

264,000

276,000

276,000

ร้อยละ

1.เด็ก เยาวชนใช้เวลา

ความพึงพอใจ ว่างเป็นประโยชน์
ของผู้เข้าร่วม ห่างไกลยาเสพติด
โครงการ

2.มีการบูรณาการ่วม

เพือ่ ให้มีน้าใจเป็น

กันระหว่างประชาชน

นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ

กับเทศบาล

รู้อภัย

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการปูองกันและแก้ไข

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

31,500

33,000

34,500

34,500

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)
ร้อยละ

รับผิดชอบหลัก

เพือ่ สร้างความเข้าใจ

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก

เกี่ยวกับการจัดเก็บ

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นาชุมชน

ความพึงพอใจ ใจเกี่ยวกับการจัดเก็บ

สตรี และบุคคลในครอบครัว

ข้อมูล ความตระหนัก

ผู้นากลุ่มต่างๆ อาสาสมัคร

ของผู้เข้าร่วม ข้อมูล ความตระหนัก

และความร่วมมือแก่

และกลุ่มสตรีในพืน้ ที่

โครงการ

สามารถสร้างความเข้า

กลุ่มเปูาหมายในการ

ปูองกัน เฝูาระวังความ

ปูองกัน เฝูาระวังความ

รุนแรงในพืน้ ที่ ซึ่ง

รุนแรงในพืน้ ที่ ซึ่ง

สามารถนาไปวิเคราะห์

สามารถนาไปวิเคราะห์

ปัญหา และแผนดาเนิน

ปัญหา และแผนดาเนิน

การปูองกันและแก้ไข

การปูองกันและแก้ไข

ปัญหาความรุนแรงใน

ปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว

ครอบครัว

5 โครงการปูองกันปัญหาการ

เพือ่ สร้างภูมิคุ้มกันให้

ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

กับเด็กและเยาวชน

ความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจ

ได้มีความรู้ ความเข้าใจ

ของผู้เข้าร่วม เกี่ยวกับปัญหาและ

เกี่ยวกับปัญหาและ

40,000

42,000

44,000

46,000

46,000

ร้อยละ

โครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

และความร่วมมือแก่

กลุ่มเปูาหมายในการ

เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

หน่วยงาน

เด็กและเยาวชน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากการมีเพศสัมพันธ์

จากการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควรและ

ก่อนวัยอันควรและ

รู้จกั หน้าที่ความรับ

รู้จกั หน้าที่ความรับ

ผิดชอบ

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง

เพือ่ สร้างความรัก

ครอบครัวในชุมชนในเขต

ความเข้าใจและความ

เทศบาล จานวน 7 ชุมชน

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

31,500

33,000

34,500

34,500

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)
ร้อยละ

รับผิดชอบหลัก
สมาชิกครอบครัว

ความพึงพอใจ ตระหนักถึงความสาคัญ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

หน่วยงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

ของผู้เข้าร่วม ของสถาบันครอบครัว

สมาชิกในครอบครัว

โครงการ

ผิดชอบ
7 โครงการจัดทาแผนชุมชน

เพือ่ ให้ชุมชนมีข้อมูล

จัดเวทีประชาคมทั้ง 7 ชุมชน

30,000

31,000

33,000

34,000

34,000

ร้อยละ

มีแผนชุมชนที่สามารถ

สภาพปัญหาและความ

ความพึงพอใจ นาไปเป็นเครื่องมือ

ต้องการของชุมชน

ของผู้เข้าร่วม ในการแก้ปัญหา

นามาวิเคราะห์กิจกรรม

โครงการ

แผนงานโครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

ความต้องการของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง

ในการพัฒนาของแต่ละ
ชุมชน
8 โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

1.เพือ่ พัฒนาเพิม่ พูน

เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่

ความรู้ให้กับเด็กและ

ที่เกี่ยวข้อง จานวน 100 คน

เยาวชน
2.เพือ่ ให้เด็กและ
เยาวชนได้ทราบถึง
สิทธิบทบาทหน้าที่
ของตน

30,000

31,500

33,000

34,500

34,500

ร้อยละ

เด็กและเยาวชนได้รับ

ความพึงพอใจ การพัฒนาและเรียนรู้
ของผู้เข้าร่วม อย่างต่อเนื่อง
โครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน
ชุมชน

เพือ่ เป็นฐานข้อมูลใน

จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานชุมชน

การพัฒนาท้องถิ่น

จานวน 1,600 ครัวเรือน

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

40,000

42,000

44,000

46,000

46,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)
ร้อยละ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถเป็นฐานข้อมูล

ของครัวเรือน ในการพัฒนาเทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่จดั เก็บได้
10 โครงการเพิม่ เติมคุณค่าภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุ

2.เพือ่ ส่งเสริม สนับ

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ

50,000

52,000

55,000

57,000

57,000

สนุนให้เกิดการรวม

และครอบครัวในพืน้ ที่ตาบล

ความพึงพอใจ อายุและครอบครัวได้

กลุ่มและเกิดกิจกรรม

ท่ายางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ของผู้เข้าร่วม รู้จกั ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้สูงอายุมีความต่อเนื่อง จานวน 100 คน

ร้อยละ

โครงการ

และยัง่ ยืน
11 อุดหนุนโครงการฝึกอบรม

1.เด็ก เยาวชน ผู้สูง

กองสวัสดิการ
สังคม

และสามารถอนุรักษ์
ขนมพืน้ บ้านให้คงอยู่

เพือ่ สร้างความ

อุดหนุนงบประมาณให้กับ

ลูกเสือชาวบ้านอาเภอ

สามัคคีการอยูร่ ่วม

ที่ทาการปกคองอาเภอทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ผู้เข้าร่วม

ความสามัคคีเป็น

ฝึกอบรม

หมู่คณะเพือ่ บาเพ็ญ

กันกับผู้อื่น การ

มีความรู้

ประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม

บาเพ็ญประโยชน์

เพิม่ ขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

เพือ่ ส่วนรวม
12 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบ

เพือ่ สร้างความเข้ม

อุดหนุนงบประมาณให้กับ

ครัวในชุมชน (ศพค.)

แข็งให้ครอบครัว

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ครอบครัว

ประชาชนได้ความรู้

กองสวัสดิการ

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

มีความ

และสร้างครอบครัว

สังคม

(ศพค.)

เข้มแข็ง

ให้เข้มแข็ง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 อุดหนุนกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลตาบลท่ายาง

เพือ่ ส่งเสริมอาชีพ

กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

ให้กับกลุ่มสตรี

ตาบลท่ายาง

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กลุ่มสตรี

กลุ่มสตรีมีรายได้

กองสวัสดิการ

มีความรู้

จากการส่งเสริม

สังคม

และมีอาชีพ อาชีพและมีรายจ่าย

14 อุดหนุนชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลท่ายาง

เพือ่ ส่งเสริมอาชีพ

ชุมชนทั้ง 7 ชุมชน

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

ให้กับประชาชน

เสริม

ลดลง

ร้อยละ

ประชาชนมีรายได้

ของประชาชน จากการส่งเสริม

ในเขตเทศบาล

มีรายได้

กองสวัสดิการ
สังคม

อาชีพ

เพิม่ ขึ้น
15 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะอาชีพ
สาหรับคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ

รวม

73 โครงการ

1.เพือ่ สร้างทางเลือก
คนพิการและผู้ดูและคนพิการใน
และโอกาสในการมีอาชีพ เขตเทศบาล
มีรายได้เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว 2.เพือ่
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างเครือข่ายอาชีพ
โดยคนพิการและผู้ดูและ
คนพิการ
-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

710,000

855,500

875,000

918,500

918,500

ผู้พิการและ ผู้พิการและผู้ดูแลคน
ผู้ดูแลคนพิการ พิการมีรายได้เพิม่ ขึ้น
มีอาชีพและมี
รายได้

-

-

กองสวัสดิการฯ

-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมัน่ คงทางสังคม
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 จัดงานวันเทศบาล

ให้ผู้บริหาร พนักงาน

จัดพิธที าบุญตักบาตร ถวาย

และลูกจ้างเทศบาล

ภัตตาหารแด่พระสงฆ์

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)
ร้อยละ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เกิดความสามัคคี

สานักปลัดฯ

ความพึงพอใจ เป็นหมู่คณะ

ตอดจนสมาชิกได้ระลึก

ของผู้เข้าร่วม

ถึงวันสาคัญของ

โครงการ

เทศบาล
2 โครงการจัดงานวัน อปพร.

เพือ่ ให้สมาชิก อปพร.

อปพร.จานวน 106 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ

เกิดความสามัคคี

ร่วมกิจกรรมเนื่อง

ความพึงพอใจ เป็นหมู่คณะ

ในวัน อปพร.

ของผู้เข้าร่วม

สานักปลัดฯ

โครงการ
3 โครงการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธี

เพือ่ จัดงานรัฐพิธี/

จัดงานรัฐพิธแี ละราชพิธตี ่างๆ

ราชพิธี และวันสาคัญ
ต่างๆ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

จานวน

1. หน่วยงานภาครัฐ /

เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิม

กิจกรรมที่

เอกชน ประชาชนได้

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

ดาเนินการ

ทากิจกรรมเทิดพระ

พระเจ้าอยูห่ ัว และพระบรมราชิ

เกียรติร่วมกัน

นาถ และวันสาคัญอื่นเนื่องใน

2. เกิดความสามัคคี

วโรกาสต่างๆ

เป็นหมู่คณะ

สานักปลัดฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการจัดงานวันกตัญญู

1.เพือ่ อนุรักษ์ สืบสาน

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ

วัฒนธรรม ประเพณี

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

150,000

80,000

80,000

(KPI)
ร้อยละ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.เด็ก เยาวชนและ

กองการศึกษา

ความพึงพอใจ ประชาชนได้ร่วมกัน

อันดีงามของไทย

ของผู้เข้าร่วม อนุรักษ์สืบสาน

ให้คงอยูส่ ืบไป

โครงการ

ประเพณีวนั สงกรานต์

2.เพือ่ ให้ประชาชนได้

ให้คงอยูส่ ืบไป

แสดงออกถึงความ

2.สามารถสร้างความ

เคารพนับถือและความ

สัมพันธ์อันดีของ

กตัญญูต่อผู้สูงอายุ

ครอบครัว ชุมชน

5 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

1.เพือ่ ให้เด็กนักเรียน

เด็กนักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วม

แข่งขันกีฬาเด็กนักเรียน

เยาวชน ได้แสดงความ

การแข่งขันกีฬา

เยาวชน และประชาชน

สามารถด้านกีฬา

100,000

150,000

150,000

150,000

150,000

มีตัวแทน

1.นักเรียน เยาวชน

ของเด็ก

ได้พัฒนารูปแบบ

เยาวชน

การเล่นกีฬาอย่าง

ที่ตนเองถนัด

ร่วมแข่งขัน

2.เพือ่ คัดเลือกนักกีฬา

กีฬาในระดับ 2.เปิดโอกาสและเวที
ให้เยาวชน เด็กนักเรียน
จังหวัด

แต่ละชนิด และแต่ละ

6 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ถูกวิธี

ประเภทเป็นตัวแทน

โดยใช้กิจกรรมการ

จังหวัดฯ

แข่งขันกีฬา

เพือ่ สืบสานประเพณี

จัดพิธที าบุญตักบาตรบริเวณ

วัฒนธรรม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ

สามารถอนุรักษ์ประ

ลานอเนกประสงค์ 100 ปี

ประชาชน

เพณีอันดีงามให้คงอยู่

สมเด็จย่า

ที่เข้าร่วม

สืบไป

โครงการ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก 1.เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน
มีโอกาสแสดงออก

เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

ตาบลท่ายาง

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)
ร้อยละ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.เด็กและเยาวชน

กองการศึกษา

ความพึงพอใจ มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

ถึงความสามารถ

ของผู้เข้าร่วม 2.เด็กและเยาวชนมี

2.เพือ่ ส่งเสริมและ

โครงการ

พัฒนาศักยภาพเด็ก

ความรัก สามัคคี
ในหมู่คณะ

ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ และ
สังคม
8 โครงการจัดงานวันสารท
เดือนสิบ

1.เพือ่ เป็นการสืบสาน

ประชาชนทุกชุมชนในเขต

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ประเพณีวนั สารท

เทศบาล และประชาชนพืน้ ที่

ความพึงพอใจ ประเพณีท้องถิ่น

เดือนสิบ อันเป็น

ใกล้เคียง

ของผู้เข้าร่วม วัฒนธรรมท้องถิ่น

วัฒนธรรมของคนไทย

ร้อยละ

โครงการ

ภาคใต้ให้คงอยูส่ ืบไป

สามารถอนุรักษ์

กองการศึกษา

ที่สาคัญของภาคใต้
ให้คงอยูส่ ืบไป

2.เพือ่ แสดงถึงความ
กตัญญูต่อบรรพบุรุษ
9 โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวนั ลอยกระทง

เพือ่ ส่งเสริม ฟืน้ ฟู

ประชาชน เด็ก และเยาวชน

ประเพณีวนั ลอยกระทง

ในเขตชุมชนทั้ง 7 ชุมชน

ให้คงอยูส่ ืบไปและเป็น
การเผยแพร่ ส่งเสริม
การท่องเที่ยว

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ร้อยละ

สามารถอนุรักษ์

ความพึงพอใจ ประเพณีท้องถิ่น
ของผู้เข้าร่วม วัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการ

ที่สาคัญของภาคใต้
ให้คงอยูส่ ืบไป

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการก่อสร้างศูนย์ฟิตเนส

11 โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด

12 อุดหนุนโครงการจัดงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,764,000

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)

ออกกาลังกาย

ม. ยาว 21 ม.สูง 3 ม.หรือ

ความพึงพอใจ ออกกาลังกาย

พืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม.

ของประชาชน
20,000

21,000

22,000

23,000

23,000

ร้อยละ

ร้อยละ

ประชาชนมีสถานที่

1.เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรม

1.กิจกรรมให้ความรู้แก่เด็ก

จริยธรรมให้กับเด็ก

เยาวชน จานนวน 50 คน

ความพึงพอใจ มีคุณธรรม จริยธรรม

เยาวชนและครอบครัว

2.กิจกรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัด

ของผู้เข้าร่วม สามารถดาเนินชีวติ

2.เพือ่ เสริมสร้างความ

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง สมาชิก

รู้ ความเข้าใจในหลัก

สภาฯ ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่

แก่คนอื่น

ธรรมคาสอนของ

จานวน 100 คน

2.พุทธศาสนาของ

โครงการ

1.เด็กและเยาวชน

ท้องถิ่นได้รับการสืบ

สาคัญทางศาสนา

ทอดแก่คนรุ่นหลัง

ส่งเสริมประเพณีตักบาตร

ลากพระ และตัก

วัฒนธรรมเทศบาลตาบลท่ายาง

เทโวโรหณะ

บาตรเทโวโรหณะ

เพือ่ สืบสานประเพณี

อุดหนุนงบประมาณให้กับ

วันสารทเดือนสิบ

ที่ทาการปกครองอาเภอทุ่งใหญ่

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ

กองช่าง

กองสวัสดิการ
สังคม

เป็นแบบอย่างที่ดี

พุทธศาสนาและวัน

20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 12

อุดหนุนงบประมาณให้กับสภา

และรถหรมับเข้าร่วม

ตัวชีว้ ัด

เพือ่ ให้ประชาชนได้

เพือ่ สืบสานประเพณี

13 อุดหนุนโครงการส่งหรมับ

งบประมาณ

ประเพณีตักบาตร

กองการศึกษา

ของประชาชน เทโวโรหณะและ

20,000

20,000

50,000

50,000

50,000

ที่เข้าร่วม

ลากพระมีการสืบทอด

โครงการ

ต่อไป

ร้อยละ

ประเพณีวนั สารท

ของประชาชน เดือนสิบได้รับการ

ประกวดในงานประเพณี

ที่เข้าร่วม

วันสารทเดือนสิบ

โครงการ

สืบทอดต่อไป

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
ประเพณีลากพระและกาชาด

เพือ่ สืสานประเพณี

อุดหนุนงบประมาณให้กับ

ลากพระและกาชาด

ที่ทาการปกครองอาเภอทุ่งใหญ่

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เพือ่ สืบสานประเพณี

อุดหนุนงบประมาณให้กับ

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ที่ทาการปกครองอาเภอทุ่งใหญ่

(KPI)
ร้อยละ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเพณีลากพระ

กองการศึกษา

ของประชาชน และกาชาดได้รับการ

อาเภอทุ่งใหญ่
15 อุดหนุนการจัดงานประเพณี

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ที่เข้าร่วม

สืบทอดต่อไป

ร้อยละ

ประเพณีมาฆบูชา

กองการศึกษา

ของประชาชน แห่ผ้าขึ้นธาตุได้รับ
ที่เข้าร่วม

การสืบทอดต่อไป

โครงการ
16 อุดหนุนโครงการปากปี
ปากเดือน

เพือ่ สืบสานประเพณี

อุดหนุนให้วดั ควนสระบัว

-

-

10,000

10,000

10,000

ท้องถิ่น

ร้อยละ

ประเพณีปากปีปาก

กองการศึกษา

ของประชาชน เดือนได้รับการสืบทอด
ที่เข้าร่วม

ต่อไป

โครงการ
17 อุดหนุนชมรมกีฬา

เพือ่ ส่งเสริมการกีฬา

อุดหนุนงบประมาณให้กับ

ตาบลท่ายาง

ให้เด็กและเยาวชน

ชมรมกีฬาเทศบาลตาบล

หันมาเล่น

ท่ายาง

กีฬามากขึ้น ไกลยาเสพติด

18 อุดหนุนวัดในการบารุง

เพือ่ บารุงรักษา

รักษาเมรุเผาศพ

เมรุเผาศพวัด

เมรุเผาศพวัดท่ายาง

-

50,000

20,000

50,000

20,000

50,000

20,000

50,000

-

เด็ก เยาวชน เยาวชน ใช้เวลาว่าง

กองการศึกษา

เป็นประโยชน์ ห่าง

50,000 มีเมรุ เผาศพ เมรุเผาศพได้รับการ
ที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงให้สามารถ
ใช้งานได้

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

20,000

20,000

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สนามบาสเกตบอลของชุมชน

เพือ่ ส่งเสริมเด็ก เยาวชน จานวน 6 แห่ง รายละเอียด ดังนี้
ในการออกกาลังกาย
1. บริเวณโรงเรียนสุมณฑา 2.
บริเวณโรงเรียนมัธยมบุญคงอุป
การ 3.บริเวณโรงเรียนวัดท่ายาง
4.บริเวณโรงเรียนวิทยานุ
เคราะห์ 5.บริเวณโรงเรียนวัด
ควนสระบัว 6.บริเวณลาน
อเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า

-

-

20 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา

เพือ่ ส่งเสริมการจัดการ

20,000

20,000

กรีฑา-นักเรียน

ที่ทาการปกครองอาเภอทุ่งใหญ่

ตัวชีว้ ัด

400,000

20,000

แข่งขันกีฬาระดับอาเภอ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็ก เยาวชนหัน เด็ก เยาวชนห่างไกลยา
มาเล่นกีฬา เสพติดและรู้จกั ใช้เวลา
เพิม่ ขึ้น
ว่างเป็นประโยชน์

ร้อยละ

1. เกิดความสามัคคี

ของผู้ร่วม

2. สุขภาพแข็งแรง

กิจกรรมมี

และจิตใจแจ่มใส

กองช่าง

กองการศึกษา

สุขภาพ
แข็งแรง
รวม

88 โครงการ

-

-

2,909,000

1,165,000

1,647,000

1,249,000

1,227,000

-

-

-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมัน่ คงทางสังคม
2.8 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจ่ายเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่ สงเคาระห์ช่วย
เหลือผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,515,600

4,515,600

4,515,600

4,515,600

4,515,600

ที่เข้าหลักเกณฑ์ฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแล

มีรายได้

และช่วยเหลือจาก

เพิม่ ขึ้น

เทศบาลมีคุณภาพ

กองสวัสดิการ
สังคม

ชีวติ ที่ดีขึ้น
2 โครงการจ่ายเบีย้ ยังชีพผู้พิการ

เพือ่ สงเคาระห์ช่วย

ผู้พิการที่เข้าหลักเกณฑ์ฯ

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

เหลือผู้พิการ

ผู้พิการ

ผู้พิการได้รับการดูแล

ได้รับการ

และช่วยเหลือจาก

ดูแล

เทศบาลมีคุณภาพ

กองสวัสดิการ
สังคม

ชีวติ ที่ดีขึ้น
3 โครงการจ่ายเบีย้ ยังชีพผู้ปุวย
เอดส์

เพือ่ สงเคาระห์ช่วย

ผู้ปุวยโรคเอดส์

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

เหลือผู้ปุวยเอดส์

ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการ
ได้รับการ
ดูแล

ดูแลและช่วยเหลือจาก

กองสวัสดิการ
สังคม

เทศบาลมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีขึ้น

4 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตาบลท่ายาง

เพือ่ ให้ประชาชนใน

สมทบกองทุนสวัสดิการ

เขตเทศบาลตาบล

ชุมชนเทศบาลตาบลท่ายาง

ท่ายางมีสวัสดิการที่
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเอง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชน

ประชาชนรู้จกั ออม

มีคุณภาพ

ทรัพย์

ชีวติ ที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตาบลท่ายาง

เพือ่ ส่งเสริมให้

สมทบกองทุนหลักประกัน

ประชาชนมีสุขภาพ

สุขภาพเทศบาลตาบลท่ายาง

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

ที่ดีขึ้น
รวม

25 โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน

ประชาชนมีสุขภาพ

มีคุณภาพ

ชีวติ ที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

ชีวติ ที่ดีขึ้น
-

-

5,919,600

5,919,600

5,919,600

5,919,600

5,919,600

-

-

-

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1 อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล เพือ่ ส่งเสริมอาชีพให้กับ อุดหนุนงบประมาณให้กับชุมชน
ตาบลท่ายาง

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

280,000

280,000

280,000

(KPI)
ร้อยละ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนนาความรู้

ประชาชน ลดต้นทุน

ในเขตเทศบาล ดังนี้

ของผู้เข้าร่วม เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ

การผลิต ลดรายจ่าย

ส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้าจืด

โครงการ

พอเพียงมาปรับใช้

เพิม่ รายได้ในระดับ

ให้ประชนในชุมชนหรือตามที่

ที่มีรายได้

ในการประกอบอาชีพ

ครัวเรือนและชุมชน

ชุมชนเสนอความต้องการ

เพิม่ ขึ้น

เพือ่ ลดต้นทุน และมี

รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

รายได้เพิม่ ขึ้น
2 โครงการส่งเสริมอาชีพ

เพือ่ ส่งเสริมและสนับ

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล

ประชาชนในชุมชน

สนุนการเรียนรู้ของ

ตาบลท่ายาง

40,000

41,000

42,000

43,000

43,000

ร้อยละ

กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน

ของผู้เข้าร่วม ชุมชนได้รับการส่งเสริม

ชุมชน และพัฒนากลุ่ม

โครงการ

และมีการแลกเปลี่ยน

อาชีพเดิม

มีความรู้

ความรู้

กองสวัสดิการ
สังคม

เพิม่ ขึ้น
รวม

10 โครงการ

-

-

240,000

241,000

242,000

243,000

243,000

-

-

-
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างอาคาร

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ พัฒนารายได้

ตลาดสดเทศบาลตาบลท่ายาง ของเทศบาล

รวม

5 โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณอาคารตลาดสด (เดิม)

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

45,000,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000

จานวน 1 หลัง

(KPI)
มีตลาดที่

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1.เทศบาลมีรายได้

กองช่าง

ได้มาตรฐาน เพิม่ ขึ้น

2.เพือ่ ความเป็น

2.ตลาดมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

ระเบียบเรียบร้อย

-

รับผิดชอบหลัก

-

45,000,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000

-

-

-
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แบบ ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

800,000

200,000

200,000

(KPI)
จานวน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม

เพือ่ ส่งเสริมพหุภาคี

จัดกิจกรรม ดีงนี้

1.เกิดการช่วยเหลือ

สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

ในการดูแล อนุรักษ์

1.กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรมที่ได้ พึง่ พาระหว่างองค์กร

ฟืน้ ฟูทรัพยากร

2.กิจกรรมสร้างเสริมการมีส่วน

ดาเนินการ

ธรรมชาติและสิ่ง

ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

และประชาชน

แวดล้อมในท้องถิ่นตน

สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน/

2.ประชาชนมีส่วนร่วม

อย่างยัง่ ยืน

กิจกรรม 3R

และมีจติ สานึกในการ

3.กิจกรรมประชาสัมพันธ์

จัดการทรัพยากร

การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น

ธรรมชาติและสิ่งแวด

การรณรงค์คัดแยกขยะ

ล้อม

รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

ภาครัฐ ภาคเอกชน

การรักษาความสะอาด
การจัดถนนปลอดถังขยะ
4.กิจกรรมการจัดการสิ่งแวด
ล้อมในชุมชนโดยชุมชน เช่น
การจัดกิจกรรมลดขยะในชุมชน
การทาปุย๋ หมัก น้ามักชีวภาพ
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5.พาชุมชนไปศึกษาดูงาน

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการปรับปรุงสถานที่

วัตถุประสงค์
เพือ่ กาจัดขยะ

กาจัดขยะ
3 จัดซื้อที่ดิน

(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณสถานที่กาจัดขยะของ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

เทศบาลตาบลท่ายาง
เพือ่ เป็นสถานที่ทิ้งขยะ

จัดซื้อที่ดิน บริเวณสถานที่

-

-

2,000,000

-

-

ทิ้งขยะ

(KPI)

รวม

13 โครงการ

-

-

-

700,000

500,000

500,000

1,200,000

3,800,000

-

700,000

-

700,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ปริมาณขยะ สามารถกาจัดขยะ
ลดลง

ในสถานที่กาจัดขยะได้

ลดงบ

1.มีสถานที่ทิ้งขยะ

ประมาณใน

เพิม่ ขึ้น

การฝังกลบ

2.มีที่พักขยะเพือ่ ใช้

ขยะ

4 โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม
ได้ตามปกติ
รถบรรทุกขยะ โดยทาการ
รถบรรทุกขยะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

ในการคัดแยก

สามารถใช้งาน มีความคงทนกว่าเดิม กองสาธารณสุขฯ
ได้ตามปกติ และสามารถใช้งานได้
-

-

-
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการ

1.จัดประชุมประชาคม

จัดทางบประมาณ

ทั้ง 7 ชุมชน

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

60,000

60,000

60,000

60,000

แล้วเสร็จ
ภายในเวลา

จานนวน 60 เล่ม

หน่วยงาน

เพือ่ ใช้ในการ

จ้างเหมาเอกชนจัดทาเวปไซด์

ประชาสัมพันธ์

ของเทศบาลตาบลท่ายาง

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

60,000 การจัดทาแผน สามารถใช้เป็นกรอบ

2.จัดทาเอกสารแผนพัฒนาฯ

2 โครงการจัดทาเวปไซด์

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ในการจัดทางบประ
มาณได้

ที่กาหนด
30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ

ประชาชนสามารถรับ

สานักปลัดฯ

ของประชาชน รู้ข่าวสาร กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ที่รับรู้

ต่างๆ ของเทศบาล

ข่าวสาร
3 โครงการอบรมเพิม่ ประสิทธิ
ภาพและทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานและลูกจ้าง

เพือ่ เพิม่ พูนความรู้

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

ในการปฏิบัติงาน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ผู้ร่วม

สามารถนาความรู้ที่ได้

พนักงาน และลูกจ้าง

โครงการ

มาปรับใช้ในการทางาน

ประมาณ 80 คน

มีความรู้

สานักปลัดฯ

เพิม่ ขึ้น
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งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการปกป้องสถาบันสาคัญ
ของชาติ

5 โครงการจัดการเลือกตั้ง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ แสดงความ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พนักงาน และลูกจ้าง

สาคัญของชาติ

ประมาณ 80 คน

เพือ่ ให้มีผู้บริหาร

1.ผู้บริหารท้องถิ่น

และสมาชิกสภาฯ

2.สมาชิกสภาท้องถิ่น

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

(KPI)
ร้อยละ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ผู้เข้าร่วมโครงการมี

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ของผู้เข้าร่วม จิตสานึกรักสถาบัน

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ท้องถิ่น

โครงการ

หลักของชาติ

มีผู้บริหาร

มีผู้บริหารและสมาชิก

และสมาชิก

ครบตามจานวน

สานักปลัดฯ

สภาฯ
ตามที่กาหนด

6 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต

เพือ่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.ผู้บริหารท้องถิ่น

มีความรู้ในข้อกฏหมาย
และความผิด

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ผู้ร่วม

สามารถนาความรู้ที่ได้

2.สมาชิกสภาท้องถิ่น

โครงการ

มาปรับใช้ในการทางาน

3.พนักงานเทศบาล

มีความรู้

สานักปลัดฯ

เพิม่ ขึ้น
7 โครงการเทศบาลพบประชาชน

เพือ่ ออกหน่วยบริการ
ประชาชน

ประชาชนในเขตเทศบาล

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

ร้อยละ

ประชาชนได้รับบริการ

สานักปลัดฯ

ความพึงพอใจ สาธารณะ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
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งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

8 โครงการสารวจความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ร้อยละ

สามารถนาไปปรับปรุง

พึงพอใจของประชาชน

ของการ

แก้ไขในส่วนที่บกพร่อง

ในการให้บริการ

สารวจ

เพือ่ สารวจความ

(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 1 ครั้ง

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

สาธารณะของเทศบาล
9 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
10 จัดอบรมคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงาน จานวน 1 ครั้ง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

และพัฒนารายได้

ร้อยละ
ของรายได้

40,000

40,000

40,000

40,000

สามารถจัดเก็บรายได้
เพิม่ ขึ้น

เพือ่ ให้คณะกรรมการฯ

1. คณะผู้บริหาร

40,000 คณะกรรมการ 1.การตรวจงานจ้าง

มีความรู้เรื่องการตรวจ

2. คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

มีความรู้

ของเทศบาลถูกต้อง

งานจ้าง และระเบียบฯ

3. พนักงานเทศบาล

เพิม่ ขึ้น

ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยว

งานพัสดุ

กองคลัง

สานักปลัดฯ

ข้อง
2.คณะกรรมการมี
ความรู้ในการตรวจ
งานจ้าง

11 โครงการจัดทาวารสาร

เพือ่ ประชาสัมพันธ์

จานวนไม่น้อยกว่า 500 เล่ม

100,000

120,000

130,000

150,000

150,000

ประชาชน

ประชาชนทราบถึง

ผลการปฏิบัติงาน

ทราบภาระกิจ ภารกิจของเทศบาล

ประจาปี

ของเทศบาล
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เพิม่ ขึ้น

สานักปลัดฯ

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

12 อุดหนุนโครงการจัดตั้ง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพือ่ เป็นศูนย์

อุดหนุนงบประมาณในการ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ประสานงานป้องกัน

ช่วยเหลือประชาชนของ

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ประชาชน

1.มีเจ้าหน้าที่คอย

ดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ

ได้รับการ

อานวยความสะดวก

และบรรเทาสาธารณ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ช่วยเหลือ

ประจาศูนย์ฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างทั่วถึง

2.ศูนย์ข้อมูลมีวสั ดุ

ระดับอาเภอ

2.เพือ่ ใช้เป็นศูนย์

ระดับอาเภอ

และรวดเร็ว เครื่องมือ เครื่องใช้

ประสานงานการช่วย

เพียงพอ

เหลือประชาชนระดับ

3.สามารถช่วยเหลือ

อาเภอ

ประชาชนได้อย่าง

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

รวดเร็ว
รวม

60 โครงการ

-

-

1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000

-

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชีว้ ัด

-

-

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการติดตั้งโปรแกรมการออก เพือ่ อานวยความสะดวก ติดตั้งโปรแกรมการออกใบ
ใบอนุญาติ
ในการออกใบอนุญาต อนุญาติตาม พรบ.สาธารณะสุข
พ.ศ.2535
1 โครงการ

-

-

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
50,000

(บาท)
-

(บาท)
-

-

-

50,000

-

-

(KPI)
การปฏิบัติงาน
สะดวก

-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

การปฏิบัติงานสะดวก กองสาธารณสุขฯ

-

-
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รวม

2561

หน่วยงาน

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพ เพือ่ ให้คณะกรรมการ

(ผลผลิตของโครงการ)
กรรมการชุมชน ผู้นาชุมชน

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

800,000

840,000

880,000

924,000

924,000

(KPI)
ร้อยละ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
คณะกรรมการชุมชน

และศึกษาดูงานของคณะ

ชุมชน ผู้นาชุมชน

ที่ปรึกษาชุมชน และเจ้าหน้าที่

ความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจ

กรรมการชุมชน

และที่ปรึกษาชุมชน

ที่เกี่ยวข้อง

ของผู้เข้าร่วม ในบทบาท อานาจ

ได้รับการฝึกอบรม

โครงการ

รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

หน้าที่ตามกฎหมาย

สามารถเพิม่ ความรู้

และนาประสบการณ์

และประสบการณ์

ที่ได้มาปรับใช้ในการ

มีวสิ ัยทัศน์

ประกอบอาชีพได้

ที่กว้างไกล สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้
เป้นแนวทางในการ
พัฒนาชุมชน

รวม

5 โครงการ

-

-

800,000

840,000

880,000

924,000

924,000

-

-

-
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5.4 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนค่าบารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ สนับสนุนฯ

สมาคมสันนิบาตแห่ง

ในการดาเนินงาน

ประเทศไทย

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

จานวน

นาความรู้ที่ได้จาก

1 ครั้ง

สมาคมมาพัฒนา

ของสันนิบาตฯ

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

องค์กรให้เกิดประ
โยชน์กับประชาชน

รวม

5 โครงการ

-

-

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

-

-

-
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แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตาบลท่ายาง
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

1 บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ในงานพิธตี ่างๆ

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด

2 บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณ์สานักงาน

เพือ่ ใช้อพิมพ์บัตร

3 บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณ์สานักงาน

เพือ่ ใช้อ่านบัตร
smartcard

4 บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

5 บริหารทั่วไป

6 บริหารทั่วไป

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
55,000

(บาท)
-

(บาท)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตร จานวน 1
เครื่อง

-

-

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร smartcard
จานวน 12 เครื่อง

-

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้ขยายเสียง

จัดซื้อเครื่องเสียงและเครื่องโปร
แจคเตอร์พร้อมติดตั้งในห้อง
ประชุมใหญ่ สนง.ทต.ท่ายาง
พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
รายละเอียดตามเทศบาลกาหนด

-

-

100,000

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ปฏิบัติงาน

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จานวน 2 เครื่อง

-

-

45,000

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ปฏิบัติงาน

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน
1 เครื่อง

-

48,000
4,900

130,000

-

3,500

130,000

-

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

3,500

3,500 สานักปลัดฯ กอง
สวัสดิการสังคม

-

-

สานักปลัดฯ

45,000

-

สานักปลัดฯ

-

-

สานักปลัดฯ
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

7 บริหารทั่วไป

8 การรักษาความสงบ

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์เครื่อดับเพลิง

ภายใน
9 การรักษาความสงบ

เพือ่ ส่งเสริมการ

จัดซื้อเรือจักรยานน้า

ท่องเที่ยว

จานวน 3 ลา

เพือ่ ใช้ในการป้องกัน

จัดซื้อรถดับเพลิง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อดับเพลิง

เพือ่ ใช้ในการป้องกัน

ค่าครุภัณฑ์

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

-

-

กองช่าง

150,000

4,800,000

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิด

250,000

-

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพือ่ ใช้สูบน้า

จัดซื้อเครื่องสูบน้าชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า (ไดโว่) จานวน 1 เครื่อง

ค่าครุภัณฑ์

ภายใน

12 บริหารทั่วไป

2561

และบรรเทาสาธารณภัย หาบหาม

ภายใน
11 การรักษาความสงบ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

และบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 คัน

ภายใน
10 การรักษาความสงบ

วัตถุประสงค์

หน่วยงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

เพือ่ ใช้ในการป้องกัน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

วิทยุ

ภัย และรักษาความ

จานวน 28 ตัว พร้อมอุปกรณ์

สงบเรียบร้อย

ประกอบครบชุด

ใช้สูบน้า

จัดซื้อเครื่องสูบน้า จานวน 2
เครื่อง

ครุภัณฑ์อื่น

2,529,285

สานักปลัดฯ

-

-

60,000

-

-

สานักปลัดฯ กอง
ช่าง
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

13 บริหารทั่วไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้ปฏิบัติงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

32,000

35,000

-

กองคลัง

-

-

30,000

35,000

-

กองคลัง

2,679,285

134,900

4,803,500

-

แบบตั้งโต๊ะ จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐาน ICT กาหนด
14 บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ปฏิบัติงาน

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
แบบสีและสามารถสแกนพร้อม
ถ่ายเอกสาร จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐาน ICT กาหนด

รวม 14 โครงการ

498,500

368,500
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

1 การศึกษา

2 การศึกษา

3 การศึกษา

4 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพือ่ ให้นักเรียนนั่งทา

จัดซื้อโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า

กิจกรรมร่วมกัน

ขาปรับระดับได้ ปีละ 20 ตัว

เพือ่ ให้นักเรียนนั่งทา

จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง

กิจกรรมร่วมกัน

ปีละ 70 ตัว

เพือ่ ให้นักเรียนนั่งทา

จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ อาเซียน

กิจกรรมร่วมกัน

ปีละ 1 ชุด

เพือ่ ใช้วางหนังสือ

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ จานวน

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กองการศึกษา

66,000

66,000

66,000

-

(บาท)
-

-

99,000

99,000

-

-

กองการศึกษา

56,700

56,700

56,700

-

-

กองการศึกษา

19,600

-

-

-

-

กองการศึกษา

19,800

19,800

19,800

-

-

กองการศึกษา

13,200

13,200

13,200

-

-

กองการศึกษา

2 ตัว
5 การศึกษา

6 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้วางของเล่น

จัดซื้อชั้นวางของเล่นเด็ก

เด็ก

มีตะกล้า 8 ชั้น ปีละ 6 ตัว

เพือ่ ใช้วางของเล่น

จัดซื้อชั้นวางของเล่นพร้อม

เด็ก

กล่องพลาสติกเก็บของ
ปีละ 2 ตัว
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

7 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้วางกระเป๋า

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อชั้นวางกระเป๋า

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กองการศึกษา

38,500

38,500

38,500

-

(บาท)
-

11,000

11,000

11,000

-

-

กองการศึกษา

12,000

12,000

-

-

-

กองการศึกษา

ปีละ 5 ตัว
8 การศึกษา

9 การศึกษา

10 การศึกษา

11 การศึกษา

12 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้วางรองเท้าเด็ก

จัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก

อนุบาล

อนุบาล ปีละ 2 ตัว

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติ

จัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง

งาน

ขนาด 16 นิ้ว ปีละ 6 ตัว

ครุภัณฑ์งานบ้าน

เพือ่ ให้เด็กนั่งรับประ

จัดซื้อโต๊ะอาหาร ปีละ 6 ตัว

15,200

15,200

15,200

-

-

กองการศึกษา

งานครัว

ทานอาหาร

ครุภัณฑ์งานบ้าน

เพือ่ ให้เด็กนั่งรับประ

จัดซื้อเก้าอี้รับประทานอาหาร

23,800

23,800

23,800

-

-

กองการศึกษา

งานครัว

ทานอาหาร

(ม้านั่งยาว) ปีละ 12 ตัว

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เพือ่ ใช้บันทึกภาพ

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง

16,500

16,500

16,500

-

-

กองการศึกษา

10,000

10,000

-

-

-

กองการศึกษา

ครุภัณฑ์สานักงาน

เผยแพร่
13 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ระบบดิจติ อล ปีละ 1 ตัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

เพือ่ ใช้ในการช่วย

จัดซื้อเครื่องเสียงชนิดพกพา

วิทยุ

การเรียนการสอน

ล้อลาก ปีละ 1 ชุด
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

14 การศึกษา

15 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์

เพือ่ ใช้ในการปฐม

จัดซื้อเตียงปฐมพยาบาล

หรือการแพทย์

พยาบาลเบือ้ งต้น

ปีละ 2 ชุด

เพือ่ ใช้ปรับอากาศ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ครุภัณฑ์สานักงาน

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กองการศึกษา

-

17,000

17,000

-

(บาท)
-

60,000

-

-

-

-

กองการศึกษา

25,000

-

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

160,000

-

-

กองการศึกษา

200,000

-

-

กองการศึกษา

-

-

กองการศึกษา

จานวน 2 เครื่อง
16 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้ในการจัด
กิจกรรม

17 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้บันทึกภาพ

จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อม
ติดตั้ง จานวน 1 ชุด
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จานวน 4 ชุด

18 การศึกษา

19 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เพือ่ ให้เด็กมีพัฒนา

จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กของ

การตามวัย

ศพด.ทต.ท่ายาง จานวน 2 ชุด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติ

จัดซื้อพัดลมโคจร

วิทยุ

งาน

จานวน 4 ตัว

-

10,000

200,000

-

-
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

20 การศึกษา

21 การศึกษา

22 การศึกษา

23 การศึกษา

24 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพือ่ ใช้วางกระเป๋า

จัดซื้อชั้นวางกระเป๋าสาหรับ

เด็กอนุบาล

เด็กอนุบาล จานวน 2 ตัว

เพือ่ ใช้วางรองเท้า

จัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก

เด็กอนุบาล

อนุบาล จานวน 1 ตัว

เพือ่ ใช้สาหรับวาง

จัดซื้อชั้นวางของเล่นพร้อม

ของเล่นเด็ก

กล่องพลาสติก จานวน 2 ตัว

เพือ่ ใช้สาหรับเก็บ

จัดซื้อชั้นเก็บที่นอนมีฝาปิด

ที่นอน

จานวน 2 ตัว

เพือ่ ใช้เก็บเอกสาร

จัดซื้อชั้นไม้อเนกประสงค์

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กองการศึกษา

-

20,000

-

-

(บาท)
-

-

7,000

-

-

-

กองการศึกษา

-

15,000

-

-

-

กองการศึกษา

-

20,000

-

-

-

กองการศึกษา

-

7,000

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

กองการศึกษา

-

-

กองการศึกษา

จานวน 5 ตัว
25 การศึกษา

26 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อกระดานอัฉริยะ

เรียน การสอน

จานวน 1 เครื่อง

เพือ่ ให้นักเรียนใช้

จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง

นั่งทากิจกรรม

เด็กอนุบาล จานวน 30 ตัว

-

-

-

30,000

500,000

-
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เพือ่ ใช้ปฏิบัติการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

27 การศึกษา

28 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กองการศึกษา

-

50,000

-

-

(บาท)
-

-

5,000

-

-

-

กองการศึกษา

จัดซื้อชั้นวางของเล่น (มีตะกล้า

-

12,000

-

-

-

กองการศึกษา

และสื่อการเรียน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนของครูและ
นักเรียนให้ก้าวสู่ยคุ ไทย
แลนด์ ๔.๐

8 ชั้น) จานวน 3 ตัว
จัดซิ้อสมาร์ททีวขี นาด ๔๘ นิ้ว
(เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้
สายพร้อมติดตั้ง ๑ ชุด)

-

40,000

-

-

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

เพือ่ ให้นักเรียนใช้

จัดซื้อโต๊ะอนุบาล (ลามิเนตสี)

นั่งทากิจกรรม

สี่เหลี่ยมผืนผ้า จานวน 10 ตัว

เพือ่ ใช้วางหนังสือ

จัดซื้อชั้นวางหนังสือโชว์ปก

นิทาน

จานวน 2 ตัว

เพือ่ ใช้วางของเล่น

29 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

30 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

31 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้วางกระเป๋าเด็ก
อนุบาล

จัดซื้อชั้นวางกระเป๋าสาหรับเด็ก
อนุบาล จานวน 2 ตัว

-

-

20,000

20,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

32 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ในการวางรองเท้า จัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็กอนุบาล
เด็กอนุบาล
จานวน ๑ ตัว

-

-

7,000

7,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

33 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้สาหรับวางของ
เล่นเด็ก

จัดซื้อชั้นวางของเล่นพร้อมกล่อง
พลาสติก จานวน ๒ ตัว

-

-

15,000

15,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

34 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้สาหรับเก็บที่นอน จัดซื้อชั้นเก็บที่นอนจานวน ๒ ตัว

-

-

20,000

20,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
-

ศพด.ทต.ท่ายาง

-

-

50,000

50,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

35 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้นักเรียนใช้นั่งทา จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงเด็ก
กิจกรรม
อนุบาล จานวน ๓๐ ตัว

36 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้นักเรียนใช้ทา
กิจกรรม

37 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้วางหนังสือนิทาน จัดซื้อชั้นวางหนังสือโชว์ปก
จานวน ๒ ตัว

-

-

5,000

5,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

38 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้วางของเล่นและ
สื่อการเรียน

จัดซื้อชั้นวางของเล่น จานวน ๓ ตัว

-

-

12,000

12,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

39 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้เป็นเครื่องเล่น
พัฒนาการสาหรับเด็ก

จัดซื้อชุดเครื่องเล่นอุโมงค์ จานวน
๑ ตัว

-

-

13,000

13,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

40 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เพือ่ ใช้เป็นเครื่องเล่น
พัฒนาการสาหรับเด็ก

จัดซื้อชุดกระดานลื่น จานวน ๑ ตัว

-

-

21,000

21,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

41 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เพือ่ ให้เด็กนักเรียนมีน้า จัดซื้อตู้กดน้าสแตนเลส
บริโภค

-

-

30,000

-

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

397,300

744,700

213,000

-

รวม 41 โครงการ

จัดซื้อโต๊ะอนุบาลสี่เหลี่ยมผืนผ้า
จานวน ๑๐ ตัว

1,479,700

-
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

1 สาธารณสุข

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

งาน

แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

กองสาธารณสุขฯ

-

กองสาธารณสุขฯ

-

กองสาธารณสุขฯ

45,000

-

45,000

-

-

-

-

-

รับผิดชอบหลัก

ประกอบ จานวน 2 ชุด
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐาน ICT กาหนด
2 สาธารณสุข

3 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหะนะ

เพือ่ ใช้ในการรับ - ส่ง

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

และขนส่ง

ผู้ป่วยติดเตียงและ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า

ผู้ป่วยฉุกเฉิน

2400 ซีซี จานวน 1 คัน

เพือ่ ใช้ออกกาลังกาย

1.จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย

ครุภัณฑ์กีฬา

200,000

2,000,000

-

ในร่มบริเวณศูนย์ฟิตเนสชุมชน
โคกว่าน ดังนี้
1. ลู่วิ่งไฟฟ้า
2. จักรยานแบบเอนปัน่
3. ชุดโฮมยิม
4. เครื่องเดินวงรี
5. จักรยานปัน่ Spin Bike
6. เบาะซิทอัพ
7. เบาะซิทอัพขนาดเล็ก
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8. ดรัมเบลล์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2.จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

200,000

รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

กลางแจ้งบริเวณตลาดน้า
วัดควนสระบัว ดังนี้
1. เครื่องดึงไหล่ออกกาลังกาย
แขน
2. เครื่องออกกาลังกายแขน
ขา ลดหน้าท้อง
3. เครื่องซิทอัพหน้าท้อง
4. เครื่องบริหารข้อ เข่า
5. เครื่องบริหารข้อ เข่า และ
ออกกาลังกายแขน
6. ลู่วิ่งเอนกประสงค์
7. เครื่องออกกาลังกายแขน
แบบดันออกจากตัว บริหาร
ไหล่และแขน
8. เครื่องบริหารข้อสะโพก
แบบสลับเท้า ซ้ายขวา
9. เครื่องบริหารข้อสะโพก
แบบเหวี่ยงซ้าย ขวา
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10.จักยานบริหารข้อ เข่า

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
5,000

(บาท)
-

(บาท)
-

กองสาธารณสุขฯ

4 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การแพทย์

เพือ่ ใช้ชั่งน้าหนัก

จัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนัก จานวน 2
เครื่อง

5 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ ใช้ในการขนขยะ

จัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิด 6 ล้อ
ขนาด 6 ตัน จานวน 2 คัน

-

-

4,800,000

4,800,000

-

กองสาธารณสุขฯ

6 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เพือ่ ใช้ออกกาลังกาย

จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง จานวน 2 ชุด

-

-

500,000

500,000

-

กองสาธารณสุขฯ

7 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จานวน 2
เครื่อง

12,000

-

12,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ

8 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

เพือ่ อานวยความ

จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง

-

-

-

-

3,300,000 กองสาธารณสุขฯ

และขนส่ง

สะดวกในการ

ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

ปฏิบัติงาน

จานวน 1 คัน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

เพือ่ อานวยความ

จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล

-

-

-

-

9,000,000 กองสาธารณสุขฯ

และขนส่ง

สะดวกในการ

จานวน 1 คัน

9 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ปฏิบัติงาน
รวม 9 โครงการ

457,000

-

5,362,000

7,300,000 12,300,000

-
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

1 สังคมสงเคราะห์

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

งาน

แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

45,000

-

45,000

-

รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

ประกอบ จานวน 2 ชุด
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐาน ICT กาหนด
2 สังคมสงเคราะห์

3 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

เพือ่ ใช้ในกิจกรรม

จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์

วิทยุ

ต่างๆ

ประกอบครบชุด จานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อตู้โชสินค้าชุมชน

สินค้าชุมชน

จานวน 1 หลัง

รวม 1 โครงการ

-

-

10,000

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

-

-

10,000

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

45000

-

65,000

-

-

-
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

1 เคหะและชุมชน

2 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

922,000

-

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

-

กองช่าง

45,000

-

-

กองช่าง

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

เพือ่ เพิม่ แสงสว่าง

โคมไฟเสาสูง (Hight Mast)

และสิ่งก่อสร้าง

วิทยุ

ในชุมชน

จานวน 2 ต้น

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

เพือ่ อานวยความ

รถกระเช้า จานวน 1 คัน

2,500,000

และขนส่ง

สะดวกในการ

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติ

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

90,000

45,000

งาน

จานวน 3 เครื่อง

-

-

130,000

-

-

กองช่าง

-

-

35,000

-

-

กองช่าง

ปฏิบัติงาน
3 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐาน ICT กาหนด
4 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

5 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้ในกิจกรรมต่างๆ จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกร์
ของเทศบาล
ขยายเสียงครบชุด จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ในการใช้ปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด A3
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐาน ICT กาหนด
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

6 เคหะและชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้รับส่งสัญญาณ
แบบไร้สาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อชุดควบคุมระบบเครื่อง

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

กองช่าง

-

200,000

รับผิดชอบหลัก

รับกระจายข่าวไร้สาย 1 ชุด

รวม 6 โครงการ

3,512,000

245,000

210,000

-

-

-

รวมทั้งสิ้น 73 โครงการ

7,045,585

1,124,600

7,570,200

7,881,500

17,103,500

-
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แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลท่ายาง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการติดตั้งระบบผลิต เพือ่ ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าพลังงาน
ไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซล)
เพือ่ ลดการใช้พลังงาน
2 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างด้วยพลังงาน

ไฟฟ้า

(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณ สนง.ทต.ท่า
ยาง
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน

ตัวชีว้ ัด

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
2,910,000

(บาท)
2,910,000

(บาท)
2,910,000 ค่าไฟฟ้าลดลง
50 %

การใช้ไฟฟ้าลดลง

กองช่าง

-

-

2,850,000

2,850,000

2,850,000 การใช้ไฟฟ้า

ประชาชนเดินทาง

กองช่าง

ลดลง

2 โครงการ

รับผิดชอบหลัก

สะดวกยิง่ ขึ้น และ

แสงอาทิตย์
รวม

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2561

แสงอาทิตย์ จานวน 114 ต้น

(KPI)

หน่วยงาน

เป็นการประยัดพลังงาน
-

-

-

-

5,760,000

5,760,000

5,760,000

-

-

-

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ถนนได้

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 850 ม.

มาตรฐาน

และ กว้าง 3 ม. ยาว 370 ม.

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,866,000

1,866,000

(KPI)

1,866,000 ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนได้รับความ

หนา 0.05 ม. หรือพืน้ ที่รวม

ทางขนส่งพืชผลทาง

ทะวงศ์

ไม่น้อยกว่า 4,510 ตร.ม.

การเกษตร

คสล.ถนนบุญเนรมิต

เพือ่ ให้ถนนได้

บริเวณถนนบุญเนรมิตร

มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว

-

-

1,086,000

1,086,000

1,086,000

ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 847
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
8,470 ตารางเมตร

กองช่าง

ที่เดินทาง
สะดวก

หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
1,278.00 ตร.ม.
เพือ่ ความสะดวกใน
การสัญจร ไป - มา

ประชาชนได้รับความ

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

213.00 ม. หนา 0.15 ม.

3 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลก์ติกคอนกรีตสายสุ
มณฑาศึกษา

ร้อยละ

กองช่าง

สะดวก และเป็นเส้น

คอนกรีตสายนายคล่อง

2 โครงการก่อสร้างถนน

รับผิดชอบหลัก

-

-

7,763,000

7,763,000

7,763,000

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร ไป
มา

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้สัญจร ไป - มา

สายผ่องศรี

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 6 ม. ยาว 47 ม.

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

ได้ถนนที่

ประชาชนมีความ

กองช่าง

ได้มาตรฐาน

สะดวกในการสัญจร

286,000

หนา 0.15 ม. หรือพืน้ ที่

ไป - มา

รวมไม่น้อยกว่า 282 ตร.ม.
5 โครงการปรับปรุง
เพือ่ ใช้สัญจร ไป - มา
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนสาย
ประชาอุทิศ 1

โดยทาการขุดรื้อผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม
กว้าง 4 ม. ยาว 281 ม.หนา
0.05 ม.หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อย
กว่า 1,124 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนดฯ

-

6 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้า

เพือ่ ใช้กักเก็บน้า

โดยทาการก่อสร้างฝายน้าล้น
แบบ มข.2527 สันฝายสูง 2 ม.
ผนังข้าง สูง 3.50 ม. กว้าง 20
ม.

-

7 โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณสี่แยกท่ายาง

เพือ่ ใช้สัญจร ไป - มา

โดยทาการถมดินลูกรังหรือหินผุ
ขนาดกว้าง 16 ม. ยาว 18 ม.
ลึก 2 ม. แล้วลงหินคลุกหนา
0.10 ม. ขนาดความกว้าง 16
ม. ยาว 18 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลกาหนดฯ

-

499,000

-

165,000

-

-

-

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร ไป - มา

กองช่าง

1,376,000

1,376,000

1,376,000

มีน้าไว้ใช้ใน
หน้าแล้ง

สามารถช่วยบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งและมีน้าไว้
ใช้ตลอดทั้งปี

กองช่าง

-

-

-

ประชาชนผ่าน
ไปมาได้

ประชาชนสามารถ
สัญจรผ่านไปมาได้

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการปรับปรุง
เพือ่ ใช้สัญจร ไป - มา
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนสาย
ทางเข้าโรงเรียนวิทยานุ
เคราะห์

โดยทาการซ่อมผิวจราจรถนน
คอนกรีตด้วยการลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.03 ม.
กว้างข้างละ 1 ม. ระยะทาง
ยาว 218 ม. หรือพืน้ ที่รวมไม่
น้อยกว่า 436 ม. เพือ่ ยกระดับ
ด้านข้างถนนแล้วทาการลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา
0.03 ม. ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 218 ม. หรือพืน้ ที่
รวมไม่น้อยกว่า 1,090 ตร.ม.

9 โครงการปรับปรุงถนน
สายทุ่งใหญ่เสรี

เพือ่ ให้สามารถใช้งาน

โดยทาการปรับเกรดเกลี่ยพืน้

ได้ดียงิ่ ขึ้น

ทางเดิม ขนาดกว้าง 7 ม.
ระยะทางยาว 368 ม.
แล้วทาการลงหินผุหรือลูกรัง
หนา 0.20 ม. กว้าง 4 ม.
ยาว 368 ม. บดอัดเรียบ
ตลอดสาย แล้วลงหินคลุก
หนา 0.10 ม.กว้าง 7 ม.
ยาว 368 ม. หรือพืน้ ที่รวม
ไม่น้อยกว่า 2,576 ตร.ม.

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
349,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

-

337,000

-

-

-

หน่วยงาน

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร ไป - มา

กองช่าง

ประชาชน

ประชาชนสัญจรสะดวก

กองช่าง

สัญจรสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ปลอดภัย
ยิง่ ขึ้น

ในชีวติ และทรัพย์สิน

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ ใช้สัญจร ไป - มา
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน

(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณหน้าสถานีตารวจอาเภอ

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
-

(บาท)
373,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

ได้ถนนที่

ประชาชนมีความ

กองช่าง

ได้มาตรฐาน

สะดวกในการสัญจร

ทุงใหญ่ กว้าง 5 ม. ยาว
132 ม. หนา 0.15 ม.

สายร่วมใจพัฒนา

ไป - มา

หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
660 ตร.ม.วางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง0.60x 1.00 ม.
จานวน 10 ท่อน ตามแบบ
แปลนเทศบาลกาหนดฯ
11 โครงการขุดลอกคลอง

1.เพือ่ เก็บกักน้าไว้ใช้

บริเวณคลองสังข์ โดยขุดลอก

และก่อสร้างเขื่อน

ในฤดูแล้ง

ป้องกันตลิ่ง

1.มีน้าไว้ใช้

1.ประชาชนมีน้าเพือ่

ให้ได้ขนาดกว้างเฉลี่ย 26 ม.

ในฤดูแล้ง

การบริโภค และ

2.เพือ่ ป้องกันและ

ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 14 ม.

2.ปัญหาน้า

อุปโภค

แก้ไขปัญหาน้าท่วม

ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง

ท่วมลดลง

2.สามารถป้องกัน

2,000 ม.และก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งความยาว 600 ม.
พร้อมทาทางเท้ามีราวกันตก
ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว
600 ม.พร้อมติดตั้งไฟสนาม
หัวเสา จานวน 65 ต้น
หรือแบ่งทาเป็นช่วงๆ

28,048,000

28,048,000

28,048,000

28,048,000

28,048,000

น้าท่วม

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

12 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้า

1.ชุมชนโคกมัน

ไว้อุปโภค บริโภค

2.ชุมชนวัดควนสระบัว

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

(บาท)
1,200,000

(บาท)
2,400,000

(บาท)
2,400,000

(บาท)
2,400,000

(บาท)
2,400,000

ร้อยละ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนมีน้าเพือ่

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ของครัวเรือน การบริโภค

3.ชุมชนโคกว่าน

ที่มีน้าใช้

4.ชุมชนพรุพี
5.ชุมชนตลาดสด
6.ชุมชนท่ายาง
7.ชุมชนนาแค
13 โครงการขุดลอกสระน้า

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้า

หนองบัวพร้อมปรับปรุง ไว้อุปโภค และเป็น
ภูมิทัศน์
สถานที่พักผ่อน

บริเวณสระน้าหนองบัว

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ร้อยละ

ประชาชนมีน้าเพือ่ การ

กว้าง ๘๐ ม. ยาว ๑๙๐ม.

ความพึงพอใจ อุปโภค และมีสถานที่

ลึกเฉลี่ย ๔ ม. และทาเกาะกลาง

ของประชาชน พักผ่อน

กองช่าง

บริเวณกลางสระน้า ขนาด
กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๒๐ ม.
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
14 โครงการก่อสร้างถนน

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณถนนนาแคอุทิศ ขนาด

3,024,000

3,024,000

-

-

-

ร้อยละ

ลาดยางแอสฟัลก์ติก

กว้าง 5.00 ม. ไหล่ทาง

คอนกรีตสายนาแคอุทิศ

ข้างละ 0.50 ม.ระยะทาง

ที่เดินทาง

396 ม.พร้อมวางท่อระบาย

สะดวก

น้า คสล.ขนาด Ø 1.00 ม.
จานวน 365 ท่อน พร้อมบ่อ
พักท่อ จานวน 41 บ่อ

ประชาชนได้รับความ

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

15 โครงการปรับปรุงถนน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณถนนสายทุ่งใหญ่ - ทุ่งสง

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

(บาท)
9,760,000

(บาท)
9,760,000

(บาท)
9,760,000

(บาท)
9,760,000

(บาท)
-

ร้อยละ

ลาดยางแอสฟัลก์ติกคอน

ขนาดกว้าง 14 ม.ยาว 925ม.

กรีตสายทุ่งใหญ่ - ทุ่งสง

หนา 0.05 ม.และไหล่ทาง

ที่เดินทาง

ข้างละ 1 ม. หรือพืน้ ที่รวม

สะดวก

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนได้รับความ

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง

ไม่น้อยกว่า 14,800 ตร.ม.
16 โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟัลก์ติก
คอนกรีตถนนสาย
ทุ่งใหญ่ - หลักช้าง

เพือ่ ให้ถนนได้
มาตรฐาน

17 โครงการก่อสร้างวางท่อ 1.เพือ่ ป้องกันและ

บริเวณถนนสายทุ่งใหญ่-หลัก
ช้าง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง
7 ม.ยาว 300 ม.หนา 0.05
ม. และไหล่ทางข้างละ1.00 ม.
ช่วงที่ 2 กว้าง 24 ม.ยาว
700 ม. หนา 0.05 ม.และ
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
หรือพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
20,900 ตร.ม.

13,431,000

13,431,000

13,431,000

13,431,000

13,431,000

บริเวณถนนสายทุ่งใหญ่ -พระ

3,156,000

3,156,000

3,156,000

3,156,000

3,156,000

ระบายน้าคสล.พร้อม

แก้ไขปัญหาน้าท่วม

แสง ฝั่งซ้าย โดยวางท่อระบาย

ทางเท้าถนนทุ่งใหญ่-

2.เพือ่ ระบายน้าจาก

น้าขนาด Ø 1.00 ม.จานวน

พระแสง ฝั่งซ้าย

ชุมชน

409 ท่อน พร้อมบ่อพักท่อ
คสล. และทางเท้า คสล.
ขนาดกว้าง 2.20 ม.ระยะทาง
430 ม.

ร้อยละ
ประชาชนได้รับความ
ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ที่เดินทาง
สะดวก

ระบายน้า
ได้สะดวก

ปัญหาน้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

18 โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟัลก์ติก
คอนกรีตสายลาทับ ทุ่งใหญ่

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณถนนสายลาทับ - ทุ่งใหญ่
ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 627 ม.
หนา 0.05 ม. และไหล่ทาง
ข้างละ 1 ม. หรือพืน้ ที่รวม
ไม่น้อยกว่า 5,643 ตร.ม.

19 โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟัลก์ติก
คอนกรีตถนนสาย
ทุ่งใหญ่ - พระแสง

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน บริเวณถนนสายทุ่งใหญ่-พระ
แสง โดย ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง
7 ม. ยาว 526 ม. หนา0.05
ม. และไหล่ทางข้างละ 0.50
ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 22 ม. ยาว
725 ม.หนา 0.05 ม. และ
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ช่วงที่ 3 กว้าง 7 ม. ยาว
1,021 ม.หนา 0.05 ม.
และไหล่ทางข้างละ 1 ม.

20 โครงการก่อสร้างสะพาน เพือ่ ได้สะพานที่ได้
มาตรฐาน
คสล.ถนนช่องตลอด
ประชาอุทิศ

บริเวณถนนช่องตลอด
ประชาอุทิศ ขนาดกว้าง 7.00
ม. ยาว 30 ม.

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
3,841,000

(บาท)
3,841,000

(บาท)
3,841,000

(บาท)
3,841,000

(บาท)
-

19,514,000

19,514,000

19,514,000

19,514,000

3,143,000

3,143,000

-

-

(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ
ประชาชนได้รับความ
ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง
ที่เดินทาง
สะดวก

กองช่าง

19,514,000

ร้อยละ
ประชาชนได้รับความ
ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง
ที่เดินทาง
สะดวก

กองช่าง

3,143,000

ร้อยละ
ประชาชนได้รับความ
ของประชาชน สะดวกในการเดินทาง
ที่เดินทาง

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
5,950,000

(บาท)
5,950,000

(บาท)
5,950,000

(บาท)
5,950,000

(บาท)
5,950,000

490,000

490,000

490,000

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปัญหาน้าท่วมขังลดลง

รับผิดชอบหลัก

21 โครงการก่อสร้างท่อ
1.เพือ่ ป้องกันและ
ระบายน้า คสล. บริเวณ แก้ไขปัญหาน้าท่วม
2.เพือ่ ระบายน้าจาก
ถนนสายสุมณฑา
ชุมชน
22 โครงการก่อสร้างสะพาน เพือ่ ส่งเสริมการ
เหล็กข้ามคลองสังข์
ท่องเที่ยวชุมชน

บริเวณถนนสายสุมณฑา
ทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้า คสล.ขนาด
Ø 1.00 ม. ยาว1,700 ม.
บริเวณชมรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า
ขนาดกว้าง 2.10 ม. ยาว 27
ม.

23 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.ข้าม
คลองสังข์

เพือ่ ไห้สะพานได้
มาตรฐาน

บริเวณถนนสายทุ่งใหญ่ -พระ
แสง ชุมชนนาแคหมู่ที่ ๒
ต.ท่ายาง จานวน 1 แห่ง
ขนาดกว้าง 14 ม. ยาว 30 ม.

6,244,000

6,244,000

6,244,000

6,244,000

6,244,000

ร้อยละ
ของประชาชน
ที่เดินทาง
สะดวก

1.สามารถรองรับการ
จราจรที่มากขึ้นใน
อนาคต
2.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป - มา

อบจ.นครศรีฯ
ทต.ท่ายาง

24 โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลก์ติก
คอนกรีตสายหน้า
เหมืองแร่

เพือ่ ไห้ถนนได้
มาตรฐาน

บริเวณถนนสายเหมืองแร่
ชุมชนโคกมัน หมู่ที่ ๒ ต.ท่ายาง
เริ่มต้นจากทางแยกถนนสาย
ทุ่งใหญ่วดั ขนาน ขนาดกว้าง
6.00 ม. ยาว 560.00 ม.
หนา 0.10 ม.หรือพืน้ ที่รวม
ไม่น้อยกว่า 3,360 ตร.ม.

3,431,000

3,431,000

4,014,000

4,014,000

4,014,000

ร้อยละ
ของประชาชน
ที่เดินทาง
สะดวก

1.สามารถรองรับการ
จราจรที่มากขึ้นใน
อนาคต
2.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป - มา

อบจ.นครศรีฯ
ทต.ท่ายาง

-

ระบายน้า
ได้สะดวก

หน่วยงาน

490,000 ประชาชนเข้า ประชาชนมีรายได้จากผู้
มาท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเทีย่ วเพิม่ ขึ้น
เพิม่ ขึ้น

กองช่าง

อบจ.นครศรีฯ
กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

25 โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลก์ติก
คอนกรีตสายประปา 2

วัตถุประสงค์
เพือ่ ไห้ถนนได้
มาตรฐาน

26 โครงการซ่อมแซม
เพือ่ ให้สามารถใช้งาน
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ ได้ดียงิ่ ขึ้น
กคอนกรีตถนนสาย
ประปา 2

(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณถนนสายประปา 2
ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 1.710 ม.
โดยแบ่งทาเป็นช่วงๆ

โดยทาการขุดรื้อผิวจราจรแล้ว
ทาผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอ
นกรีต จานวน 4 จุด ดังนี้ จุดที่
1 ขนาดกว้าง 7.50 ม. ยาว
35 ม.จุดที่ 2 กว้าง 7.50 ม.
ยาว 25 ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง
7.50 ม. ยาว 25 ม. และจุดที่
4 ขนาดกว้าง 7.50 ม. ยาว
30 ม. หรือพืน้ ที่รวมทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 862.50 ตร.ม. และ
ทาการวางท่อระบายน้าฃขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00
ม. จานวน 12 ท่อน

2561
(บาท)
2,395,000

-

2562
(บาท)
2,395,000

492,000

ตัวชีว้ ัด

2563

2564

2565

(บาท)
9,407,000

(บาท)
9,407,000

(บาท)
9,407,000

-

-

-

(KPI)
ร้อยละ
ของประชาชน
ที่เดินทาง
สะดวก

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1.สามารถรองรับการ
จราจรที่มากขึ้นใน
อนาคต
2.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป - มา

ประชาชน ประชาชนสัญจรสะดวก
สัญจรสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ปลอดภัยยิง่ ขึ้น ในชีวติ และทรัพย์สิน

รับผิดชอบหลัก
อบจ.นครศรีฯ
ทต.ท่ายาง

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

27 โครงการก่อสร้าง
เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 758 ม.
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่ง
ใหญ่เสรี
28 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ไกรนราอุทิศ
รวม

28 โครงการ

เพือ่ ให้ถนนได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 578 ม.

-

-

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
1,970,000

(บาท)
1,970,000

(บาท)
1,970,000

-

-

4,104,000

4,104,000

4,104,000

104,994,000 96,623,000 117,082,000 113,068,000 114,858,000

(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

ประชาชน ประชาชนเดินทาง
เดินทางสะดวก สะดวกและเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

ทต.ท่ายาง

ประชาชน ประชาชนเดินทาง
เดินทางสะดวก สะดวกและเป็นเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

ทต.ท่ายาง

-

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มัน่ คง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมัน่ คงทางสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้างอาคาร เพือ่ รองรับจานวน
เรียนโรงเรียนอนุบาล
นักเรียนที่มีเพิม่ ขึ้นใน
เทศบาล ตาบลท่ายาง อนาคต

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ท่ายาง

ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลท่ายาง ขนาด
200 คน 8 ห้อง จานวน 1
หลัง รายละเอียดตามแบบ
แปลนกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
เพือ่ ให้ ศพด.ทต.ท่า
โดยทาการปรับพืน้ ที่ จานวน
ยางมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 700 ตร.ม. พร้อมวางขอบคัน
หิน 15x30x100 ซม.จานวน
100 ท่อน เทพืน้ คอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.07 ม. พิมพ์ลาย
หนา 0.03 ม. จานวน 430
ตร.ม. และเทพืน้ คอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.07 ม. จานวน
270 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลกาหนดฯ

3 โครงการก่อสร้างอาคาร เพือ่ รองรับจานวน

จานวน 2 หลัง

ตัวชีว้ ัด

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
7,000,000

(บาท)
7,000,000

(บาท)
7,000,000 มีจานวนอาคาร สามารถรองรับต่อ
เรียนเพียงพอ จานวนนักเรียนที่มีเพิม่
ต่อจานวน
มากขึ้น
นักเรียน

2,900,400

498,300

2,900,400

-

2,900,400

-

2,900,400

-

มีภูมิทัศน์ที่
เรียบร้อย
สวยงาม

ภูมิทัศน์หน้า ศพด.ทต.
ท่ายางเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามและ
เป็นลานให้เด็กได้ทา
กิจกรรม

2,900,400 มีอาคารเรียน สามารถรองรับจานวน

เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนที่มีปริมาณ

เพียงพอ

เทศบาลตาบลท่ายาง

ต่อจานวน

เพิม่ มากขึ้นในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2561

-

(KPI)

หน่วยงาน

นักเรียน

นักเรียนที่เพิม่ มากขึ้น

รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้า
รวม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ใช้สอนเด็กว่ายน้า ขนาดความกว้าง 8 ม. ยาว 20
ของโรงเรียนอนุบาล
ม.
เทศบาลตาบลท่ายาง

4 โครงการ

-

-

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
2,000,000

(บาท)
2,000,000

(บาท)
2,000,000

11,900,000

11,900,000

11,900,000

2,900,400 3,398,300

(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

เด็กมีพนื้ ฐาน เด็กมีพนื้ ฐานในการว่าย
ในการว่ายน้า น้าและสามารถว่ายน้าได้
-

-

รับผิดชอบหลัก
อบจ.นครศรีฯ
กองช่าง
-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมัน่ คงทางสังคม
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการติดตั้งกล้อง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ป้องกันและติดตาม บริเวณจุดเสี่ยง

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

โทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ผู้กะทาความผิด

(KPI)
ร้อยละ

1 โครงการ

-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
สามารถติดตามผู้

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ของการติดตาม กระทาผิดมารับโทษ
ผู้กะทาผิด

รวม

หน่วยงาน

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

ตามกฏหมาย
-

-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมัน่ คงทางสังคม
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาฟุตบอลบริเวณ
โรงเรียนวัดท่ายาง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชน
เล่นกีฬา และใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด

บริเวณโรงเรียนวัดท่ายาง ขนาด
กว้าง 70.00 เมตร ยาว
105.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด

2 โครงการก่อสร้างสนาม เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก
หญ้าเทียมบริเวณหน้า เยาวชนเล่นกีฬา
สานักงานเทศบาลตาบล
ท่ายาง
รวม

2 โครงการ

ขนาดกว้าง 22 ม. ยาว 42 ม.

-

-

ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
3,000,000

(บาท)
3,000,000

(บาท)
2,928,000

(บาท)
2,928,000

(บาท)
2,928,000 ร้อยละของเด็ก ปัญหายาเสพติดลดลง
เยาวชนที่มา
เล่นกีฬา

2,500,000

2,500,000

2,500,000 ร้อยละของเด็ก ปัญหายาเสพติดลดลง
เยาวชนที่มา
เล่นกีฬา

5,428,000

5,428,000

5,428,000

-

3,000,000

-

3,000,000

(KPI)

หน่วยงาน

-

-

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมัน่ คงทางสังคม
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้างอาคาร เพือ่ เสริมสร้างการ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้

(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 1 หลัง

ตัวชีว้ ัด

2561

2562

2563

2564

2565

(KPI)

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
2,000,000

(บาท)
-

(บาท)
-

มีสถานที่

พัฒนาตนเองและ

จัดกิจกรรม

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส การเรียนรู้ตลอดชีวติ
รวม

1 โครงการ

-

-

-

-

2,000,000

-

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ผู้สูงอายุได้รับการ

รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ

พัฒนาตนเองและได้

สังคม

เรียนรู้การอยูร่ ่วมกัน

กองช่าง

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างตลาด

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ พัฒนารายได้

เย็นเทศบาลตาบลท่ายาง ของเทศบาล
2.เพือ่ ความเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณข้าง สนง.ดับเพลิง

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
4,800,000

(บาท)
4,800,000

(บาท)
4,800,000

(บาท)
4,800,000

(บาท)
4,800,000

ขนาดความกว้าง 26 ม.
ยาว 50 ม.

มีตลาดที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1.เทศบาลมีรายได้

ระเบียบเรียบร้อย

ระเบียบเรียบร้อย

3.เพือ่ แก้ไขปัญหา

3.ปัญหาจราจรติดขัด

การจราจร

ลดลง
-

-

3 โครงการพัฒนาแหล่ง
เพือ่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจุดชมวิวสานัก ท่องเที่ยวชุมชน
สงฆ์วปิ ัสสนาดอยเจดีย์

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิว
สานักสงฆ์วปิ ัสสนาดอยเจดีย์
หมู่ที่ 2 โดยทาการก่อสร้าง
เส้นทางขึ้น - ลง ลาดยางพารา
แอสฟัลท์คอนกรี-ต ขนาดกว้าง

-

-

-

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

2.ตลาดมีความเป็น

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชม
วิวสานักสงฆ์ดอยเจดีย์
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกาหนดฯ

3 โครงการ

(KPI)

หน่วยงาน

ได้มาตรฐาน เพิม่ ขึ้น

2 โครงการพัฒนาแหล่ง
เพือ่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจุดชมวิวสานัก ท่องเที่ยวชุมชน
สงฆ์วปิ ัสสนาดอยเจดีย์
(ระยะที่ 2)

รวม

ตัวชีว้ ัด

4,800,000

4,800,000

-

5,580,000

10,380,000

5,000,000

-

9,800,000

-

ร้อยละของ ประชาชนมีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวที่ การท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น
เข้ามาเยีย่ มชม
เพิม่ ขึ้น

กองช่าง

ร้อยละของ ประชาชนมีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวที่ การท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น
เข้ามาเยีย่ มชม
เพิม่ ขึ้น
4,800,000

กองช่าง

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดการขยะเชิง 1.เพือ่ นาขยะมูลฝอย

รวม

(ผลผลิตของโครงการ)
1.สร้างระบบจัดการขยะ

2561

2562

(บาท)
-

(บาท)
-

2563
(บาท)
60,000,000

ตัวชีว้ ัด
2564

2565

(KPI)

(บาท)
-

(บาท)
-

ขยะลดลง

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1.ปริมาณขยะลดลง

บูรณาการเทศบาล

กลับมาใช้ใหม่

อย่างครบวงจร

2.สามารถนาขยะ

ตาบลท่ายาง

2.เพือ่ สร้างระบบ

2.สร้างระบบจัดการขยะ

กลับมาใช้ใหม่ในรูป

จัดการขยะเพือ่ ผลิต

เพือ่ ผลิตเชื้อเพลิง แก๊ส LPG

พลังงาน และการเกษร

เชื้อเพลิง

และปุย๋ อินทรีย์

3.สามารถสร้างกระ

3.เพือ่ เป็นต้นแบบ

3.สร้างระบบจัดการขยะ

บวนการมีส่วนร่วม

นาร่องระบบกาจัด

โดยสร้างมูลค่าเพิม่ จากขยะ

ของชุมชนในการแก้ไข

ขยะชุมชนแบบครบ

คือ เชื้อเพลิงประเภท PDF

ปัญหาขยะ

วงจร

แก๊ส LPG และปุย๋ อินทรีย์

1 โครงการ

-

-

-

-

60,000,000

-

-

-

-

รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

-

แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตาบลท่ายาง
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

1 บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ในงานพิธตี ่างๆ

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด

2 บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณ์สานักงาน

เพือ่ ใช้อพิมพ์บัตร

3 บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณ์สานักงาน

เพือ่ ใช้อ่านบัตร
smartcard

4 บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

5 บริหารทั่วไป

6 บริหารทั่วไป

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
55,000

(บาท)
-

(บาท)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตร จานวน 1
เครื่อง

-

-

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร smartcard
จานวน 12 เครื่อง

-

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้ขยายเสียง

จัดซื้อเครื่องเสียงและเครื่องโปร
แจคเตอร์พร้อมติดตั้งในห้อง
ประชุมใหญ่ สนง.ทต.ท่ายาง
พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
รายละเอียดตามเทศบาลกาหนด

-

-

100,000

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ปฏิบัติงาน

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จานวน 2 เครื่อง

-

-

45,000

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ปฏิบัติงาน

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน
1 เครื่อง

-

48,000
4,900

130,000

-

3,500

130,000

-

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

3,500

3,500 สานักปลัดฯ กอง
สวัสดิการสังคม

-

-

สานักปลัดฯ

45,000

-

สานักปลัดฯ

-

-

สานักปลัดฯ
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

7 บริหารทั่วไป

8 การรักษาความสงบ

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์เครื่อดับเพลิง

ภายใน
9 การรักษาความสงบ

เพือ่ ส่งเสริมการ

จัดซื้อเรือจักรยานน้า

ท่องเที่ยว

จานวน 3 ลา

เพือ่ ใช้ในการป้องกัน

จัดซื้อรถดับเพลิง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่อดับเพลิง

เพือ่ ใช้ในการป้องกัน

ค่าครุภัณฑ์

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

-

-

กองช่าง

150,000

4,800,000

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิด

250,000

-

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพือ่ ใช้สูบน้า

จัดซื้อเครื่องสูบน้าชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า (ไดโว่) จานวน 1 เครื่อง

ค่าครุภัณฑ์

ภายใน

12 บริหารทั่วไป

2561

และบรรเทาสาธารณภัย หาบหาม

ภายใน
11 การรักษาความสงบ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

และบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 คัน

ภายใน
10 การรักษาความสงบ

วัตถุประสงค์

หน่วยงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

เพือ่ ใช้ในการป้องกัน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

วิทยุ

ภัย และรักษาความ

จานวน 28 ตัว พร้อมอุปกรณ์

สงบเรียบร้อย

ประกอบครบชุด

ใช้สูบน้า

จัดซื้อเครื่องสูบน้า จานวน 2
เครื่อง

ครุภัณฑ์อื่น

2,529,285

สานักปลัดฯ

-

-

60,000

-

-

สานักปลัดฯ กอง
ช่าง
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

13 บริหารทั่วไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้ปฏิบัติงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

32,000

35,000

-

กองคลัง

-

-

30,000

35,000

-

กองคลัง

2,679,285

134,900

4,803,500

-

แบบตั้งโต๊ะ จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐาน ICT กาหนด
14 บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ปฏิบัติงาน

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
แบบสีและสามารถสแกนพร้อม
ถ่ายเอกสาร จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐาน ICT กาหนด

รวม 14 โครงการ

498,500

368,500
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

1 การศึกษา

2 การศึกษา

3 การศึกษา

4 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพือ่ ให้นักเรียนนั่งทา

จัดซื้อโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า

กิจกรรมร่วมกัน

ขาปรับระดับได้ ปีละ 20 ตัว

เพือ่ ให้นักเรียนนั่งทา

จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง

กิจกรรมร่วมกัน

ปีละ 70 ตัว

เพือ่ ให้นักเรียนนั่งทา

จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ อาเซียน

กิจกรรมร่วมกัน

ปีละ 1 ชุด

เพือ่ ใช้วางหนังสือ

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ จานวน

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กองการศึกษา

66,000

66,000

66,000

-

(บาท)
-

-

99,000

99,000

-

-

กองการศึกษา

56,700

56,700

56,700

-

-

กองการศึกษา

19,600

-

-

-

-

กองการศึกษา

19,800

19,800

19,800

-

-

กองการศึกษา

13,200

13,200

13,200

-

-

กองการศึกษา

2 ตัว
5 การศึกษา

6 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้วางของเล่น

จัดซื้อชั้นวางของเล่นเด็ก

เด็ก

มีตะกล้า 8 ชั้น ปีละ 6 ตัว

เพือ่ ใช้วางของเล่น

จัดซื้อชั้นวางของเล่นพร้อม

เด็ก

กล่องพลาสติกเก็บของ
ปีละ 2 ตัว
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

7 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้วางกระเป๋า

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อชั้นวางกระเป๋า

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กองการศึกษา

38,500

38,500

38,500

-

(บาท)
-

11,000

11,000

11,000

-

-

กองการศึกษา

12,000

12,000

-

-

-

กองการศึกษา

ปีละ 5 ตัว
8 การศึกษา

9 การศึกษา

10 การศึกษา

11 การศึกษา

12 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้วางรองเท้าเด็ก

จัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก

อนุบาล

อนุบาล ปีละ 2 ตัว

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติ

จัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง

งาน

ขนาด 16 นิ้ว ปีละ 6 ตัว

ครุภัณฑ์งานบ้าน

เพือ่ ให้เด็กนั่งรับประ

จัดซื้อโต๊ะอาหาร ปีละ 6 ตัว

15,200

15,200

15,200

-

-

กองการศึกษา

งานครัว

ทานอาหาร

ครุภัณฑ์งานบ้าน

เพือ่ ให้เด็กนั่งรับประ

จัดซื้อเก้าอี้รับประทานอาหาร

23,800

23,800

23,800

-

-

กองการศึกษา

งานครัว

ทานอาหาร

(ม้านั่งยาว) ปีละ 12 ตัว

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เพือ่ ใช้บันทึกภาพ

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง

16,500

16,500

16,500

-

-

กองการศึกษา

10,000

10,000

-

-

-

กองการศึกษา

ครุภัณฑ์สานักงาน

เผยแพร่
13 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ระบบดิจติ อล ปีละ 1 ตัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

เพือ่ ใช้ในการช่วย

จัดซื้อเครื่องเสียงชนิดพกพา

วิทยุ

การเรียนการสอน

ล้อลาก ปีละ 1 ชุด
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

14 การศึกษา

15 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์

เพือ่ ใช้ในการปฐม

จัดซื้อเตียงปฐมพยาบาล

หรือการแพทย์

พยาบาลเบือ้ งต้น

ปีละ 2 ชุด

เพือ่ ใช้ปรับอากาศ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ครุภัณฑ์สานักงาน

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กองการศึกษา

-

17,000

17,000

-

(บาท)
-

60,000

-

-

-

-

กองการศึกษา

25,000

-

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

160,000

-

-

กองการศึกษา

200,000

-

-

กองการศึกษา

-

-

กองการศึกษา

จานวน 2 เครื่อง
16 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้ในการจัด
กิจกรรม

17 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้บันทึกภาพ

จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อม
ติดตั้ง จานวน 1 ชุด
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จานวน 4 ชุด

18 การศึกษา

19 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เพือ่ ให้เด็กมีพัฒนา

จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กของ

การตามวัย

ศพด.ทต.ท่ายาง จานวน 2 ชุด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติ

จัดซื้อพัดลมโคจร

วิทยุ

งาน

จานวน 4 ตัว

-

10,000

200,000

-

-
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

20 การศึกษา

21 การศึกษา

22 การศึกษา

23 การศึกษา

24 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพือ่ ใช้วางกระเป๋า

จัดซื้อชั้นวางกระเป๋าสาหรับ

เด็กอนุบาล

เด็กอนุบาล จานวน 2 ตัว

เพือ่ ใช้วางรองเท้า

จัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก

เด็กอนุบาล

อนุบาล จานวน 1 ตัว

เพือ่ ใช้สาหรับวาง

จัดซื้อชั้นวางของเล่นพร้อม

ของเล่นเด็ก

กล่องพลาสติก จานวน 2 ตัว

เพือ่ ใช้สาหรับเก็บ

จัดซื้อชั้นเก็บที่นอนมีฝาปิด

ที่นอน

จานวน 2 ตัว

เพือ่ ใช้เก็บเอกสาร

จัดซื้อชั้นไม้อเนกประสงค์

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กองการศึกษา

-

20,000

-

-

(บาท)
-

-

7,000

-

-

-

กองการศึกษา

-

15,000

-

-

-

กองการศึกษา

-

20,000

-

-

-

กองการศึกษา

-

7,000

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

กองการศึกษา

-

-

กองการศึกษา

จานวน 5 ตัว
25 การศึกษา

26 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อกระดานอัฉริยะ

เรียน การสอน

จานวน 1 เครื่อง

เพือ่ ให้นักเรียนใช้

จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง

นั่งทากิจกรรม

เด็กอนุบาล จานวน 30 ตัว

-

-

-

30,000

500,000

-
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เพือ่ ใช้ปฏิบัติการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

27 การศึกษา

28 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กองการศึกษา

-

50,000

-

-

(บาท)
-

-

5,000

-

-

-

กองการศึกษา

จัดซื้อชั้นวางของเล่น (มีตะกล้า

-

12,000

-

-

-

กองการศึกษา

และสื่อการเรียน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนของครูและ
นักเรียนให้ก้าวสู่ยคุ ไทย
แลนด์ ๔.๐

8 ชั้น) จานวน 3 ตัว
จัดซิ้อสมาร์ททีวขี นาด ๔๘ นิ้ว
(เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้
สายพร้อมติดตั้ง ๑ ชุด)

-

40,000

-

-

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

เพือ่ ให้นักเรียนใช้

จัดซื้อโต๊ะอนุบาล (ลามิเนตสี)

นั่งทากิจกรรม

สี่เหลี่ยมผืนผ้า จานวน 10 ตัว

เพือ่ ใช้วางหนังสือ

จัดซื้อชั้นวางหนังสือโชว์ปก

นิทาน

จานวน 2 ตัว

เพือ่ ใช้วางของเล่น

29 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

30 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

31 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้วางกระเป๋าเด็ก
อนุบาล

จัดซื้อชั้นวางกระเป๋าสาหรับเด็ก
อนุบาล จานวน 2 ตัว

-

-

20,000

20,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

32 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ในการวางรองเท้า จัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็กอนุบาล
เด็กอนุบาล
จานวน ๑ ตัว

-

-

7,000

7,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

33 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้สาหรับวางของ
เล่นเด็ก

จัดซื้อชั้นวางของเล่นพร้อมกล่อง
พลาสติก จานวน ๒ ตัว

-

-

15,000

15,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

34 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้สาหรับเก็บที่นอน จัดซื้อชั้นเก็บที่นอนจานวน ๒ ตัว

-

-

20,000

20,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
-

ศพด.ทต.ท่ายาง

-

-

50,000

50,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

35 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้นักเรียนใช้นั่งทา จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงเด็ก
กิจกรรม
อนุบาล จานวน ๓๐ ตัว

36 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้นักเรียนใช้ทา
กิจกรรม

37 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้วางหนังสือนิทาน จัดซื้อชั้นวางหนังสือโชว์ปก
จานวน ๒ ตัว

-

-

5,000

5,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

38 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้วางของเล่นและ
สื่อการเรียน

จัดซื้อชั้นวางของเล่น จานวน ๓ ตัว

-

-

12,000

12,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

39 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้เป็นเครื่องเล่น
พัฒนาการสาหรับเด็ก

จัดซื้อชุดเครื่องเล่นอุโมงค์ จานวน
๑ ตัว

-

-

13,000

13,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

40 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เพือ่ ใช้เป็นเครื่องเล่น
พัฒนาการสาหรับเด็ก

จัดซื้อชุดกระดานลื่น จานวน ๑ ตัว

-

-

21,000

21,000

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

41 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

เพือ่ ให้เด็กนักเรียนมีน้า จัดซื้อตู้กดน้าสแตนเลส
บริโภค

-

-

30,000

-

-

ศพด.ทต.ท่ายาง

397,300

744,700

213,000

-

รวม 41 โครงการ

จัดซื้อโต๊ะอนุบาลสี่เหลี่ยมผืนผ้า
จานวน ๑๐ ตัว

1,479,700

-
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

1 สาธารณสุข

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

งาน

แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

กองสาธารณสุขฯ

-

กองสาธารณสุขฯ

-

กองสาธารณสุขฯ

45,000

-

45,000

-

-

-

-

-

รับผิดชอบหลัก

ประกอบ จานวน 2 ชุด
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐาน ICT กาหนด
2 สาธารณสุข

3 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหะนะ

เพือ่ ใช้ในการรับ - ส่ง

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

และขนส่ง

ผู้ป่วยติดเตียงและ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า

ผู้ป่วยฉุกเฉิน

2400 ซีซี จานวน 1 คัน

เพือ่ ใช้ออกกาลังกาย

1.จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย

ครุภัณฑ์กีฬา

200,000

2,000,000

-

ในร่มบริเวณศูนย์ฟิตเนสชุมชน
โคกว่าน ดังนี้
1. ลู่วิ่งไฟฟ้า
2. จักรยานแบบเอนปัน่
3. ชุดโฮมยิม
4. เครื่องเดินวงรี
5. จักรยานปัน่ Spin Bike
6. เบาะซิทอัพ
7. เบาะซิทอัพขนาดเล็ก
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8. ดรัมเบลล์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2.จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

200,000

รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

กลางแจ้งบริเวณตลาดน้า
วัดควนสระบัว ดังนี้
1. เครื่องดึงไหล่ออกกาลังกาย
แขน
2. เครื่องออกกาลังกายแขน
ขา ลดหน้าท้อง
3. เครื่องซิทอัพหน้าท้อง
4. เครื่องบริหารข้อ เข่า
5. เครื่องบริหารข้อ เข่า และ
ออกกาลังกายแขน
6. ลู่วิ่งเอนกประสงค์
7. เครื่องออกกาลังกายแขน
แบบดันออกจากตัว บริหาร
ไหล่และแขน
8. เครื่องบริหารข้อสะโพก
แบบสลับเท้า ซ้ายขวา
9. เครื่องบริหารข้อสะโพก
แบบเหวี่ยงซ้าย ขวา
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10.จักยานบริหารข้อ เข่า

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
5,000

(บาท)
-

(บาท)
-

กองสาธารณสุขฯ

4 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การแพทย์

เพือ่ ใช้ชั่งน้าหนัก

จัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนัก จานวน 2
เครื่อง

5 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ ใช้ในการขนขยะ

จัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิด 6 ล้อ
ขนาด 6 ตัน จานวน 2 คัน

-

-

4,800,000

4,800,000

-

กองสาธารณสุขฯ

6 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เพือ่ ใช้ออกกาลังกาย

จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง จานวน 2 ชุด

-

-

500,000

500,000

-

กองสาธารณสุขฯ

7 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จานวน 2
เครื่อง

12,000

-

12,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ

8 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

เพือ่ อานวยความ

จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง

-

-

-

-

3,300,000 กองสาธารณสุขฯ

และขนส่ง

สะดวกในการ

ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

ปฏิบัติงาน

จานวน 1 คัน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

เพือ่ อานวยความ

จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล

-

-

-

-

9,000,000 กองสาธารณสุขฯ

และขนส่ง

สะดวกในการ

จานวน 1 คัน

9 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ปฏิบัติงาน
รวม 9 โครงการ

457,000

-

5,362,000

7,300,000 12,300,000

-
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

1 สังคมสงเคราะห์

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

งาน

แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

45,000

-

45,000

-

รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

ประกอบ จานวน 2 ชุด
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐาน ICT กาหนด
2 สังคมสงเคราะห์

3 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

เพือ่ ใช้ในกิจกรรม

จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์

วิทยุ

ต่างๆ

ประกอบครบชุด จานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อตู้โชสินค้าชุมชน

สินค้าชุมชน

จานวน 1 หลัง

รวม 1 โครงการ

-

-

10,000

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

-

-

10,000

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

45000

-

65,000

-

-

-
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

1 เคหะและชุมชน

2 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

รับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

922,000

-

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

-

กองช่าง

45,000

-

-

กองช่าง

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

เพือ่ เพิม่ แสงสว่าง

โคมไฟเสาสูง (Hight Mast)

และสิ่งก่อสร้าง

วิทยุ

ในชุมชน

จานวน 2 ต้น

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

เพือ่ อานวยความ

รถกระเช้า จานวน 1 คัน

2,500,000

และขนส่ง

สะดวกในการ

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติ

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

90,000

45,000

งาน

จานวน 3 เครื่อง

-

-

130,000

-

-

กองช่าง

-

-

35,000

-

-

กองช่าง

ปฏิบัติงาน
3 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐาน ICT กาหนด
4 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

5 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้ในกิจกรรมต่างๆ จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกร์
ของเทศบาล
ขยายเสียงครบชุด จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ในการใช้ปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด A3
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐาน ICT กาหนด
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

6 เคหะและชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้รับส่งสัญญาณ
แบบไร้สาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อชุดควบคุมระบบเครื่อง

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

กองช่าง

-

200,000

รับผิดชอบหลัก

รับกระจายข่าวไร้สาย 1 ชุด

รวม 6 โครงการ

3,512,000

245,000

210,000

-

-

-

รวมทั้งสิ้น 73 โครงการ

7,045,585

1,124,600

7,570,200

7,881,500

17,103,500

-
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๑๔๕
ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็ น แบบที่ ก าหมดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย
คะแนน

ประเด็นการพิจารณา
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกอดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ด้ า นกายภาพเช่น ที่ ตั้ง ของ
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน/ต าบลลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
ลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่ ง น้ าลั ก ษณะของไม้ / ป่ า ไม้ ฯลฯ ด้ า น
การเมือ ง/การปกคลอง เช่น เขตการปกคลอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง
เช่ น เขตการปกครองการเลื อ กตั้ ง ฯลฯ
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร
และ ช่วงอายุและจ้านวนประชากร ฯลฯ

20
(3)

(2)

คะแนนที่ได้

๑๔๖
(3) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช่ น
การศึกษาสาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

(2)

(4) ข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ ระบบบริก ารพื้น ฐาน เช่ น
การคมนาคมขนส่ ง การ ไฟฟ้ า การประปา
โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิ จ เช่ น
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชี พ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
เช่ น การนั บ ถื อ ศาสนา ประเพณี แ ละงาน
ประจ าปี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ภาษาถิ่ น สิ น ค้ า
พื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า
ป่ า ไม้ ภูเ ขา คุ ณภาพของทรัพ ยากรธรรมราช
ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น รู ป แบบ
วิธีการ และการดาเนินการ ประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ร่ว ม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาสาหลับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิ เ คราะห์ ส ภาวการณ์แ ละ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิ เ คราะห์ ที่ ค รอบคลุ ม ความเชื่ อ โยง
ศักยภาพ
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น นโยบายของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง
ความเชื่ อ โยงแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ และ
Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะ และการบังคับ ใช้ ผลของการบั งคับ ใช้
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิ เ คราะห์ สั ง คม เช่ น ด้ า นแรงงาน
การศึกษาสาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม
ปั ญ หายาเสพติ ด เทคโนโลยี จารี ต ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น

(2)

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัว เรือ น การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

(2)

(2)
(2)
(2)
(3)

20
(5)

(3)
(3)

(3)

๑๔๗
(5) การวิ เ คราะห์ สิ่ ง แวดล้ อ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
ธรรมชาติ ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก ารป ระ ดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) การวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพเพื่ อ ประเมิ น
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พั ฒ นาในอนาคตของท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยเทคนิ ค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการนาเนินงาน
ได้ แ ก่ S-Strength
(จุ ด แข็ ง ) Weakness
(จุ ด อ่ อ น) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat(อุปสรรค)
3. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ส่วนท้องถิ่น
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ
องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กบั โครงการ
พัฒนาท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้ เห็ นช่อ งทาง วิธีก าร ภารกิจ หรือ สิ่งที่
ต้อ งท าตามอ านาจหน้ า ที่ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น เป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
กลยุทธ์
สอดคล้อ ง และสนั บสนุนต่อกลยุทธ์จ ะเกิดขึ้ น
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ความมุ่ ง มั่ น อั นแน่ ว แน่ ใ นการวางแผนพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่ นซึ่งเกิ ดจากศัก ยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรื อ จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาใน
อนาคตกาหมดจุ ดมุ่งหมายในเรื่องไดเรื่อ งหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้ วัดค่า
เป้ า หมาย กลยุ ทธ์ จุ ดยืนทางยุทธศาสตร์แ ละ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

(3)

(3)

60
(10)

(10)

(10)

(5)

(5)

(5)
(5)

(5)

๑๔๘

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม

ความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
ความเชื่ อ มโยงองค์ ร วมที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น ที่ เ กอดผลผลิ ต /โรงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0
แผนพั ฒ นาภาค/แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด /
แผนพัฒนาจั งหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขตจั งหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมคะแนน

(5)

100

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10
5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง
5.4โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
5.6โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่ นคง
มั่งมี ยั่งยืน
5.9งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ
5.12ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเลื่องการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกคลองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิ
เคราะS W O T A n a l y s i s / D e m a n d
(DemandAnalysis)/Global Demand
และ T r e n d ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการเคราะห์ศักยภาพด้วน
เศรษฐกิจม, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม)
2 . ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร น า 1)การควบคุ ม ที่มี ก ารใช้ ตั ว เลขต่ า งๆ เพื่ อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี่ไปปฏิบัติใน น ามาใช้ วั ด ผลในเชิ ง ปริ ม าณเช่ น การวั ด
เชิงปริมาณ
จ านวนโครงการ กิจ กรรม งานต่า งๆ ก็คื อ
ผลผลิตนั่นเองว่า เป็ นไปตามที่ตั้งเป้ าหมาย
เอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้
ก าหมดไว้ เ ท่ า ไหร่ จ านวนที่ ไ ม่ ส ามารถ
ด าเนิ น การได้ มี จ านวนเท่ า ไหร่ ส ามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
(Efficiency) ของการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตาม
อานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้

คะแนนเต็ม
10

10

2) วิ เ คา ระห์ ผ ลก ระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ
(lmpact) โครงการที่ ด าเนิ น การในเชิ ง
ปริมาณ (Quantitative)
3 . ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร น า 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน ใรเชิงคุณภาพคือการนาเอาเทคนิคต่างๆ มา
เชิงคุณภาพ 10
ใช้เพื่อวัดว่าภารกิ จ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดาเนินการในพิ้นที่นั้น ตรงต่อความ
ต้อ งการของประชาชนหรือ ไม่ และเป็ นไป
ตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การดาเนินการ
ต่า งๆ มี ส ภาพหรื อ ลัก ษณะถู ก ต้ อ ง คงทน
ถาวรสามารถใช้ ก ารได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
หรื อ ไม่ ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของ
แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึ งสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วย
2) วิ เ คา ระห์ ผ ลก ระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ
(lmpact) โครงการที่ ด าเนิ น การในเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative)

10

คะแนนที่ได้

๑๕๐
4.แผนงานและยุทธศาสตร์พัฒนา

1) วิ เคราะห์ แ ผนงาน งาน ที่เ กิดจากด้า น
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์ ป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในมิ ติ ต่ า งๆ จน
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ SMOT Analysis/Demand(Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (lntegration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน

10

2)วิเคราะะห์ แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้า น
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลั ก ประชารั ฐ และหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้า (Local Sufficiency Economy Plan :
LSEP)
5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

60

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ที่ ก าหนดไว้ ชื่ อ โครงการมี ค วาม
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

(5)

5 . 2 ก า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ มีวัตถุ ป ระสงค์ชัดเจน (clear objective)
สอดคล้องกับโครง
โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลั ก การและเหตุ ผ ล วิ ธี ด าเนิ น งานต้ อ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(5)

5.3 เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ขอ ง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทาง
โครงการ) มี ค วามชั ดเจนน าไปสู่ ที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
ระบุจานวนเท่าไรกลุ่ทเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผ ลิ ต อ ย่ า ง ไร ก ลุ่ ม เป้ า ห มา ย พื้ น ที่
ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบาย
ให้ ชั ด เจนว่ า โครงกานี้ จ ะท าที่ไ หน เริ่ ม ต้ น
ในช่ ว งเวลาใด และจบลงเมื่ อ งไร ใครคื อ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ห า ก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อ กลุ่ ม เป้ า หมาย หลั ก ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง

(5)

5.4 โครงการมีค วามสอดคล้อ ง โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่งคง (2)
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การสร้า งความสามารถในการแข่ งขั น (3)
การพัฒนาและเสริมสร้างศัก ยภาพคน (4)
การสร้างโอกาศความเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน ทางสัง คม (5) การสร้ า งการเติม โตบน
คุณภาพชี วิตที่เป็ น มิตรต่อ สิ่งแวดล้ อ ม (6)
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน

(5)

๑๕๑
5.5 เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ขอ ง
โครงการ) มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ

โครงการมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เพียง (2) ยึด
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3)ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (4) ยึ ด
เป้ า หมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5)
ยึ ด หลั ก การน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผล
สั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งจริ ง จั ง ใน 5 ปี ที่ ต่ อ ยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา
(1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่ งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง
(2)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
(3)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง
(5)การสร้างความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
( 6 ) ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ โครงการมี ลั ก ษณะหรื อ สอดคล้ อ งกั บ การ
Thailand 4.0
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ValueBased Economy หรื อ เศรษฐกิ จ ที่
ขับเคลื่อนด้วยวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น
(1)เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่
สิ น ค้ า เชิ ง วั ต กรรม (2) เปลี่ ย นจากการ
ขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยภาคอุ ต สาหกรรม
ไปสู่ก ารขั บ เคลื่อ นด้ว ยเทคโนโลยีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่ ก ารเน้ น ภาคบริ ก ารมากขึ้ น รวมถึ ง
โครงการที่เติมเต็ มด้วยวิทยาการ ความคิด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อ
ยอดความได้เ ปรีย บเชิง เปรี ย บเที ย บ เช่ น
ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคล้ อ งกั บ เป็นการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ห้ ว งระยะเวลาของแผนพัฒนาจั ง หวัด ที่ไ ด้
กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ซึ่งไม่สามารถแยกส่ว นใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อต่อหรือ เดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้ นที่เป็ น
ปัจจุบัน

(5)

(5)

(5)

๑๕๒
5.8 โครงการแก้ ปั ญ หาความ
ยากจนหรื อ การเสริ ม สร้ า งให้
ประเทศชาติ มั่ ง คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
ภายใต้หลักประชารัฐ

เป็นโครงการดาเนินการภายในพื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดาเนินการเองหรือร่วม
ดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่ ง ยืน ซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ จ ะให้ ท้ อ งถิ่ น มี
ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง และเศรษฐกิ จ พอเพี ย งท้ อ งถิ่ น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)

5 . 9 ง บ ป ร ะ ม า ณ มี ค ว า ม งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึง
สอดคล้อ งกับ เป้ า หมาย (ผลผลิ ต หลักสาคัญ 5 ประการในการจัดทาโครงการ
ของโครงการ)
ได้แก่
(1)ความประหยัด (E c o n o m y)
(2) ความมีประสิทธิภาพ (E f f i c i e n c y)
(3) ความมีประสิทธิผล(Effectiveness)
(4) ความยุธิธรรม (E q u i t y)
(5) ความโปร่งใส (T r a n s p a r e n c y)
5.10 มี ก ารประมาณการราคา การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร สอดคล้ อ งกั บ โครงการถู ก ต้ อ งตามหลั ก
งบประมาณ
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่ นมีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละ
ห้า ของการนาไปตั้งงบประมาณรายจ่ ายใน
ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ เ งิ น สะสม หรื อ
รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ

(5)

5.11 มีความกาหมดตัวชี้วัด (KPI) มี ก า ร ก า ห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล ง า น ( Key
และสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ Performancelndicator : EPI) ได้ เช่น การ
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดความพึ ง พอใจการก าหนดร้ อ ยละ
การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)

(5)

5 . 1 2 ผ ล ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ ผลที่ รั บ เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ จ ริ ง จากการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกอดขึ้ น จะต้ อ งเท่ า กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
มา ก ก ว่ า วั ตถุ ป ระ ส งค์ ซึ่ ง ก า รเขี ย น
วัตถุประสงค์ควรคานึงถึง
( 1 ) มี ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ แ ล ะ มี ค ว า ม
เฉพาะเจาะจงในการดาเนินงานตามโครงการ
(2)วัตและประมาณผลระดับของความสาเร็จ
ได้
(3)ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่ สุ ด และสามารถ
ปฏิบัติได้
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็ น
จริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

(5)

รวม

100

(5)

๑๕๓
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข้อ30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ฉบับที่ 2 พ.ศ 2559 กาหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลติดตามและประเมินผลพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีและ ข้อ 29 (3) กาหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดนอย่าน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีโดยใช้รูปแบบเชิง
พรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก
1.ใช้แบบสาหลับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance lndicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model) ของ
Kaplan & Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FramewrkModel (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบตั งาน (Process Performance Measurement System (PPMS))
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ ProblemSolving
Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
(8) แบบประเมินผลการทบ (lmpact Evaluation )
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)และ
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม ข้อ (1) –
(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุยภาพ (Quantity) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)
เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
3.ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Kry) Performance lndicators : KPls)
5.ผลกระทบ (lmpact)
4.ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต ( เช่นจะทา สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกันอย่างไร เป็นต้น)
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสาคัญของข้อมูลเพื่อนาไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)

