ประกาศเทศบาลตําบลบางแกว
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลบางแกว
------------------------------------อาศัย อํ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจัด ทํ าแผนพั ฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 24 ไดกําหนดใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่
อนุมัติแลว เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้งวาง
แนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนสามป และประกาศให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวัน
เทศบาลตําบลบางแกว จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561) เพื่อให
ประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 10 และมาตรา 17 บัญญัติให เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและการ
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ และองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง
ตามกระทรวงมหาดไทย ได ย กเลิก ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว า ดว ยการจั ดทํ าและ
ประสานแผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2546 และกํ า หนดให ใ ช ร ะเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม โดยไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรเองเปน 2 ประเภท คือ
1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาระยะยาว
2. แผนพัฒนาสามปเปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ตองมีการทบทวน
และจั ดทํ า ทุ กป ซึ่งจะนํา ไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่นตอไป
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป
หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปงบประมาณแตละป และเปนแผนลวงหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปน
ประจําทุกป
แผนพั ฒ นาสามป ข องเทศบาลตํ า บลบางแก ว เป น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายในการพัฒนาของเทศบาล จึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคต โดย
กําหนดสภาพการณที่ตองการบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ
ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของเทศบาลตําบลบางแกว และปญหาความตองการของประชาชนใน
พื้นที่เทศบาลตําบลบางแกว การวางแผนพัฒนาสามป มีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากแผนพัฒนา
สามป เปนแผนที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาของเทศบาลตําบลบางแกว ใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนสามป จึงเปนการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบางแกวตอไป

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง
ระยะเวลาสามปนั้น ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ
1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรมรวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เปนแผนที่แปลงมาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ ภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนาหนึ่ง ๆ อาจมีหลายแนวทางการพัฒนา
2. เปนแผนที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป
3. เปนแผนที่แสดงแนวทางการพัฒนาที่จะดําเนินการในหวงระยะเวลาสามป
4. เปนแผนที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงซึ่งสามารถนําไปประสานบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นๆได
5. เปนแผนที่มีความสอดคลองกับแผนในระดับตางๆ
6. เปนแผนที่มีหนวยรับผิดชอบชัดเจน เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1.2.1 เพื่ อใช เป น เครื่ องมื อในการพัฒ นาเทศบาลตําบลบางแกว แกไขปญ หาความเดือดรอน
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณไดอยางเปนธรรมตามปญหา
ความตองการเรงดวน
1.2.3 เพื่อเปนการกําหนดแผนงาน / โครงการ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายของรั ฐบาล แผนพั ฒนาจังหวัด และแผนพัฒ นาอําเภอ ไดอยางมีป ระสิทธิภาพและ
นําไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน
1.2.4 เพื่อเตรียมความพรอมโครงการตางๆใหอยูในลักษณะที่จะบรรจุลงในงบประมาณรายจาย
ประจําปและสามารถนําไปดําเนินการไดทันทีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
1.2.5 เพื่อการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานในการบรรจุแผนพัฒนาในสวนที่เกินศักยภาพ
ของเทศบาลตําบลบางแกว
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็
จะตองถึงขั้นตอนในการเตรียมแผนไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งไดกําหนดขั้นตอน
การจัดทําที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 เทศบาลตําบลบางแกว

หนา 2

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ในขั้นตอนนี้ มีกิจกรรมที่ตองดําเนินการ คือ
1.1 หน ว ยงานที่ รั บ ผิดชอบการจัดทํา แผนพัฒ นาเข าพบผูบ ริห ารทองถิ่น เพื่ อชี้แจง
วัตถุประสงค ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่
จะตองดํ าเนิ นการตอไป และดํา เนิน การเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒ นาสามป หวงป พ.ศ. 2558 –
2560 ผานปลัดเทศบาล ใหผูบริหารอนุมัติโครงการดังกลาว จะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน
1.2 หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ดชอบการจั ดทํ าแผนพั ฒ นา แจง โครงการที่ ได รับ อนุ มัติ ให ผู ที่
เกี่ยวของทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
หนวยงานภายในเทศบาลและประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางที่ใชในการพัฒนา
2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของปญหาความตองการของทองถิ่น
รวมทั้ ง สรุ ป ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาของจั ง หวั ด /อํ า เภอ นโยบายของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ตลอดจนกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล
2.2 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล ประชาคมทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อรวมพิจารณาโดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ใหมีเ วทีการประชุมรว มกันคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางการพัฒ นาที่ส มควรนํามาใชเปนแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป
ตอไป
2.3 เมื่ อได แนวทางการพัฒ นาแลว เวทีการประชุมรว มพิจ ารณาวาจะมีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่ตองดําเนินการ เพื่อใหบ รรลุวัตถุป ระสงคและเปาหมายของแนวทางการ
พัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา
2.4 โครงการ/กิจกรรม ที่พิจารณาอาจมีจํานวนมากดังนั้นในขั้นตอนนี้จะตองมีการ
ดําเนินการ ดังนี้
2.4.1 พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการ
พัฒนา
2.4.2 ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินความสามารถในการ
ดํ า เนิ น การของชุ ม ชนที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ทธศาสตรก ารพั ฒ นา ในแผนยุ ทธศาสตร มาประกอบการจั ดทํ า
แผนพัฒนาสามป
2.4.3 มี ก ารจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของโครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ ที่ จ ะบรรจุ ล งใน
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามป
ในชวงถัดไปดวย เนื่องจากในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาอาจจะตอง
ใชเวลาตอเนื่องนานกวาสามป
2.4.4 เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้นในขั้นตอน
ของการ พิจารณากําหนดกิจกรรม เทศบาลจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
- ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 เทศบาลตําบลบางแกว
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3 ประเภท คือ

- สถานะทางการคลังของเทศบาล
- ความจําเปนเรงดวนที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน
เมื่อพิจารณาดานตาง ๆ ดังกลาวแลวจะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอย

(1) โครงการที่เทศบาลดําเนินการเอง กลาวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางดานกําลังเงิน
กําลังคน วัสดุ อุปกรณ และความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง
(2) โครงการที่เทศบาลอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่ แตเทศบาลไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ
จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทน โดยการตั้งงบประมาณอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการทางราชการ
(3) โครงการที่ เ ทศบาลขอรับ การสนับ สนุน จากหนว ยงานอื่น ทั้งทางราชการบริห าร
สวนกลาง รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นและภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญหรือเปน
โครงการที่หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว ทั้งนี้รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ดําเนินการสํารวจและเก็บ
รวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมไดอยางถูกตอง โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลทั้งขอมูลภายในองคกรและ
ขอมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได
3.2 การวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1) ประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
2) การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
3) การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
4.1 หลั งจากได แนวทางการพัฒ นาในชวงสามปแลว ใหที่ประชุมรว มกัน พิจารณา
คัด เลื อกวั ตถุ ป ระสงค ของแนวทางการพัฒนา มาจัดทําเปน วัตถุป ระสงคของแนวทางการพัฒ นา โดย
พิจารณาคักเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
ในชวงสามป
4.2 พิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะตองดําเนินการตามแนวทางที่
คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะตองพิจารณาในประเด็น
ดังตอไปนี้
1) พิ จ ารณากิ จ กรรมที่ ต อ งดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องแนว
ทางการพัฒนาที่กําหนดอยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/
กิจกรรมที่เทศบาลดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอื่น หรือโครงการ/
กิจกรรมที่หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ
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2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต
แนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา
3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการการดําเนินงาน
และในดานของผลการดําเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
- จากความจําเปนเรงดวน
- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของเทศบาล
- ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาเทศบาล พิ จ ารณาคั กเลื อ กโครงการที่
สอดคล องกั บแนวทางการพั ฒ นาในชว งสามป มาจัดทํารายละเอีย ดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต
ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียด
ของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
6.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
6.2 คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาล จั ด เวที ป ระชาคมซึ่ ง
ประกอบดวย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประชาคมเทศบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเสนอราง
แผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป
6.3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล นํารางแผนพัฒนาสามปที่
ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
7.1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณา เสนอ
ใหผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7.2 ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และนําไปสูการปฏิบัติรวมทั้งแจงสภา
เทศบาล คณะกรรมการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของและประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ขั้นตอนการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3 ป
การแกไขแผนพัฒนา = แกไขใหถูกตองโดยไมทําใหวัตถุประสงค + สาระสําคัญเดิมเปลี่ยนไป
เปนอํานาจของคณะผูบริหาร
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3 ป
การเพิ่มเติม
= เพิ่มเติมแผนงาน/โครงการที่ไมมีอยูในแผนพัฒนา 3 ป ใหปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป
การเปลี่ยนแปลง = การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 เทศบาลตําบลบางแกว
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1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงระหวาง
แนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหาร
ของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด
ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกฝายที่ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561
ของเทศบาลตํ า บลบางแก ว ให สํ า เร็ จ ลุ ล ว งเป น อย า งดี แ ละหวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า แผนพั ฒ นาสามป
เลมนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาเทศบาลตําบลบางแกว ตอไป

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 เทศบาลตําบลบางแกว
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2.1 สภาพทั่วไป
ที่ตั้ ง สํ านั กงานเทศบาลตําบลบางแกวตั้งอยูทางทิศตะวัน ตกเฉีย งเหนือของที่วาการอําเภอ
บางแก ว ห า งจากที่ ว า การอํ า เภอบางแก ว ประมาณ 3 กิ โ ลเมตร ตั้ ง อยู เ ลขที่ 96 หมู ที่ 2 ตํ า บล
ทามะเดื่อ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
เนื้อที่ ตําบลทามะเดื่อ มีเนื้อที่ประมาณ 20.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,774.69 ไร
ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบต่ํา เหมาะแกการเพาะปลูก มีลําคลองธรรมชาติไหลผาน
1 สาย มีคลองชลประทาน 4 สาย ราษฎรสวนใหญมีอาชีพทําการเกษตร (ปลูกพืชผัก ทําสวน ทํานา
และเลี้ยงสัตว) มีอาณาเขตติดตอพื้นที่ขางเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตําบลเขาชัยสน
อําเภอเขาชัยสน
ทิศใต
ติดตําบลฝาละมี
อําเภอปากพะยูน
ทิศตะวันออก
ติดตําบลนาปะขอ
อําเภอบางแกว
ทิศตะวันตก
ติดตําบลโคกสัก
อําเภอบางแกว
จํานวนหมูบาน มี 7 หมูบาน อยูในเขตเทศบาลตําบลบางแกว เต็มหมูบาน จํานวน 5 หมูบาน
ไดแก หมูที่ 2, 3, 4, 5 และหมูที่ 7 หมูบานที่อยูในเขตเทศบาลบางสวน จํานวน 2 หมูบานไดแก
หมูที่ 1 และหมูที่ 6 โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเปน 7 หมูบาน ดังนี้

หมูที่

ชื่อบาน

1
2
3
4
5
6
7

บานทุงรวงทอง
บานเกาะประดู
บานสังเขยา
บานทามะเดื่อ
บานหูแร
บานทุงเหนียง
บานทุงสงวน
รวม

จํานวนประชากร
(คน)
ชาย

หญิง

144 148
439 382
320 318
197 221
428 455
12
4
357 369
1,898 1,897

292
821
638
418
883
16
726
3,794

จํานวน
ครัวเรือน
103
270
220
152
300
12
246
1,303

ชื่อผูนําหมูบาน
นายปรีชา หนูมาก
นางจินตนา ดวนขํา
นายเชาวลิต นวลจันทร
นายนิกร สุริยงค
นายวิชาญ แสงจันทร
นายเจริญ ดวงแกว
นายมานพ เพชรรัตน

ที่มาขอมูลจากสํานักทะเบียน อําเภอบางแกว ณ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
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ประชากร
จํ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น 3,794 คน แยกเป น ชาย 1,898 คน
หญิง 1,897 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 180 คน/ตารางกิโลเมตร (ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอ
บางแกว ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 )
สถิติจํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพคนชรา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
หมูที่ 7
หมูที่ 6
หมูที่ 5
หมูที่ 4
หมูที่ 3
หมูที่ 2
หมูที่ 1
0

20

หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

40

1
2
3
4
5
6
7

60

บานทุงรวงทอง
บานเกาะประดู
บานสังเขยา
บานทามะเดื่อ
บานหูแร
บานทุงเหนียง
บานทุงสงวน

80

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชี พ ประชากรในเขตเทศบาลตํ า บลบางแก ว ส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ ด า นการเกษตร
เชน ทําสวนยางพารา ทํานา ทําไร ปลูกผักขาย เลี้ยงสัตว คาขาย รับจาง ฯลฯ
หนวยธุรกิจ ในเขตเทศบาลตําบลบางแกว
- ปมน้ํามัน
- รานคา
- กลุมอาชีพ
- กลุมออมทรัพย
3. สภาพสังคม

1
34
15
5

แหง
แหง
กลุม
แหง

การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน 2 แหง

ชื่อ
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางแกว
รวม

จํานวนเด็กเล็ก (คน) จํานวนผูดูแลเด็ก (คน)
หมายเหตุ
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง
136 72 64
8
8
ภาคการศึกษา
90 48 42
5
5
ที่ 1/2558
226 120 106

13

-

13

โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาล จํานวน 3 แหง ดังนี้
1) โรงเรียนวัดปณณาราม ตั้งอยูในหมูที่ 2 บานเกาะประดู มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด ตั้งแต
ระดั บ ชั้ น อนุ บ าล – ชั้ น ป.6 จํ า นวน 79 คน ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษาคนป จ จุ บั น คื อ
นางสุนีย ชูเรือง รักษาการแทน ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวัดปณณาราม
2) โรงเรี ย นวั ด สั งฆวราราม ตั้งอยูในหมูที่ 3 บานสังเขยา มีจํานวนนักเรี ย นทั้งหมด ตั้งแต
ระดั บ ชั้ น อนุ บ าล – ชั้ น ป.6 จํ านวน 55 คน โดยมี นายสุ ช าติ สุ ว รรณมณี ผู อํา นวยการโรงเรีย น
วัดสังฆวราราม
3) โรงเรียนเทศบาลบานหูแร ตั้งอยูในหมูที่ 5 บานหูแร (โรงเรียนถายโอนเทศบาลตําบลบางแกว)
มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด ตั้งแตระดับชั้น ป.1 – ชั้น ป.6 จํานวน 97 คน ผูอํานวยการสถานศึกษาคน
ปจจุบัน คือ นางกัลยา อุทัยรังษี
สถาบันและองคการทางศาสนา
วัด จํานวน 4 แหง ดังนี้
1) วัดปณณาราม
2) วัดสังฆวราราม
3) วัดทามะเดื่อ
4) วัดหูแร

ตั้งอยูในหมูที่
ตั้งอยูในหมูที่
ตั้งอยูในหมูที่
ตั้งอยูในหมูที่

2
3
4
5
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บานเกาะประดู
บานสังเขยา
บานทามะเดื่อ
บานหูแร
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ศาลเจา จํานวน 1 แหง คือ ศาลเจาเกาะตาหมอ ตั้งอยูในหมูที่ 4 บานทามะเดื่อ
การสาธารณสุข

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทามะเดื่อ จํานวน 1 แหง ตั้งอยูในหมูที่ 4
บานทามะเดื่อ มีบุคลากรประจํา 2 คน เปนชาย 1 คน หญิง 1 คน
อัตราการมีและใชสุขาที่ถูกสุขลักษณะ (สวมราดน้ํา) รอยละ 100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จุดตรวจ จุดสกัดประจําตําบล จํานวน 2 แหง คือ จุดตรวจบานทามะเดื่อ และจุดตรวจบานหูแร
4. การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
- ถนนสายบานทามะเดื่อ – บานบางขวน ผานกลางตําบล เปนถนนลาดยาง
- ถนนสายตลาดบางแกว – ตลาดเขาชัยสน เปนถนนลาดยาง
- เสนทางเชื่อมตอระหวางหมูบาน เปนถนนลูกรัง
การสื่อสารและโทรคมนาคม
- ตูโทรศัพทสาธารณะ
จํานวน
26
เครื่อง
- วิทยุ
จํานวน 335
ครัวเรือน
- โทรทัศน
จํานวน 665
ครัวเรือน
การมีไฟฟาใช
- มีไฟฟาใชทั้ง 7 หมูบาน แตมีไฟฟาสองสวางบนถนนและตามซอยตาง ๆ ภายใน
หมูบานยังไมเพียงพอ
จํานวนแหลงน้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําน้ํา ลําหวย
จํานวน 5 สาย
- บึง หนอง และอื่น ๆ
จํานวน 5 แหง
- แมน้ําลําคลอง
จํานวน 1 สาย(คลองทามะเดื่อ)
- หวยลําธาร
จํานวน 6 แหง
- หนองบึง
จํานวน 2 แหง
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝายผนังกั้นน้ํา
- บอน้ําตื้น
- บอโยก
- คลองชลประทาน
- บอน้ําบาดาล
- สระน้ํา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 เทศบาลตําบลบางแกว

จํานวน 12 แหง
จํานวน 98 แหง
จํานวน 3 แหง
จํานวน 5 สาย
จํานวน 6 แหง
จํานวน 61 แหง
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3) แผนที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลตําบลบางแกว
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ดานงบประมาณของเทศบาลตําบลบางแกว
รายการ
รายไดจากภาษีอากร
(รายรับจริง)
รายไดที่ไมใชภาษี
อากร
รัฐบาลจัดสรรให
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป/ระบุ
วัตถุประสงค
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม

ป 2553
87,124.47

รายได(บาท)
ป 2554
ป 2555
91,608.55
83,845.15

ป 2556
105,463.20

577,522.74

936,919.01

1,931,251.01

1,609,074.61

8,946,437.67
8,021,496.00
2,468,797.51

8,640,440.62
7,948,180.00
130,000.00

8,858,421.24
7,153,362.00
2,338,841.00

12,153,073.04
8,165,077.00
4,545,136.00

12,532,800.00 6,870,515.00 13,884,006.00 36,052,778.00
30,165,380.88 24,617,663.18 34,249,726.40 62,630,601.85

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
ศักยภาพของเทศบาลตําบลบางแกว
เทศบาลตําบลบางแกว ประกอบดวยการปกครองทองที่ 7 หมูบาน มีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล จํานวน 12 คน นายกเทศมนตรีตําบล 1 คน และรองนายกเทศมนตรีตําบล 2 คน เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน ไมมีความขัดแยงในการติดตอประสานงาน
ระหวางทองถิ่นกับทองที่ ซึ่งประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดีและเทศบาลตําบลบางแกว สงเสริมการมี
สวนรวมของหมูบานและชุมชนในทุก ๆ ดาน อยางครอบคลุม
ผูบริหารเทศบาลตําบลบางแกว ประกอบดวย
1. นายวุฒิสาร ธัญญพานิช
นายกเทศมนตรีตําบลบางแกว
2. นายเอิบ พูลสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรีตําบลบางแกว
3. นายสมพงษ อุยโยชะกะ
นายกเทศมนตรีตําบลบางแกว
4. นางยุพิน สงทับ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบางแกว
5. สมมาตร รอดชุม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบางแกว
ฝายสภาเทศบาลตําบลบางแกว ประกอบดวย
1. นายสมคิด ธรรมศิริ
ประธานสภาเทศบาลตําบลบางแกว
2. นายประกอบ หวัดพงษ
รองประธานสภา
3. นางอารีย อินทราช
เลขานุการสภาเทศบาล
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สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว ประกอบดวย
1. นายสุทธิพงษ แสงสวาง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว
2. นายพิพัฒน สุวพนาวิวัฒน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว
3. นายวิโรจน หรือชู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว
4. นายสรศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว
5. นายวีสะ ชูชวย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว
6. นายดลเหลาะ แขกพงศ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว
7. นายพิพัฒน จันจีน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว
8. นายอนันต สงทับ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว
9. นายมนตรี เลื่อนเกื้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว
จํานวนบุคลากร
พนักงานเทศบาลและลูกจาง ปจจุบันมีจํานวน 15 คน และสวนราชการ จํานวน 4 สวน ดังนี้
สํานักงานปลัด จํานวน 7 คน
1. นางสุธาสินี อินนุรักษ
ปลัดเทศบาล
2. นางอัจฉราวรรณ ชูไพ
หัวหนาสํานักปลัด
3. นางพรเพ็ญ กองแกว
นักพัฒนาชุมชน
4. นางบุษบา หนูนวล
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
5. นางอํานวย เกิดฉิม
บุคลากร
6. นางพัชรี สมาธิ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
7. นางสาวเจนจิรา ชุมพาที
เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
กองคลัง จํานวน 4 คน
1. นางจริยา ทับรอด
ผูอํานวยการกองคลัง
2. นางชอเอื้อง ปลอดฟก
นักวิชาการคลัง
3. นางเตือนจิต มูสิกะสง
นักวิชาการพัสดุ
4. นางวนิดา ขวัญแกว
นักวิชาการเงินและบัญชี
กองชาง จํานวน 2 คน
1. นาชัยมงคล โออินทร
ผูอํานวยการกองชาง
2. นายวศิน อนันตทิพย
นายชางโยธา
กองการศึกษา จํานวน 2 คน
1. นางสาวเพ็ญศรี ปลอดขลิบ นักวิชาการศึกษา
2. นายสมใจ มณีพรหม
เจาพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษาของบุคลากร
ปริญญาตรี 9 คน

ปริญญาโท 6 คน
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ส่วนที่ 2
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น
ในปีที่ผ่ำนมำ

สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
3.1 การสรุปสถานการณพัฒนาเทศบาลตําบลบางแกว ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
3.1.1 การวิเคราะหศักยภาพดานโครงสรางพื้นฐาน คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเมือง การ
บริ ห าร การลงทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม สั ง คม สาธารณสุ ข การศึ ก ษา แหล ง น้ํ า
ในภาพรวมของเทศบาลตําบลบางแกว โดยใชเทคนิค (SWOT Analysis) เพื่อประเมินผลสภาพการพัฒนา
ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น

จุดแข็ง (Strength)

1. มีคําสั่งแบงโครงสรางของเทศบาลตําบลบางแกว ชัดเจนคลอบคลุมอํานาจหนาที่ตามภารกิจ
และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือถายโอน
2.
มี แ ผนพั ฒ นาที่ ชั ด เจน และมี ก ารบู ร ณาการจั ด ทํ า แผนการทํ า งานร ว มกั บ หน ว ยงาน
หรือสวนราชการอื่น
3. มีคําสั่งแบงงานหรือการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น
4. ผูบริหารทองถิ่นกําหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย
5. มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเองซึ่งเปนเครื่องมือในการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
6. สภาเทศบาลตําบลสามารถออกเทศบัญญัติไดเอง ภายใตกรอบกฎหมาย
7. สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและกําลังงบประมาณ
8. ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทําใหเขาใจปญหาความ
เดือดรอน และความตองการของประชาชนอยางแทจริง
9. มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทุกชุมชน/หมูบาน
10. มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันสมัย
11. ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
12. เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว
13. สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพคอนขางสมบูรณเหมาะกับการปลูกพืชไดทุกชนิด
14. มีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
15. มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
16. มีการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ฟรีในเรื่องรับสงผูปวยฉุกเฉิน
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จุดออน (Weakness)

1. บุคลากรเทศบาลตําบลบางแกวขาดการปฏิบัติงานแบบเชิงรุก
2. มีระเบียบ/กฎหมายใหม ๆ จํานวนมากทําใหการปฏิบัติของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ
3. บุคลากรตองรับผิดชอบงานหลายอยาง เกิดการทํางานไมมีความตอเนื่อง และประสบการณใน
การทํางานนอย
4. ขาดแคลนน้ําใชอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแลง
5. ปญหาน้ําทวมบานเรือน และพื้นที่ทําการเกษตรของประชาชนในชวงฤดูฝน
6. การแพรระบาดของยาเสพติด เชน ยาบา ยาไอซ น้ํากระทอม เปนตน
7. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน และความไมเขาใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น
8. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ฯลฯ
9. ปญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
10. งบประมาณคอนขางนอย ทําใหตอบสนองตอความตองการของประชาชนยังครอบคลุมไมได
เพียงพอ
11. ความตองการ และความคาดหวังของประชาชนมีสูงตอเทศบาลตําบลบางแกว ในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนแตเทศบาลตําบลบางแกว ตอบสนองไดนอย
12. ระบบขอมูลไมเปนปจจุบัน หรือไมครบถวนครอบคลุมในทุกดาน
13. ขาดการอนุรักษในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
14. เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา
15. ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
16. อาชีพหลักของคนในเขตพื้นที่เทศบาลสวนใหญทําการเกษตร ตองอาศัยแหลงน้ําจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไมเพียงพอ
17. คนในทองถิ่นมีปญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิตประจําวันใน
อัตราสูง

โอกาส (Opportunity)

1. มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตาม พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2. พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 เอื้อตอการบริหารงานของเทศบาล
3. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหมีความสะดวกคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการทํางาน
มากขึ้น
4. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความขัดแยงทางการเมือง ทางความคิดเห็นนอย
5. มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน
และประชาชน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 เทศบาลตําบลบางแกว

หนา 15

6. มีสถานศึกษาอยูในพื้นที่ ตั้งแต เด็กกอนวัยเรียน ถึง ประถมศึกษา ซึ่งมีความพรอม และ
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
7. มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในพื้นที่ใหบริการประชาชน
8. การแกไขปญหาความยากจนและปญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอําเภอ
สอดคลองกับโยบายและยุทธศาสตรของเทศบาล
9. นําขอมูลจาการจัดทําเวทีประชาคม จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนดานตาง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของชุมชน
10. มีความเขมแข็งทางการเมืองในระดับทองถิ่นทําใหการบริหารจัดการมีความตอเนื่อง

ภัยคุกคาม (Threat)

1. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับภารกิจที่ถายโอนใหกับทองถิ่น
2. น้ํามันมีราคาแพงอยางตอเนื่อง
3. ความไมมั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลตอการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล
4. สภาวการณทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น
5. ประชาชนไมสนใจ ขาดจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่ และไมใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมในกิจกรรมของทองถิ่นและของภาครัฐ
6. ภาคเกษตรกรรมมีปญหาหนี้สิน ผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญมีราคาตกต่ํา
7. ภัยธรรมชาติ การแปรปรวน เกิดปญหาอุทกภัย ภัยแลง ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การเกิดโรค
ระบาดในสัตว ทําใหผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 เทศบาลตําบลบางแกว

หนา 16

3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 ประชาชนอยูดีมีสุข
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
รวม

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 เทศบาลตําบลบางแกว

16

การเบิกจายงบประมาณ
(บาท)
6,663,000.00

28

9,550,938.00

1

95,000.00

11

1,513,440.00

56

17,822,378.00

หนา 17

ยุทธศาสตร

โครงการ

1. ประชาชน โครงการติดตั้ง
อยูดีมีสุข ระบบไฟฟา
สาธารณะ

แหลงที่มา
งบตาม
วัตถุ
งบประมาณ ขอบัญญัติ
ประสงค
เงินอุดหนุน 75,000.00 เพื่อใหชุมชนมี
ทั่วไป
ดวงไฟสอง
สวางและ
รวมทั้ง
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน
เงินอุดหนุน 400,000.00 เพื่อจัดระบบ
ทั่วไป
บริหารจัดการ
ขยะในเขต
พื้นที่เทศบาล
ตําบลบางแกว
เงินอุดหนุน 99,000.00 เพื่อใหการ
ทั่วไป
สัญจร
ไป - มา เกิด
ความสะดวก
และปลอดภัย

2. ประชาชน โครงการปรับปรุง
อยูดีมีสุข ที่ทิ้งขยะบริเวณ
สวนปาลม
เทศบาลตําบล
บางแกว
3. ประชา
โครงการกอสราง
ชนอยูดี สะพานลําลอง
มีสุข
คสล. ขามเหมือง
ชลประทานบาน
มวงธง หมูที่ 2
ตําบล
ทามะเดื่อ
4. ประชา
โครงการถมดิน เงินอุดหนุน 994,000.00 เพื่อปองกัน
ชนอยูดี เพื่อยกระดับคัน ทั่วไป
และแกไข
มีสุข
คลองพรอมเรียง
ปญหาน้าํ ทวม
หินปองกันน้ํากัด
บานเรือนและ
เซาะริมตลิ่งคลอง
พื้นที่ทํา
ทามะเดื่อ บริเวณ
การเกษตร
ริมคลองขางวัด
ของราษฎร
ทามะเดื่อ (ฝง
ซาย) หมูที่ 4
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ผลผลิต
จํานวน 7 หมูบาน

ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่
ทิ้งขยะบริเวณสวนปาลม
เทศบาลตําบลบางแกว
โดยดําเนินการหลอแผน
พื้น คสล. กวาง 0.60
เมตร ยาว 5 เมตร หนา
0.35 เมตร จํานวน 10
แผน พรอมวางและถมหิน
ผุคอสะพานเรียบรอย
โดยถมดิน อัดแนนดวย
เครื่องจักร กวางเฉลี่ย
3.00 เมตร สูงเฉลี่ย
0.80 เมตร ยาว 175
เมตร ปริมาณดินถมไม
นอยกวา 490 ลบ.ม.
พรอมเรียนหินกวาง
6.00 เมตร ยาว 175
เมตร หนาเฉลี่ย 0.50
เมตร พรอมปาย
หนา 18

ประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ปาย

ยุทธศาสตร

โครงการ

5. ประชาชน โครงการขุดลอก
อยูดีมีสุข วัชพืชที่ตื้นเขิน
ปรับภูมิทัศนรอบ
บริเวณหวยเหมือง
ยืมชลประทานหู
แร ม.5 ต.
ทามะเดื่อ

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
วัตถุ
ขอบัญญัติ
ประสงค
97,000.00 เพื่อปองกัน
และแกไข
ปญหาน้ําทวม
บานเรือน
และพื้นที่ ทํา
การเกษตร
ของประชาชน

ผลผลิต

การขุดลอกวัชพืชที่
ตื้นเขินปรับภูมิทัศน
รอบบริเวณหวย
เหมืองชลประทาน
หูแร ม.5
ต.ทามะเดื่อ ขนาด
ปากกวางเฉลี่ย 6
เมตร ยาว 3,000
เมตร รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาล
ตําบลบางแกว
กําหนด
6. ประชาชน โครงการขุดลอกคู เงินอุดหนุน
98,000.00 เพื่อปองกัน ดําเนินการขุดลอกคู
อยูดีมีสุข ระบายน้ํา เหมือง ทั่วไป
และแกไข ระบายน้ํา เหมืองสง
สงน้ําที่ตื้นเขินและ
ปญหาน้ําทวม น้ําที่ตื้นเขินและ
ปรับปรุงภูมิทัศน
บานเรือน ปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบ
และพื้นที่
โดยรอบ หมูที่ 1 หมูที่ 1 – 7
ทําการเกษตร 7 ตําบลทามะเดื่อ
ต.ทามะเดื่อ
ของประชาชน
7. ประชาชน โครงการปจฉิม
เงินอุดหนุน
30,000.00 เพื่อจัด
จัดกิจกรรม
อยูดีมีสุข นิเทศนักเรียน
ทั่วไป
กิจกรรมมอบ ปละ 1 ครั้ง
(บัณฑิตนอย)
วุฒิบัตรใหกับ
นักเรียน
ที่จบ
การศึกษา
8. ประชาชน โครงการกอสราง เงินอุดหนุน 1,999,000.00 เพื่อให
ดําเนินการกอสราง
อยูดีมีสุข ถนนลาดยาง
เฉพาะกิจ
ประชาชนมี ถนนลาดยาง
ถนนที่ใช
แอสฟลท
แอสฟลทติกคอนก
รีต สายหมูที่ 2 –
สัญจรไป-มา ติกคอนกรีต สาย
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เลียบชายคลอง
ชลประทาน

ยุทธศาสตร
9. ประชาชน
อยูดีมีสุข

10 ประชาชน
อยูดีมีสุข

11 ประชาชน
อยูดีมีสุข

12 ประชาชน
อยูดีมีสุข

13 ประชาชน
อยูดีมีสุข

สะดวก

หมูที่ 2 - เลียบชาย
คลองชลประทาน

แหลงที่มา
งบตาม
วัตถุ
งบประมาณ ขอบัญญัติ
ประสงค
โครงการกอสราง เงินอุดหนุน 1,139,500.00 เพื่อให
อาคารเรียน
โรงเรียน
เฉพาะกิจ
โรงเรียนเทศบาล
เทศบาลบาน
บานหูแร
หูแร มีการ
จัดการเรียน
การสอนที่ได
มาตรฐาน
โครงการกอสราง เงินอุดหนุน 794,500.00 เพื่อให
โรงอาหาร หองน้ํา เฉพาะกิจ
โรงเรียน
หองสวม โรงเรียน
เทศบาลบาน
เทศบาลบานหูแร
หูแร
มีความเปน
มาตรฐาน
โครงการปรับปรุง เงินอุดหนุน 399,500.00 เพื่อปองกัน
คันคลองและเสริม ทั่วไป
และแกไข
ดินยกระดับ
ปญหาน้ําทวม
ปองกันน้ํากัดเซาะ
บานเรือนและ
ริมตลิ่งคลองทา
พื้นที่ทํา
มะเดื่อ หมูที่ 3
การเกษตร
ของประชาชน
โครงการขุดดิน เงินอุดหนุน
40,000.00 เพื่อปองกัน
เสริมคันคลองเพื่อ ทั่วไป
ปญหาน้ําทวม
ปองกันปญหาน้ํา
บานเรือนและ
ทวมริมคลองหูแร
พื้นที่ทํา
หมูที่ 5
การเกษตร
ของราษฎร
โครงการขุดลอก เงินอุดหนุน 100,000.00 เพื่อปองกัน
เหมืองสงน้ําเพื่อ ทั่วไป
และแกไข
แกไขปญหาน้ํา
ปญหาน้ําทวม
ทวมถนนสายเลียบ
โครงการ
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ผลผลิต
ดําเนินการกอสราง
อาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร
หมูที่ 5
ดําเนินการกอสราง
โรงอาหาร หองน้ํา
หองสวม โรงเรียน
เทศบาล
บานหูแร
ดําเนินการ
ปรับปรุงคันคลอง
และเสริมดิน
ยกระดับปองกัน
น้ําทวม
ดําเนินการขุดดิน
เสริมคันคลองเพื่อ
ปองกันปญหาน้ํา
ทวมริมคลองหูแร
หมูที่ 5
ดําเนินการขุดลอก
เหมืองสงน้ําถนน
สายเลียบทาง
รถไฟ-หนองน้ํา
หนา 20

ทางรถไฟ-หนองน้ํา
ขาว หมูที่ 2
และ 3
ยุทธศาสตร

โครงการ

ขาว หมูที่ 2 และ
3 ตําบลทามะเดื่อ
แหลงที่มา
งบตาม
งบประมาณ ขอบัญญัติ

14. ประชาชน โครงการจางเหมา เงินอุดหนุน
อยูดีมีสุข เปาลางบอบาดาล ทั่วไป
ระบบประปา
หมูที่ 1

วัตถุ
ประสงค

16. ประชาชน โครงการซอมแซม เงินอุดหนุน
อยูดีมีสุข ปรับปรุงถนนในเขต ทั่วไป
เทศบาลตําบล
บางแกว

8,000.00 เพื่อใหระบบ
ประปาสามารถ
ใชงานและจาย
น้ําไดอยาง
ถั่วถึง
21,000.00 เพื่อเปนการ
ปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม
บานเรือนและพื้น
ทีทําการเกษตร
ของราษฎร
368,500.0 เพื่อใหการสัญจร
0 ไป - มา ของ
ราษฎรเกิดความ
สะดวก

17. การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให

30,000.00 เพื่อใหการ
ปฎิบัติงานเกิด
ความสะดวก
เรียบรอย

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

337,000.0 เพื่อเปนการ
0 พัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กให
เปนมาตรฐาน

15. ประชาชน โครงการจางเหมา เงินอุดหนุน
อยูดีมีสุข ขุดลอกวัชพืชคลอง ทั่วไป
ลําธาร หมูที่ 1

โครงการรักษา
ความสงบเรียบรอย
ในเขตเทศบาล
ตําบล
บางแกว
18. การพัฒนา โครงการกอสรางรั้ว
คนและ
คอนกรีตบล็อกรอบ
สังคมที่มี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพ เทศบาลตําบล
บางแกว หมูที่ 3
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ผลผลิต
ดําเนินการเปา
ลางบอบาดาล
ระบบประปา
หมูที่ 1
ดําเนินการขุด
ลอกวัชพืชคลอง
ลําธาร หมูที่ 1

ดําเนินการ
ซอมแซม
ปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล
ตําบล
บางแกว
การปฎิบัติงาน

กอสรางรั้ว
คอนกรีตบล็อก
รอบศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางแกว หมู
ที่ 3 ยาว 135
เมตร
สูง 1.80 เมตร
พรอมปาย
ประชาสัมพันธ
หนา 21

โครงการ จํานวน
1 ปาย

แหลงที่มา
งบตาม
วัตถุ
งบประมาณ ขอบัญญัติ
ประสงค
เงินอุดหนุน 337,000.00 เพื่อเปนการ
18. การพัฒนาคน โครงการ
ทั่วไป
พัฒนาศูนย
และสังคมที่มี กอสรางรั้ว
คอนกรีตบล็อก
พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพ
รอบศูนยพัฒนา
ใหเปนมาตรฐาน
เด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
บางแกว
หมูที่ 3
ยุทธศาสตร

โครงการ

19. การพัฒนาคน โครงการ
เงินอุดหนุน
และสังคมที่มี ปองกันแกไข ทั่วไป
ปญหายาเสพ
คุณภาพ
ติดและโรค
เอดสในชุมชน

10,000.00 เพื่อใหเด็กและ
เยาวชน ใชเวลา
วางใหเกิด
ประโยชน
หางไกลจากยา
เสพติด

20. การพัฒนาคน โครงการ
เงินอุดหนุน
และสังคมที่มี สงเสริมอาชีพ ทั่วไป
และพัฒนา
คุณภาพ
รายไดใหแก
ประชาชน

10,000.00 เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมการ
สงเสริมอาชีพ
และพัฒนา
รายไดใหแก
ประชาชน
10,000.00 เพื่อสงเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมของ
กลุมสตรี

21. การพัฒนาคน โครงการพัฒนา เงินอุดหนุน
และสังคมที่มี ศักยภาพสตรี ทั่วไป
และพัฒนา
คุณภาพ
รายไดใหแก
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 เทศบาลตําบลบางแกว

ผลผลิต
กอสรางรั้ว
คอนกรีตบล็อก
รอบศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบล
บางแกว หมูที่ 3
ยาว 135 เมตร
สูง 1.80 เมตร
พรอมปาย
ประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน
1 ปาย
ดําเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อเปน
การสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็ก
และเยาวชน
หางไกลจากยา
เสพติด
สงเสริมกิจกรรม
การดําเนินงาน

สงเสริมกิจกรรม
ของกลุมสตรีใน
เขตเทศบาลตําบล
บางแกว
หนา 22

ประชาชน

ยุทธศาสตร
22. การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ

23. การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ

24. การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ
25. การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ

26. การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ

แหลงที่มา
งบตาม
วัตถุ
งบประมาณ ขอบัญญัติ
ประสงค
โครงการจัด
เงินอุดหนุน 10,000.00 เพื่อเปนการ
ประชุมเวที
ทั่วไป
สงเสริมและ
ประชาคมหมูบาน
สนับสนุนการมี
เพื่อจัดทํา
สวนรวมในการ
แผนพัฒนาสามป
เสนอโครงการ/
(พ.ศ. 2558 กิจกรรม ที่มี
2560) และเพื่อ
ความเปนเปน
ทบทวนแผน
เรงดวนและตาม
ชุมชนของเทศบาล
ความตองการ
ตําบลบางแกว
ของประชาชน
โครงการฝกอบรม เงินอุดหนุน 146,760.00 จัดฝกอบรม
สมาชิก อปพร. ทั่วไป
อปพร. เพื่อให
เทศบาลตําบล
ความรูแก อป
บางแกว รุนที่ 2
พร. รุนที่ 2 ใน
เขตเทศบาล
ตําบลบางแกว
โครงการวันเด็ก เงินอุดหนุน 50,000.00 เพื่อเปนการ
แหงชาติ
จากรัฐบาล
สงเสริมกิจกรรม
จัดเก็บและ
ในดานตาง ๆ
จัดสรรให
รวมกัน
โครงการวันแม เงินอุดหนุน 50,000.00 เพื่อแสดงความ
แหงชาติ
ทั่วไป
จงรักภักดีใน
สมเด็จ
พระนางเจาพระ
บรม
ราชินีนาถ
โครงการวันรดน้ํา เงินอุดหนุน 100,000.00 เพื่อเปนการ
ผูสูงอายุภายใน จากรัฐบาล
สงเสริมและ
เขตเทศบาลตําบล จัดเก็บและ
อนุรักษ
จัดสรรให
ขนบธรรมเนียม
บางแกว
ประเพณีและ
โครงการ
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ผลผลิต
ดําเนินการ
หมูที่ 1 – 7
ตําบลทามะเดื่อ

ดําเนินการจัดการ
ฝกอบรม หมูที่ 4
ตําบลทามะเดื่อ

จัดกิจกรรมวันเด็ก
ปละ 1 ครั้ง
จัดกิจกรรม
ปละ 1 ครั้ง

จัดกิจกรรม
ปละ 1 ครั้ง

หนา 23

ศิลปวัฒนธรรม
ที่ดีงาม
แหลงที่มา
งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
งบประมาณ ขอบัญญัติ
ประสงค
การพัฒนาคน โครงการบวช เงินอุดหนุน 15,000.00 เพื่อสงเสริม
จัดกิจกรรม
และสังคมที่มี สามเณร
ทั่วไป
ประเพณีอันดี ปละ 1 ครั้ง
คุณภาพ
ภาคฤดูรอน
งามและกิจกรรม
ทางศาสนา
การพัฒนาคน โครงการ
เงินอุดหนุน 10,000.00 เพื่อจัดงาน
จัดกิจกรรมสงทาย
และสังคมที่มี ประเพณีวันขึ้นป จากรัฐบาล
ทําบุญตักบาตร ปเกาตอนรับปใหม
คุณภาพ
ใหม
จัดเก็บและ
ในวันขึ้นปใหม ปละ 1 ครั้ง
จัดสรรให
การพัฒนา โครงการรณรงค เงินอุดหนุน 11,000.00 เพื่อลดจํานวน สุนัข และแมวใน
ทั่วไป
ประชากรสุนัข เขตเทศบาลตําบล
คนและสังคม ปองกันและ
ในพื้นที่
บางแกว ไดรับการ
ที่มีคุณภาพ ควบคุมโรคพิษ
เทศบาลตําบล ฉีดวัคซีน
สุนัขบา
บางแกว
ไมนอยกวา 80%
การพัฒนา โครงการ
เงินอุดหนุน 100,000.00 เพื่อให
ประชาชนหรือ
ประชาชน
ผูปวยฉุกเฉินไดรับ
คนและสังคม การแพทยฉุกเฉิน ทั่วไป
ไดรับบริการที่ การบําบัดรักษา
ที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน เฉพาะอยาง
และมี
ทันทวงที
ประสิทธิภาพ
อยางทั่วถึงและ
เทาเทียม
การพัฒนา โครงการเขารวม เงินอุดหนุน 34,878.00 เพื่อเชื่อมความ เขารวมการแขงขัน
สามัคคีระหวาง ปละ 1 ครั้ง
คนและสังคม การแขงขันกีฬา ทั่วไป
หนวยงานใน
ที่มีคุณภาพ หนวยงานรัฐ/
เขตอําเภอ
รัฐวิสาหกิจอําเภอ
บางแกวสัมพันธ
บางแกว
การพัฒนา โครงการสนับสนุน เงินอุดหนุน 10,000.00 เพื่อสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม
คนและสังคม กิจกรรมของศูนย ทั่วไป
สนับสนุน
ของศูนยพัฒนา
กิจกรรมของ ครอบครัวในเขต
ที่มีคุณภาพ พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน
ศูนยพัฒนา เทศบาลตําบล
ยุทธศาสตร

27.

28.

29.

30.

31.

32.

โครงการ
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หนา 24

ครอบครัว
ในชุมชน

ยุทธศาสตร
33. การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

34. การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ
35. การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

บางแกว

แหลงที่มา
งบตาม
วัตถุ
งบประมาณ ขอบัญญัติ
ประสงค
โครงการ
เงินอุดหนุน 200,000.00 เพื่อเปนการ
ซอมแซมอาคาร เฉพาะกิจ
ปรับปรุง
เรียนโรงเรียน
ซอมแซมอาคาร
เทศบาลบานหู
เรียนของ
แร หมูที่ 5
โรงเรียนเทศบาล
บานหูแรใหดีขึ้น
จัดซื้อเกาอี้หมุน เงินอุดหนุน
2,500.00 เพื่อใหการ
หนังใหญ
ทั่วไป
ปฎิบัติงานเกิด
ความสะดวกและ
มีประสิทธิภาพ
โครงการ
เงินอุดหนุน
29,000.00 เพื่อเปนการ
ปรับปรุงทางลาด ทั่วไป
อํานวยความ
สําหรับคนพิการ
สะดวกใหแกคน
พิการ
โครงการ

36. การพัฒนาคน โครงการจาง เงินอุดหนุน
และสังคมที่มี เหมาติดตั้งประตู จากรัฐบาล
และเหล็กดัด จัดเก็บและ
คุณภาพ
หนาตางอาคาร จัดสรรให
โรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร
37. การพัฒนาคน โครงการสงเสริม เงินอุดหนุน
และสังคมที่มี สุขภาพที่ดีของ ทั่วไป
ประชาชน
คุณภาพ
38. การพัฒนาคน โครงการจัดซื้อ เงินอุดหนุน
และสังคมที่มี เครื่องคอมพิวเตอร ทั่วไป
แบบพกพา(แท็บ
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ผลผลิต
ดําเนินการ
ซอมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียน
เทศบาลบานหู
แร หมูที่ 5
จัดซื้อเกาอี้หมุน
หนังใหญ

ดําเนินการ
ปรับปรุงทางลาด
ดานหนาของ
เทศบาลตําบล
บางแกว
21,600.00 เพื่อเปนการ
ดําเนินการติดตั้ง
รักษาทรัพยสิน ประตูและ
และความ
เหล็กดัดหนาตาง
ปลอดภัยของ อาคารโรงอาหาร
อาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร
12,000.00 เพื่อเปนการ
บริการใหแก
ประชาชนดาน
สุขภาพ

ดําเนินการตรวจ
สุขภาพ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล
บางแกว

74,300.00 เพื่อใหเด็ก
นักเรียนไดศึกษา

ดําเนินการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพา(แท็บเล็ต)

หนา 25

คุณภาพ

เล็ต)พรอมอุปกรณ
ควบคุมและบริหาร
จัดการ เครื่อง
คอมพิวเตอรแบบ
พกพาพรอมติดตั้ง

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 เทศบาลตําบลบางแกว

คนควาความรู
ดวยตนเอง

พรอมอุปกรณควบคุม
และบริหารจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพาพรอมติดตั้ง
สําหรับโรงเรียน
เทศบาลบานหูแร ม.5
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ยุทธศาสตร
39. การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

40. การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

41. การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

42. การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ

แหลงที่มา
วัตถุ
งบตามขอบัญญัติ
งบประมาณ
ประสงค
โครงการกอสราง เงินอุดหนุน 6,937,500.00 เพื่อให
เฉพาะกิจ
อาคาร
โรงเรียน
เอนกประสงค
เทศบาลบาน
แบบฐานแผน
หูแรมีสถานที่
สําหรับทํา
กิจกรรมของ
นักเรียนและ
เกิดความ
สะดวก
มากขึ้น
โครงการจัดซื้อ เงินอุดหนุน
469,500.00 เพื่อให
ครุภัณฑทาง
เฉพาะกิจ
นักเรียนไดมี
ภาษา
หองปฎิบัติ
การที่
สามารถ
คนควาหา
ความรูไดดวย
ตนเองและมี
ความสะดวก
โครงการจัดซื้อ เงินอุดหนุน
506,100.00 เพื่อให
ครุภัณฑ
นักเรียน
เฉพาะกิจ
หองปฎิบัติการ
สามารถ
ทางคอมพิวเตอร
คนควาหา
ความรูดวย
ตนเอง ได
สะดวกและ
ทันสมัย
มากขึ้น
โครงการจัดซื้อ เงินอุดหนุน
200,000.00 เพื่อเปนการ
สนับสนุนการ
สื่อการเรียนการ เฉพาะกิจ
จัดการเรียน
สอนและวัสดุ
การสอนของ
การศึกษา ศพด.
นักเรียนใหได
บานหูแร ม.5
โครงการ

ผลผลิต
ดําเนินการ
กอสรางอาคาร
เอนกประสงค
แบบฐานแผน
โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร

ดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑทาง
ภาษา จํานวน
14 รายการ ของ
โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร

จัดซื้อครุภัณฑ
หอง ปฎิบัติการ
ทางคอมพิวเตอร
จํานวน 9
รายการ

ดําเนินการจัดซื้อ
สื่อการเรียนการ
สอนและวัสดุ
การศึกษา

มาตรฐาน
มากขึ้น
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แหลงที่มา
งบตาม
วัตถุ
งบประมาณ ขอบัญญัติ
ประสงค
43. การพัฒนาคนและ โครงการจัดซื้อ เงินอุดหนุน 134,000.00 เพื่อเปนการ
สังคมที่มีคุณภาพ สื่อการเรียนการ เฉพาะกิจ
สนับสนุนการ
สอนและวัสดุ
เรียนการสอน
การศึกษาของ
ของนักเรียน
ศพด. เทศบาล
ตําบลบางแกว
ยุทธศาสตร

โครงการ

44. การพัฒนาคนและ จัดซื้อโทรทัศนสี เงินอุดหนุน
สังคมที่มีคุณภาพ
เฉพาะกิจ

45. การบริหารจัดการ โครงการขุดบอ
ทรัพยากรธรรมชาติ ขยะพรอมถม
และสิ่งแวดลอม หินผุปรับระดับ
ผิวจราจร
ทางเขาบอขยะ
เทศบาลตําบล
บางแกว
46. สงเสริมการบริหาร จัดซื้อ
กิจการบานเมืองที่ดี รถพยาบาล
ฉุกเฉิน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

47. สงเสริมการบริหาร จัดซื้อเครื่องรับ เงินอุดหนุน
กิจการบานเมืองที่ดี สงวิทยุ
ทั่วไป
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ผลผลิต

ดําเนินการ
จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน
และวัสดุ
การศึกษาของ
ศพด. เทศบาล
ตําบลบางแกว
29,800.00 เพื่อให
ดําเนินการ
นักเรียนไดมี จัดซื้อโทรทัศนสี
สื่อที่ทันสมัย ขนาดจอภาพไม
และสะดวกใน ต่ํากวา 46 นิ้ว
การจัดการ
เรียน
การสอน
95,000.00 เพื่อเปนการ ดําเนินการขุด
บริหารจัดการ บอขยะพรอม
ขยะภายใน ถมหินผุปรับ
เขตเทศบาล ระดับผิวจราจร
ตําบลบางแกว ทางเขาบอขยะ
เทศบาลตําบล
บางแกว
950,000.00 เพื่อใหการ ดําเนินการ
ปฎิบัติงานเกิด จัดซื้อ
ความสะดวก รถพยาบาล
ฉุกเฉิน
จํานวน
1 คัน
36,000.00 เพื่อใหการ
ดําเนินการ
ปฎิบัติดาน
จัดซื้อเครื่องรับ
อปพร. ของ
สงวิทยุ ระบบ
เทศบาลตําบล
VHF/FM ชนิด
บางแกว
มือถือ ขนาด
เกิดความ
กําลัง 5 วัตต
สะดวก
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ยุทธศาสตร
48. สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
49. สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
50. สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

51. สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
52. สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

53. สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

แหลงที่มา
งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
งบประมาณ ขอบัญญัติ
ประสงค
จัดซื้อโตะชนิด เงินอุดหนุน 13,500.00 เพื่อใหการ
จัดซื้อโตะ ชนิด
เหล็ก
ทั่วไป
ปฎิบัติงานเกิดค เหล็ก ขนาดไม
นอยกวา
วาสะดวก
0.68x1.47
จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อตูเก็บ
เงินอุดหนุน 9,000.00 เพื่อใหการ
ดําเนินการจัดซื้อตู
เอกสาร
ทั่วไป
ปฎิบัติงานเกิด เก็บเอกสาร ชนิด
ความสะดวก 2 บาน สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร
จัดซื้อตูเก็บ
เงินอุดหนุน 9,000.00 เพื่อใหการ
จัดซื้อตูเอกสาร
เอกสาร 15
ทั่วไป
ปฎิบัติงานเกิด 15 ลิ้นชัก ขนาด
ลิ้นชัก
ความสะดวก ตูไมนอยกวา
37.5 x 54.9 x
และมี
ประสิทธิภาพ 131.8 ซ.ม.
จํานวน 2 ตู
จัดซื้อเครื่อง
เงินอุดหนุน 32,000.00 เพื่อใหการ
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร
ทั่วไป
ปฎิบัติงานเกิด คอมพิวเตอร
ความสะดวก จํานวน 1 เครื่อง
โครงการฝกอบรม เงินอุดหนุน 344,240.00 เพื่อเปนการ
หมูที่ 1 - 7
และศึกษาดูงาน ทั่วไป
เพิ่มพูนความรู ตําบลทามะเดื่อ
หลักสูตรผูนํา
และ
ทองถิ่นกับการ
แนวความคิด
เปนนักบริหาร/
แบบใหม ๆ เพื่อ
ผูปฏิบัติงานรุน
นํามาปรับใชใน
ใหมประจําป
การปฎิบัติงาน
2557
จัดซื้อครุภัณฑ เงินอุดหนุน 13,700.00 เพื่อใหการ
ดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ
เกษตร
ทั่วไป
ปฎิบัติงาน
มีความสะดวก การเกษตร
และมี
ประสิทธิภาพ
โครงการ
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ยุทธศาสตร

โครงการ

54. สงเสริมการ จัดซื้อเครื่อง
บริหารกิจการ ปม น้ํา
บานเมืองที่ดี

แหลงที่มา
งบตาม
วัตถุ
ผลผลิต
งบประมาณ ขอบัญญัติ
ประสงค
เงินอุดหนุน 17,500.00 เพื่อใหการ
ดําเนินการจัดซื้อ
ทั่วไป
ปฎิบัติงานเกิด
ความสะดวก

55. สงเสริมการ จัดซื้อ
เงินอุดหนุน 43,500.00 เพื่อใหการ
บริหารกิจการ เครือ่ งปรับอากาศ ทั่วไป
ปฎิบัติงานเกิด
บานเมืองที่ดี ขนาด 3600
ความสะดวก
บีทียู พรอมติดตั้ง
มากขึน้

ดําเนินการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 3600
บีทียู พรอมติดตั้ง

56. สงเสริมการ จัดซื้อกระจกโคง เงินอุดหนุน 45,000.00 เพื่อให
ประชาชนมีความ
ประชาชนในเขต ปลอดภัยในการใช
บริหารกิจการ ขนาด
ทั่วไป
บานเมืองที่ดี เสนผาศูนยกลาง
เทศบาลตําบล รถใชถนน
36 นิ้ว พรอม
บางแกว และ
ติดตั้ง
ผูใชเสนทางมี
ความปลอดภัย
ในการใชรถ
ใชถนน
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3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การประเมินผลแผนพัฒนาในปที่ผานมา เทศบาลตําบลบางแกว ไมสามารถดําเนินการโครงการ
ตามแผนพั ฒ นาที่ ว างไว ได ทั้งหมด เนื่อ งจากจํา นวนโครงการที่ เปน ความตอ งการของประชาชนมี มาก
และจําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินการสูง ประกอบกับเทศบาลตําบลบางแกว มีรายไดนอย ทําให
งบประมาณในการพัฒนามีอยูอยางจํากัด การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพแยกตาม
ยุทธศาสตรดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน
สงเสริมและสนับสนุนเทคนิคทางการเกษตรตามแนวปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกษตรกรในพื้นที่
เทศบาลตํ า บลบางแก ว และพั ฒ นาศั ก ยภาพให กั บ กลุ ม อาชี พ เพื่ อ ให ป ระชาชนมี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น และ
ดําเนินการการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา เสนทางคมนาคม ไฟฟา ประปา ระบบน้ํา
เพื่อการเกษตรใหอยูในสภาพใชงานไดดี จัดหาน้ําอุปโภค–บริโภคแกประชาชนในพื้นที่ ดูแลรักษาแหลงน้ํา
สาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
สงเสริ มและสนั บ สนุ น การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมวาจะเปน เด็ก เยาวชน ผูพิการ ผูสูงอายุ และ
ผู ด อ ยโอกาสให ได รั บ การดู แ ลอย า งทั่ว ถึ ง สนับ สนุ น การดํ าเนิน งานของศูน ยส าธารณสุ ขมู ล ฐานชุ มชน
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ครอบครัวอบอุนเขมแข็ง รณรงค
ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา เปนตน
สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับกอนปฐมวัย (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
จัดกิจกรรมสื่อการเรียน การสอน พัฒนาครูผูดูแลเด็กเล็กใหเพิ่มขีดความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู ตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงเสริมการจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
พัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการออกกําลังกายและตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควบคุมการชะ
ลางของสารพิษจากสารกําจัดศัตรูพืชดานการเกษตรลงสูแหลงน้ําสาธารณะ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล สงเสริมและสนับสนุนหมูบาน/ชุมชนรวมกันดูแลรักษาปาและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ และสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคงไวซึ่งสภาพแวดลอมในชุมชนที่ดี และเปนการลดปญหาภัย
พิบัติตาง ๆ
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
พัฒนาดานการลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ ภัยแลง อุทกภัย วาตะภัย สาธารณะภัยตาง ๆ
และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อคงไวซึ่งสภาพแวดลอมในชุมชนที่ดี
และเปนการลดปญหาภัยพิบัติตาง ๆสงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในสิทธิเสรีภาพและหนาที่
ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ สงเสริมการมีสวนรวมและกระบวนการเรียนรูของประชาชนในการกําหนด
นโยบาย และการวางแผนพั ฒนาตํา บล พัฒ นาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการแก
ประชาชน ปรับปรุง ซอมแซมและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพื่อรองรับการใหบริการแกประชาชนในพื้นที่
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 เทศบาลตําบลบางแกว
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ส่วนที่ 3
กำรนำแผนพัฒนำสำมปี
ไปสู่กำรปฏิบัติ

สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลบางแกว
“มุงพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะใหมีคุณภาพ สรางและพัฒนาประชาชน
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีศักยภาพอยางทั่วถึงและมีมาตรฐานภายใตหลักการธรรมาภิบาล”
พันธกิจ

โปรงใส

หมูบาน

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคใหมีความสะดวกรวมทั้งวางผังเมืองที่ดี
2. ฟนฟูอนุรักษและจัดระบบการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืน
3. รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและโรคเอดส
4. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนใหมีประสิทธิภาพและบริการจัดการดวยความ
5. สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต จริยธรรม คุณธรรม สุขอนามัย
6. สงเสริมสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
7. สงเสริมสนับสนุนดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
8. สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
9. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ในพื้นที่
10. สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การปองกันโรคและการเฝาระวัง โรคตาง ๆ ในชุมชน/
11. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน/หมูบาน
12. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. ดําเนินการใหประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานอยางทั่วถึง
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับอยางทั่วถึง
3. การสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการ
พัฒนาดานการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
4. สงเสริมคุณภาพชีวิต โดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การสังคมสงเคราะห
การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การสงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การสงเสริม
การศึกษา การเรียนรู ขอมูลขาวสาร
5. จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6.การอนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น โดยส ง เสริ ม เอกลั ก ษณ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมกิจการดานศาสนา
7. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ โดยการสงเสริมการมีสว นรว มของประชาชน การพัฒนา
บุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2558 - 2560)
วิสัยทัศนจังหวัดพัทลุง
“ เมืองเกษตรยั่งยืน

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดดเดน คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาการเกษตรใหมีความกาวหนาและยั่งยืน เปนรายไดหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัดและความ
มั่นคงทางอาหาร
2. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหมีคุณภาพมาตรฐานทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
3. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรูและปญญา พรอมคุณธรรม ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4. เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
เปาประสงครวมของแผนยุทธศาสตร (Objectives)
1. การเพิ่มรายไดทางดานภาคการเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ
ชุมชนและทองถิ่น โดยการเพิ่มผลผลิตใหมีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น เพิ่มมูลคาสินคา ลดตนทุนการผลิต
และเพิ่มชองทางการตลาด
2. รายได จากการท องเที่ ย วเชิงอนุรักษเพิ่มขึ้น จากแหลงทองเที่ย วที่ ไดมาตรฐานโดยการเพิ่ม
จํานวนนักทองเที่ยว เพิ่มคาใชจายตอหัว และการกลับมาเที่ยวซ้ํา
3. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงมีหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงเอกลักษณของทองถิ่น
ความเปนไทย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสุขภาพที่สมบูรณ ไดรับบริการทางการแพทยที่ดีมี
ครอบครัวอบอุน มั่นคงและชุมชนเขมแข็ง
4. ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ มีสิ่งแวดลอมที่ดี และประชาชนไดรับรองสิทธิในที่ดีอยางเหมาะสม
และเปนธรรม
5. บุคลากรภาครัฐเปนที่เชื่อถือ ไววางใจของประชาชนและประชาชนมีความใจตอบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพัทลุง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕8
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและ
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
กลยุทธ
1. พั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต และการแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตรยางพารา ปาล ม น้ํ า มั น ข า ว
ปศุสัตว ประมงที่มีศักยภาพเนนเชิงสรางสรรคใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. สงเสริมการพัฒนาสูเมืองปศุสัตวเขมแข็งดวยระบบการผลิตและระบบตลาดกลางปศุสัตวสูการคา
การสงออกปศุสัตวตามาตรฐานสากลและการอนุรักษและสงเสริมการผลิตพันธุสัตวพื้นเมืองเพื่อความโดด
เดนประจําภูมิภาค
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 เทศบาลตําบลบางแกว
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3. สงเสริมและสรางสรรคมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑภูมิปญญาของจังหวัดใหเปนแหลงสรางงานสราง
อาชีพและสรางรายไดแกชุมชนและการอนุรักษที่ยั่งยืน
4. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของผลผลิ ต สิ น ค า เกษตรและ
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรที่มีศักยภาพใหเกิดมูลคา และการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง
5. แสวงหาความรวมมือเอการนําเขาและพัฒนาแรงงานภาคการเกษตรกับกลุมประเทศประชาคม
เครือขายในอาเซียน
6. สรางองคความรูพัฒนาเทคโนโลยีจัดการสารสนเทศการเกษตรที่เปนระบบและปรับปรุงระบบ
การเฝาระวังและเตือนภัยทางการเกษตรทั้งจากธรรมชาติและการแขงขันกับภายนอก
7. สงเสริม สนับ สนุ นการพั ฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกรในการผลิตทาง
การเกษตรหลักของจังหวัดในการรวมกลุมและการมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองทางปจจัยการผลิต
8. ส งเสริ ม สนั บ สนุ น การพัฒ นาระบบการคมนาคมขนสงทางบกและทางรางและระบบการ
โลจิสติกสที่เนนการเชื่อมตอกับโครงขายการคมนาคมจากกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยสูกลุมจังหวัดภาคใต
ชายแดนออกสูประเทศมาเลเซียและประชาคมอาเซียน
9. เสริมสรางการเกษตรพื้นที่เชิงสรางสรรคกับมาตรฐานฟารมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาสูอุตสาหกรรมการทอเที่ยวเชิงอนุรักษแบบครบวงจร
กลยุทธ
1. สงเสริ มการตลาดและประชาสัมพันธเ ชิงรุกที่มุงเนนการนําเสนอการเปนพื้นที่นาเที่ยวอบอุ น
ปลอดภัยและมีแหลงทองเที่ย วที่หลากหลายมีมาตรฐานและสามารถเชื่อมตอเสนทางการทองเที่ย วกับ
จังหวัดใกลเคียง
2. สร า งขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรของประกอบการในอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วและ
เตรียมพรอมชุมชนในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและประชาคมอาเซียน
3. ปรับปรุงฟนฟูแหลงทองเที่ยวโครงสรางพื้นฐานทางการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานการทองเที่ยวเชิง
นิเ วศน ร ะดั บ ชั้น นํ า สรรค มูลค า วิถีชี วิต วิถีชุมชน ประเพณีวัฒ นธรรม และประวัติศาสตรใหมีจุดขายที่
แตกตางในการกระตุนการทองเที่ยวจากจังหวัดใกลเคียงและประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
กลยุทธ
1. สงเสริมการพัฒนาสูชุมชนสุขภาวะดีที่เขมแข็งดวยพลังการบูรณาการรวมในชุมชนและทุกภาค
สวน
2. สรางสังคมสู สังคมแหงการเรีย นรูที่ยั่งยืนด วยกลไกการศึ กษา และการเรีย นรู ดว ยตนเองอย าง
เขาถึงและตอเนื่อง
3. เตรียมความพรอมของชุมชนสูอาเซียนใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงมีศักยภาพสากลและใชโอกาส
ในการเปลี่ยนแปลงใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตนเองและเปนพลังในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
4. พัฒนาระบบบริการภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิ์ประชาชน และการจัดสวัสดิการ
สังคมที่ประชาชนเขาถึงและการมีสวนรวมในการพัฒนา
5. สรางเสริมทัศนคติความรักภาคภูมิใจในการเปนคนพัทลุงแก เด็ก เยาวชนและประชาชนทุก
ระดับในการรวมพัฒนาแผนดินเกิดใหนาอยูมีคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของ
จังหวัดใหยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ จัดการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
กลยุทธ
1. ส งเสริ มกระแสอนุรักษ และการจัดการปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติดว ยพลั ง
ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ดวยการสนับสนุนอยางตอเนื่องละเขาถึงจากกลไกภาครัฐและทองถิ่น
2. สงเสริมการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาและนิเวศนปา เขา ของจังหวัดใหไดรับการดูแล
และจัดการอยางเหมาะสมโดยเนนการสรางเสริมกรมีสวนรวมจากชุมชนและการใชประโยชนจากทรัพยากร
ที่คุมคา
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําที่เนนสรางโครงขายและการบริหารการใชใหเกิดประโยชนทาง
การเกษตรและการทองเที่ยว
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําเสียและมลพิษจากขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กลยุทธ
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและขีดความสามารถขององคกรรัฐในการใหบริการประชาชน
2. เสริมสรางความเชื่อมั่นในระบบบริการของภาครัฐดวยกลไกลการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและ
การพัฒนาคุณภาพที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ
3. สงเสริมการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชน/ทองถิ่นในการรวมคิดรวมทํารวมรับผิดชอบในการเฝา
ระวังอบายมุขอาชญากรรมและภัยคุกคามอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอความสงบสุขของหมูบาน/ชุมชน
4. การพั ฒนาโครงสร า งและพัฒนาพื้น ฐาน ประปา ไฟฟา ถนน อินเตอรเน็ต เพื่อรองรับ เขาสู
ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง
“จังหวัดพัทลุง เปนเมืองศูนยกลางการเกษตร การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดดเดน สังคมเขมแข็ง
คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุงประกอบดวย
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถภาคเกษตรอุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ งจากการเกษตรและ
ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินคาภาคการเกษตรใหมีคุณภาพ
2. สงเสริมอาชีพที่มีความตอเนื่องจากภาคการเกษตร
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3. สงเสริมและสรางมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนแหลงสรางงาน สราง
อาชีพ สรางรายไดใหแกชุมชน
4. การสงเสริมการลงทุนในทองถิ่น
5. การสงเสริมภาคการเกษตรแบบยั่งยืน
6. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุง ฟนฟูแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใหมีความโดดเดน
2. สงเสริมดานการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวที่เปนอัตลักษณที่โดดเดนของ
พื้นที่ตาง ๆ
3. เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรดานการทองเที่ยวเพื่อเตรียมความพรอมของชุมชนใน
การรองรับการทองเที่ยวและประชาคมการทองเที่ยวอาเซียน
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการสงเสริมการทองเที่ยว
5. ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วที่ เ ป น ประเพณี พื้ น บ า น ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ เ ป น
อัตลักษณของทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมชุมชนสูสุขภาวะที่ดีดวยการบูรณาการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
2. สรางสังคมสูสังคมแหงการเรียนรูที่ยั่งยืนดวยกลไกการศึกษาและการเรียนรูดวนตนเอง
3. เตรียมความพรอมของชุมชนสูอาเซียน
4. พัฒนาระบบบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
5. การจัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนเขาถึงและการมีสวนรวมในการพัฒนา
6. สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในการเปนคนพัทลุง ใหแก เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในทุกระดับ
7. การสงเสริมการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น การอนุรักษอัตลักษณที่ดีงาม
ของทองถิ่น โดยเนนชุมชนมีสวนรวม
8. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตลอดจนภัยธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําที่เนนโครงขายและการบริหารการใชน้ําใหเกิดประโยชนตอ
ภาคเกษตรกรรมและการทองเที่ยว
2. พัฒ นาระบบการบริหารจัดการมลพิษจากขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนโดยเนน การมีสวนรวมของ
ชุมชน
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3. สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ไดรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของชุมชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1.พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ คลากรขององคก รปกครองสว นท องถิ่น ให มีขี ดความสามารถในการ
ใหบริการประชาชน
2. เสริมสรางความเชื่อมั่นในระบบบริการภาครัฐดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ
3. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน/ทองถิ่น ในการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบตอทองถิ่น
4. สงเสริมการจัดระบบบริการสาธารณะรวมกันในเขตจังหวัด
5. สงเสริมระบบการจัดหารายไดของทองถิ่น
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา
1. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองคกรภาครัฐ
3. การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การพัฒนาบทบาทสตรี

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ
วิสัยทัศนอําเภอบางแกว

“มุงสูความเปนเลิศทางการเกษตร แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ประชาชนอยูเย็นเปนสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

เพื่อใหการพัฒนาอําเภอบางแกวในระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. 2558-2561 มุงสูการพัฒนาไปตาม
วิสัยทัศนที่กําหนดไว จึงเห็นควรกําหนดพันธกิจการพัฒนาอําเภอ ดังนี้
1. เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ ยกระดับรายไดของเกษตรกร พัฒนาคุณภาพ
สรางมูลคาสินคาเกษตร ฟนฟูสภาพดินเพิ่มประสิทธิภาพดานการเพาะปลูก ปรับปรุงระบบชลประทานเอื้อ
ตอการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ สงเสริมรวมกลุมของเกษตรกรนําไปสูกระบวนการวิสาหกิจ
ชุ ม ชนสนั บ สนุ น กองทุ น ต า งๆ ของหมู บ า นใหเ ข ม แข็ ง พั ฒ นาเข า สู ก ารลงทุ น กิ จ การเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน
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2. สรางความสมดุลของการใชทรัพยากรธรรมชาจิ สนับสนุนใหหมูบาน / ชุมชนมีความรูในการ
บริหารจัดการทรัพยากรในทองถิ่นใหสามารถใชประโยชนอยางยั่งยืน คุมคาควบคูกับการยกระดับแหล ง
ทองเที่ยวใหนาชม
3. เสริมสรางบุคคลใหมีคุณภาพ คุณธรรมมีความรอบรูเทาทันบริบทของการเปลี่ยนแปลง มีสุข
ภาวะที่ดี ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. เสริมสรางการบริหารบานเมืองที่ดี
4.1 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการที่โปรงใส ตรวจสอบได ทําให
ประชาชนมีความเชื่อถือในกลไกของภาครัฐสูงขึ้น และเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
4.2 สร า งเครื อ ข า ยส ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยในทุ ก ระดั บ คุ ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภ าพของ
ประชาชนใหทั่วถึงและเทาเทียม สรางความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินสังคมอยูรอดปลอดภัยโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาอําเภอ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือนตอเนื่อง
การเกษตร
เปาประสงค
- ผลผลิตภาคการเกษตรสงผลใหรายไดครัวเรือนเพิ่มขึ้น
- ขยายผลอุตสาหกรรมภาคครัวเรือน
- ประชาชนามารถนําความรูที่ไดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปใชใหเกิดประโยชน
อยางแพรหลาย
- ศูนยเรียนรูในพื้นที่มีการสรางเครือขายและมีศักยภาพสูง
- มีการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการผลิตดานการเกษตร
2. สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนใหมีปริมาณและคุณภาพตรงกับ
ความตองการของตลาด
3. สงเสริมชองทางการตลาดใหกับผลผลิตทางการเกษตร
4. สงเสริมเกษตรกร กลุมผลิตภัณฑชุมชน และกลุมอาชีพอื่นๆ ไปสูการเปนผูประกอบการ
5. สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปญญาทองถิ่น
6. สงเสริม การใชพลังงานทางเลือก โดยการปลูกพืชพลังงาน และนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมา
ใชประโยชนอยางคุมคา
7. สงเสริมการเรียนรูและนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชโดยศึกษาจากโครงการฟารม
ตัวอยางตามแนวพระราชดําริ
8. สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรกลุมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นเขาสูขบวนการวิสาหกิจ
ชุมชนและสนับสนุนใหเขาถึงแหลงทุนทางธุรกิจ
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดินและน้ําเพื่อการเกษตร บํารุงรักษาระบบชลประทานใหมีน้ําใช
เพียงพอตอความตองการของเกษตรกร
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แนวทางการพัฒนาอําเภอ
1. สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชใหเหมาะสมกับพื้นที่และสภาพแวดลอม
2. ขับเคลื่อนแนวทางการดําเนินงาน ตามแนวพระราชดําริโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สนับสนุนศูนยเรียนรูดานการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรและภูมิปญญาทองถิ่น
4. พัฒนาและบริหารจัดการดินและน้ําเพื่อการเกษตรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการปรับสภาพ
ดินใหเหมาะสมแกการปลูกพืชแตละประเภท และพัฒนาบํารุงรักษาระบบชลประทานใหมีน้ําใชเพียงพอตอ
ความตองการของเกษตรกร
5. ขยายพื้นที่ทํานาและพัฒนาคุณภาพพันธุขาวใหตรงตอความตองการของตลาด เพิ่มปริมาณการ
ผลิตและมูลคาสินคา
6. ขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันบริเวณพื้นที่ราบลุมและใหความรูดานวิชาการสนับสนุนปจจัยการ
ผลิต
7. สนับสนุนสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร กลุมผลิตภัณฑชุมชน และทองถิ่นเขาสูกระบวนการ
ของวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนสถาบันเกษตรใหพัฒนาเขาสูระบบการลงทุนทางธุรกิจ
8. พัฒนาเสนทางการคมนาคมเพื่อการขนสงสินคาเพื่อการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนายกระดับแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
เปาประสงค
- แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมไดรับการพัฒนาและยกระดับใหเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญ
- ประชาชนในพื้นที่มีจิตสํานึกเปนผูใหบริการที่ดี และตระหนักในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
กลยุทธ
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอยางยั่งยืน และมีมาตรฐาน
2. พัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่เพื่อรองรับการทองเที่ยว
3. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธการทองเที่ยวในแบบเชิงรุก
4. จัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
5. บูรณาการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนงบประมาณ
การทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาอําเภอ
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีอยูแลว โดยการฟนฟูปรับปรุงใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได
2. รักษาสภาพแวดลอมแหลงทองเที่ยวใหนาพักผอน
3. จัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการทองเที่ยว
4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยการปรับภูมิทัศนใหเหมาะสม
5. สนับสนุนการผลิตสินคาของที่ระลึกผลิตภัณฑ OTOP สําหรับการทองเที่ยว
6. บูรณาการองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นในการสนับสนุนงบประมาณพัฒนา
ยกระดับแหลงทองเที่ยวใหเทาเทียมแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดใกลเคียง
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7. ใหความรูในการบริหารจัดการพัฒนาการทองเที่ยวแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและรณรงค
เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหเกิดขึ้นกับผูใหบริการและนักทองเที่ยว
8. จัดระบบการบริหารจัดการมลภาวะและสิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี
9. สงเสริมการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นฐาน ผลิตภัณฑชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพสูสังคมอยูเย็นเปนสุข
เปาประสงค
- ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
- ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจไดรับบริการทางสาธารณสุขอยางมีคุณภาพและ
เทาเทียม
- ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และครัวเรือนยากจน มีหลักประกันดานความมั่นคงในชีวิตและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
- ครอบครัวอบอุน สรางใหชุมชนเขมแข็ง และพึ่งตนเองไดยางยั่งยืน
- สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสภาพแวดลอมที่ดี
กลยุทธ
1. สรางภูมิคุมกันใหคนในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบตามมาตรฐานการศึกษา
3. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน ในการแกไขปญหาของชุมชน
4. พัฒนาระบบบริการดานสุขภาพ เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน
5. เพิ่มประสิทธิภาพ การปองกันภัยพิบัติและปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด เพื่อสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. สงเสริมการจัดสวัสดิการอยางทั่วถึง เพิ่มความมั่นคงทางสังคม
แนวทางการพัฒนาอําเภอ
1. สรางโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
2. พัฒนาองคความรูฝมือแรงงานรองรับการแขงขันใหตรงตอความตองการของตลาดแรงงาน
3. สรางเครือขายคุณธรรม จริยธรรม เชื่อมโยงความรวมมือ รวมคิด รวมทํา ระหวาง
สถาบันการศึกษา ศาสนา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และเปนการลดภาระคาใชจาย
ทางสาธารณสุข
5. สรางภูมิคุมกันใหคนในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรและมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบ
ตอตนเอง สังคม ดํารงชีวิตตามเอกลักษณแหงความเปนไทย พัฒนาแหลงเรียนรู ฟนฟู อนุรักษสืบทอดงาน
ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
6. เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยใหความรูทางโภชนาการและการปองกันโรค
7. พัฒนาคุณภาพบริการใหไดมาตรฐานตามเกณฑ
8. สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม/ชุมชนใหทั่วถึง และสนับสนุนพัฒนาองคกร กลุมตางๆ ใหมีสวน
รวมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคมใหสามารถพึ่งตนเองยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
เปาประสงค
- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ไดรับการฟนฟูอยางยั่งยืน
- ประชาชนสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไดยางคุมคา
- การจัดการที่ดินของรัฐ เปนไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม
กลยุทธ
1. รักษา ฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
2. สงเสริมใหทุกภาคสวน ตลอดจนสรางความเขมแข็งของชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3. สงเสริมการใชประโยชนซ้ําจากทรัพยากรธรรมชาติ
4. สรางระบบการปองกัน และบรรเทาภัยธรรมชาติ
5. คุมครองและฟนฟูที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงนิเวศนและมีแนวทางในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางยั่งยืน
6. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใหตระหนักถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
7. จัดที่ดินทํากินใหประชาชนใชประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม
แนวทางการพัฒนาอําเภอ
1. คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงนิเวศนและมีแนวทางในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางยั่งยืน
2. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใหตระหนักถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
4. จัดที่ดินทํากินใหประชาชนใชประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
เปาประสงค
- บุคลากรภาครัฐนํานโยบายและกฎหมายไปใชอยางมีประสิทธิภาพและสงผลใหเกิดการพัฒนางาน
- บุคลากรภาครัฐปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ
- ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก
- ทุกภาคสวนมีความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน
- สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีความสมานฉันท
- ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของ
หนวยงาน ภาครัฐ
- เพิ่มโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
- กําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในวงราชการ
- พัฒนาระบบราชการและการบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
- จัดสรางปรับปรุงสาธารณประโยชน
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กลยุทธ

1. สงเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกและเพิ่มสมรรถนะใหแกบุคลากรภาครัฐในการ
นํานโยบายและกฎหมายไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐ
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการรวมรับรู รวมคิด รวมทํา
4. สงเสริมใหทุกภาคสวนใหบริการที่ดีแกประชาชนและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพิ่มประสิทธิภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากภัยธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนาอําเภอ
1. การสรางความรูความเขาใจในสิทธิและหนาที่แกบุคลากรภาครัฐ ประชาชนและใหมีการบังคับใช
กฎหมายอยางเปนธรรม
2. การพัฒนาระบบราชการและการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว
3. กําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการระดับอําเภอ
4. การเพิ่มโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
5. สงเสริมประชาธิปไตยทุกระดับและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
6. สนับสนุนการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐเพื่อสรางเครือขายประชาสัมพันธและ
ภาพลักษณองคกร
7. สงเสริมใหสวนราชการมีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ
8. กําหนดมาตรการประหยัดการใชพลังงานและทรัพยากร

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบลบางแกว
ในการประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลบางแก ว สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่ 2 วั น อั ง คารที่
10 เมษายน พ.ศ. 2555 นายกเทศมนตรีตําบลบางแกว ไดแถลงนโยบายการบริหารงานไวดังนี้
1. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยจะมุงพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบางแกว
และบุคลากรดานการศึกษาใหมีความกาวหนา พัฒนาเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทุกคนใหมีความรู
สุขภาพดี จิตใจดีอยูในสังคมอยางมีความสุข เพื่อใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเทศบาลตําบลบางแกว
ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
1.1 บริ ห ารและพั ฒ นาศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กและโรงเรีย นในสังกัดใหไดมาตรฐานและมี
คุณภาพและมีการบูรณาการระหวางหนวยงาน
1.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การกี ฬ าและนั น ทนาการ สถานที่ อ อกกํ า ลั ง กายรวมถึ ง การ
สนับสนุนอุปกรณกีฬาอยางเหมาะสมแกนักเรียนและประชาชนในทองถิ่น
1.3 สนับสนุนใหมีการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงคเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชน
1.4 สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต เพื่อเปดกวางในการ
คนหาความรูของประชาชน
1.5 ส ง เสริ ม การนํ า ระบบสารเทศและเทคโนโลยี ท างด า นการศึ ก ษามาใช อ ย า ง
เหมาะสม
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1.6 อนุรักษและสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
2.นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
มุงเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาลตําบลบางแกว ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในดาน
สาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ตามหลัก 3 อยู คือ อยูดีกินดี อยูดีมีสุข และอยูรอดปลอดภัย ซึ่งมีแนวทางดังนี้
2.1 ดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 พัฒนาและสงเคราะหเด็ก เยาวชน สตรี และผูดอยโอกาสอยางเหมาะสม
2.3 สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
2.4 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพและกิจกรรมคุมครอง
และเสริมสรางสุขภาพของประชาชนเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี
2.5 สงเสริมและพัฒนาระบบการใหบริการดานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนใหมีมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขาใชบริการไดอยางทั่วถึง
2.6 สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพของศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) เทศบาล
ตําบลบางแกว และเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมาใชในการบริหารจัดการดาน
ความปลอดภัย
2.7 รวมดําเนินการกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อยางเปนรูปธรรม
3.นโยบายการสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
3.1 พัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปาใหมีคุณภาพ
3.2 กอสราง ซอมแซม และปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา และทางระบายน้ําใหได
มาตรฐาน
3.3 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะใหมีความสวาง ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
3.4 ทําการขุดลอกคูคลอง และทอระบายน้ําทุกสายอยางตอเนื่อง
3.5 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนโดยรวมใหสวยงาม เปนระเบียบ เพื่อใหเปนเมืองนาอยู
นาอาศัย
3.6 สงเสริมและพัฒนา รวมถึงรวมดูแลและรักษาแหลงน้ําตามธรรมชาติ เพื่อใหประชาน
ไดมีน้ําที่เพียงพอตอการอุปโภค บริโภค
4. นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
4.1 สรางโอกาส และเพิ่มชองทางในการเพิ่มรายไดใหกับประชาน
4.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และศักยภาพของ
ประชาชนในชุมชน
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4.3 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตามแนวพระราชดํ า ริ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ให
สอดคลองกับศักยภาพของชุมชน
4.4 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพของประชาชนในทองถิ่น
4.5 พัฒนาแกงน้ําหูแรใหเปนแหลงทองเที่ยวและเปนแหลงสรางรายไดของทองถิ่น
5.นโยบายดานการเมือง และการบริหาร
โดยจะมุงบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เนนความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวม
ของประชานในการบริหาร ซึ่งมีแนวทางดังนี้
5.1 เทิดทูนไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รักษาไวซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
5.2 พัฒนาเทศบาลใหเปนองคกรที่กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
5.3 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารบานเมือง และสงเสริมให
ประชาชนเขารวมเวทีประชาคมตามกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา
5.4 ยึ ด มั่ น ในระบบคุ ณ ธรรมและให บ ริ ก ารประชาน ด ว ยความเป น ธรรมและ
เปนมิตร
5.5 ติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียงไรสายใหมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
5.6 พัฒนาบุคคลกรในองคกร ใหมีความรูความสามารถ สามารถปฎิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.7 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในหมูบาน/ชุมชน และบุคลากรในองคกร
5.8 สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขอมูลมาใชในการบริหารงาน
และบริการประชาชน เพื่อใหการบริการเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5.9 สร า งทั ศ นคติ ใ นการทํ า งานของบุ ค ลากรของเทศบาล โดยให ถื อ ประโยชน ข อง
ประชาชนเปนสําคัญ มุงมั่น เสียสละ และทุมเทสติปญญา เพื่อสรางผลงานและความพึงพอใจใหเกิดแก
ประชาชน
6.นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 ปรับปรุงระบบการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี
6.2 ปรับปรุงภูมิทัศนในหมูบาน/ชุมชน ใหมีความสวยงาม
6.3 บูรณาการการปองกันและแกไขปญหาภัยธรรมชาติใหเกิดความรวดเร็ว
6.4 สงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานทดแทนในชุมชน
7.นโยบายดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
7.1 ส งเสริ มการนํ า เทคโนโลยีส ารสนเทศสมั ย ใหม มาใช ในการพัฒ นา ก อใหเ กิด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง
7.2 พัฒนาความรู และทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร
7.3 รวมเปนศูนยประสานงานการพัฒนาและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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ส่วนที่ 5
กำรนำแผนพัฒนำสำมปี
ไปสู่กำรปฏิบัติ

ภำคผนวก ก
รูปแผนที่ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น

ภำคผนวก ข
กำรประเมินคุณภำพของแผน

โครงกำรที่เกินศักยภำพ

โครงกำรที่อุดหนุน
หน่วยงำนอื่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง

ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนดานเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ

1. โครงการฝกอบรมใหความรูและ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคนิคทาง
เกษตร และเกษตรพอเพียง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเกษตรกรไดรับ ความรู จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานนอก
เกี่ยวกับเทคนิคทาง
การเกษตรและเกษตร
พอเพียง

2. โครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพตาม เพื่อสงเสริมอาชีพใหแก
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนใหมีรายได
เพิ่มขึ้น

สงเสริมอาชีพใหแกกลุมเกษตรกร
หมูที่ 1 – 7 ต.ทามะเดื่อ

2559
(บาท)
20,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ครั้ง/ป

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

จํานวน
ครั้ง/ป

3. โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
เพื่อใหความรูแกเกษตรกร พัฒนาแหลงเรียนรู จํานวน 1 แหง 20,000
ของศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการ นําความรูไ ปพัฒนาดาน
(งบ ทต.)
เกษตรตําบล
การเกษตร

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

จํานวน
แหลง
เรียนรู

4. โครงการสงเสริมศักยภาพการใชภมู ิ เพื่อสงเสริมอาชีพใหแกสตรี สงเสริมอาชีพใหแกสตรี หมูที่ 1-7
ปญญาทองถิ่นในการประกอบอาชีพ มีรายไดเพิม่ ขึ้น
ตําบลทามะเดื่อ
ของสตรีตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

10,000
(งบ ทต.)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

เกษตรกรมีความรู
เกี่ยวกับเทคนิคทาง
การเกษตร และ
เกษตรพอเพียง
เพิ่มขึ้น
ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด
สงเสริมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประชาชนที่
สํานักปลัด
ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรมี
ความรูนําไปพัฒนา
อาชีพ
ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด
สงเสริมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมงานพัฒนาและสรางโอกาสในชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. โครงการจัดซื้อรถไถนา

เพื่อลดคาใชจายในการ
ไถนาใหแกประชาชน

จัดซื้อรถไถนา จํานวน 1 คัน

2. โครงการจัดซื้อรถเกีย่ วขาว

เพื่อลดคาใชจายและลด
ระยะเวลาในการเก็บ
เกี่ยวขาวใหแกประชาชน

จัดซื้อรถเกี่ยวขาว จํานวน 1 คัน

3. โครงการจัดซื้อรถอัดฟางขาว

4. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ
พรอมติดเครน
5. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกลุมรับ
ซื้อน้ํายางสด

2559
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
1,300,000
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
1 คัน

-

1,300,000
(งบ ทต.)

-

จํานวน
1 คัน

เพื่อลดคาใชจายในการเก็บ จัดซื้อรถอัดฟางขาว
ฟางขาวหลังการเก็บเกี่ยว จํานวน 1 คัน
ขาวใหแกประชาชน

-

1,300,000
(งบ ทต.)

-

จํานวน
1 คัน

เพื่ออํานวยความสะดวก
และใหบริการบรรทุกสิ่งของ
ตาง ๆ แกประชาชน
เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมี
รายไดเพิ่มขึ้น

-

1,400,000
(งบ ทต.)

-

จํานวน
1 คัน

30,000
(งบ ทต.)

-

-

จํานวน
ผูเขารวม

จัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ พรอม
ติดเครน จํานวน 1 คัน
กลุมรับซื้อน้ํายางสด หมูที่ 1,5
ต.ทามะเดื่อ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนลดภาระ
คาใชจาย
ในการไถนา
ประชาชนลดภาระ
คาใชจายและลด
ระยะเวลาในการ
เก็บเกี่ยวขาว
ประชาชนลดภาระ
คาใชจายใน
การเก็บฟางขาวหลัง
การเก็บเกี่ยวขาว
ประชาชนสามารถเขา
รับบริการบรรทุก
สิ่งของตางๆ จาก ทต.
เกษตรกรทําสวนยาง
มีรายไดเพิม่ ขึ้น
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หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมงานพัฒนาและสรางโอกาสในชุมชน
ที่

โครงการ

6. โครงการสงเสริมอาชีพเลีย้ งสัตวปก

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพและ กลุมเลี้ยงสัตวปก เชน ไก เปด นก
มีรายไดเพิม่ ขึ้น
กระทา ม.2,6,7 ต.ทามะเดื่อ

2559
(บาท)
30,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

7. โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ
ในกระชัง/บอดิน/บอพลาสติก
และมีรายไดเพิ่มขึ้น

กลุมเลี้ยงปลา ม.1, 2, 3, 4, 5
และ ม. 7 ต.ทามะเดื่อ

50,000
(งบ ทต.)

30,000
(งบ ทต.)

8. โครงการสงเสริมอาชีพการเลีย้ งโค
พื้นเมือง
9. โครงการสงเสริมอาชีพการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ
และมีรายไดเพิ่มขึ้น
เพื่อใหประชาชนมีอาชีพและ
มีรายไดเพิม่ ขึ้น

กลุมเลี้ยงโคพื้นเมือง ม.1 – ม.7
ต.ทามะเดื่อ
กลุมปลูกผัก ม.1 - ม.7
ต.ทามะเดื่อ

100,000
(งบ ทต.)
30,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)
10,000
(งบ ทต.)

10. โครงการสงเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑทางการเกษตร
และปศุสัตว
11. โครงการสงเสริมกลุมผลิต
ขาวซอมมือ

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ
และมีรายไดเพิ่มขึ้น

กลุมทําปลาดุกรา กลุมทํากลวย
ฉาบ ม.1,ม.2 ต.ทามะเดื่อ

10,000
(งบ ทต.)

5,000
(งบ ทต.)

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ
และมีรายไดเพิ่มขึ้น

ปรับปรุงซอมบํารุงเครื่องสีขาว
และอุปกรณในการผลิตขาวซอมมือ
ในเขตเทศบาลตําบลบางแกว

20,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

จํานวนผู ประชาชนมีอาชีพ
เขารับการ และรายไดเพิ่มขึ้น
อบรม
30,000 จํานวนผู ประชาชนมีอาชีพและ
(งบ ทต.)
เขารับการ รายไดเพิ่มขึ้น
อบรม
100,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีอาชีพและ
(งบ ทต.) รับการอบรม รายไดเพิ่มขึ้น
10,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีอาชีพ
(งบ ทต.)
รับการ
และรายไดเพิ่มขึ้น
อบรม
5,000
จํานวนผูเขา ประชาชนมีอาชีพ
(งบ ทต.)
รับการ
และรายไดเพิ่มขึ้น
อบรม
10,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีอาชีพและ
(งบ ทต.)
รับการ รายไดเพิ่มขึ้น
อบรม
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หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมงานพัฒนาและสรางโอกาสในชุมชน
ที่

โครงการ

12. โครงการสงเสริมอาชีพการทํานา
และอนุรักษขาวอินทรีย

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น

13. โครงการพัฒนาศักยภาพใหกับกลุม เพื่อกลุมอาชีพไดพัฒนา
อาชีพ
ผลผลิตและการบริหาร
จัดการใหไดมาตรฐาน
14. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสงเสริมอาชีพ
ใหแกกลุมอาชีพในเขตเทศบาล
ใหกบั ประชาชนใหมีรายได
เพิ่มขึ้น
15. โครงการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคา เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ของกลุมแมบาน/ของที่ระลึกภายใน การรวมกลุมของภาค
เขตเทศบาล
เกษตรกรในการจําหนาย
สินคา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนที่ประกอบอาชีพการทํา
นา ม.1, 2, 3, 4, 5 และ
ม.7 ต.ทามะเดื่อ
พัฒนากลุมอาชีพหมูที่ 1 – 7
ต.ทามะเดื่อ

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
40,000
(งบ ทต.)

40,000
(งบ ทต.)

40,000
(งบ ทต.)

กลุมอาชีพหมูที่ 1 - 7
ต.ทามะเดื่อ

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

กลุมแมบานภายในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว จํานวน 7 หมูบาน
มีสถานที่ในการจําหนายสินคา

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนผู
เขารับการ
อบรม
จํานวนผู
เขารับการ
อบรม

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น

กลุมอาชีพพัฒนา
สํานักปลัด
ดานการประกอบ
อาชีพ และดาน
การบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ
จํานวนผู ประชาชนมีรายได
สํานักปลัด
เขารับการ เพิ่มขึ้น
อบรม
จํานวนผู กลุมแมบาน เกษตรกร สํานักปลัด
เขารับการ มีรายไดเพิม่ ขึ้นจากการ
อบรม
จําหนายสินคาแปรรูป
ทางการเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
1. กอสรางถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลิตทางดาน
การเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลิตทางดาน
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
825,000
825,000
825,000

1. กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรชนิด Cape Seal สาย
มวงธง ม. 2 ต. ทามะเดื่อ ผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 550
เมตร ชวง กม. 1+100 – ชวง
กม. 1+650 รวมพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 2,750 เมตร
รายระเอียดตามแบบทีเ่ ทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด
2. กอสรางถนนลาดยางผิว
2,000,000
จราจรชนิด Asphaltic
Concrete สายบานเกาะประดู
– บานมวงธง ม. 2 ต. ทามะเดื่อ
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร
ระยะทาง 600 ม. รายระเอียด
ตามแบบ เทศบาลตําบล
บางแกวกําหนด

2,000,000

2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
2,750
เมตร

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

ระยะทาง ประชาชน มีถนนที่
600 ม. ใชสัญจร ไป – มา
ไดอยางสะดวก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
1. กอสรางถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลิตทางดาน
การเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลิตทางดาน
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3. กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรชนิด Cape Seal สาย
ซอยพัฒนา - ศาลาลุงลบ ทางรถไฟ ม. 7 ต. ทามะเดื่อ
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ชวง
กม.0+500 ถึง กม. 2+000
ระยะทาง 1.500 กม. รวม
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา
9,000 ตร.ม. รายระเอียดตาม
แบบ เทศบาลตําบลบางแกว
กําหนด

4. กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
ชนิด Asphaltic Concrete สาย
เขากําเชียด ม. 5 ต. ทามะเดื่อ
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว
1.460 กม.รวมพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 8,760 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาล
ตําบลบางแกว กําหนด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
3,600,000
3,600,000

3,500,000

3,500,000

2561
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ระยะทาง ประชาชน มีถนนที่
1.500 ใชสัญจร ไป – มา
กม.
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

ระยะทาง ประชาชน มีถนนที่
1.460 ใชสัญจร ไป – มา
กม.
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
1. กอสรางถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลิตทางดาน
การเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลิตทางดาน
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
3,000,000
3,000,000

5. กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรชนิด Asphaltic
Concrete สายบานสังเขยา –
ทางรถไฟ ม.3 ต.ทามะเดื่อ
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว
1,445 เมตร รวมพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 8,670 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาล
ตําบลบางแกว กําหนด
6. กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร 980,000
ชนิด Asphaltic Concrete
(งบ ทต.)
สายโรงเรียนเทศ
บาลบานหูแร ม.5 ต.ทามะเดื่อ
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว
410 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 2,460 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด

980,000
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ระยะทาง
8,670
เมตร

ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

ระยะทาง
2,460
เมตร

ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
1. กอสรางถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลิตทางดาน
การเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลิตทางดาน
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7. กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรชนิด Cape Seal
สายชลประทาน – หัวสะพาน
เหล็ก หมูที่ 5 ต.ทามะเดื่อ ผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ชวงกม.
0+900 ถึง กม.1+920 ยาว
1.020 กม. รวม พื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,120 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด
8. กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรชนิด Cape Seal สาย
หนองน้ําขาว ม.7 600 เมตร
รวมพื้นที่ลาดยางไมนอย กวา
3,000 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบที่ เทศบาลตําบลบางแกว
กําหนด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
3,628,000
(งบ ทต.)

975,000
(งบ ทต.)

-

2561
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ระยะทาง
6,120
ตร.ม.

ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

ระยะทาง
3,000
ตร.ม.

ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
1. กอสรางถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลิตทางดาน
การเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลิตทางดาน
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9. กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรชนิด Cape Seal สาย
ซอยสามัคคี ม.5 ต.ทามะเดื่อ
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว
1,200 เมตร รวมพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 6,000 ตร.ม.

รายละเอียดที่เทศบาลตําบลบางแกว
กําหนด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
1,950,000
(งบ.ทต.)

10. กอสรางถนนลาดยางผิว
1,462,000
จราจรชนิด Cape Seal สาย
(งบ ทต.)
ซอยคริส ม.7 ต.ทามะเดื่อ ผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว
900 เมตร รวมพื้นทีล่ าดยาง
ไมนอยกวา 4,500 ตร.ม.ตาม
แบบที่เทศบาลตําบลบางแกว
กําหนด

-

2561
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ระยะทาง
6,000
ตร.ม.

ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

ระยะทาง
4,500
ตร.ม.

ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
1. กอสรางถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลิตทางดาน
การเกษตร
เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลิตทางดาน
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
11. กอสรางถนนใหมสายเกาะประดู
– สะพานนายเมง (เลียบคลอง
ทามะเดื่อ) ม.2 ต.ทามะเดื่อ โดยถม
ดินยกระดับผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว
720 ม.หนา ปริมาณดินถม 4,200
ตร.ม. ปริมาณหินผุ 556 ลบ.ม. ตาม
แบบที่เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด
12. กอสรางถนนใหมถนนสายรถไฟ
– สะพานลําธาร – เขต ม.8
ต.นาปะขอ โดยขุดดินยกระดับจาก
ไหลทางผิวจราจร กวาง 6 ม. ยาว
1,900 ม.ปริมาตรดินขุด 3,800
ลบ.ม. ปริมาตรดินถม 3,400 ลบ.
ม. ปริมาณหินผุ 1,795 ลบ.ม.
พรอมฝงทอระบายน้าํ คสล.มอก.
ชั้น 3 1.00 X 1.00 X 8 X2 แถว
จํานวน 1 จุด รวม 16 ทอน 0.80
X 1.00 X 8 จํานวน 3 จุด รวม
24 ทอน ตามแบบที่ เทศบาลตําบล
บางแกวกําหนด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
1,015,000
1,015,000
(งบ.ทต.)
(งบ.ทต.)

1,500,000
(งบ ทต.)

1,500,000
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
720
ตร.ม.

ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

ระยะทาง

ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

1,900 ม.

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
1. กอสรางถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลิตทางดาน
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
13. กอสรางถนนใหม สายแบง
เขตเทศบาลตําบลเขาชัยสน –
เขตเทศบาลตําบลบางแกว
(หมอพู) ม.4 ต.ทามะเดื่อ
โดยขุดดินยกระดับจากไหลทาง
ผิวจราจร กวาง 6 ม. ยาว
1,925 ม. ปริมาตรดินขุด
3,800 ลบ.ม. ปริมาณหินผุ
1,800 ลบ.ม. พรอมฝงทอ
ระบายน้ํา คสล. มอก.ชั้น 3
1.00 X 1.00 X 8 X 2 แถว
จํานวน 2 จุด รวม 32
ทอน 0.80 X 1.00 X 8
จํานวน 3 จุด รวม 24
ทอน รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
2,100,000
2,100,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
1,925
เมตร

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

54

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
1. กอสรางถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลิตทางดาน
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
14. กอสรางใหมสายแบงเขต
ม.2,3,4 ต.ทามะเดื่อ เขต
เทศบาลตําบลทามะเดื่อ โดย
ขุดดินยกระดับไหลทางผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 2,800
ม. ปริมาตรดินขุด 1,600
ลบ.ม. ปริมาตรดินถม 4,000
ลบ.ม. ปริมาณหินผุ 2,646
ลบ.ม.พรอมฝงทอระบายน้ํา
คสล. มอก. ชั้น 3 1.00 X
1.00 X 8 X 2 แถว จํานวน
2 จุด รวม 32 ทอน 0.80
X 1.00 X 8 จํานวน 2 จุด
รวม 32 ทอน รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาลตําบล
บางแกวกําหนด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,460,000
1,460,000 ระยะทาง
(งบ กรม
(งบ กรม
2,800
สงเสริมฯ)
สงเสริมฯ) เมตร

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
1. กอสรางถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลิตทางดาน
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
15. กอสรางถนนใหมสายเกาะ
ตาหมอ – ควนสาร ม.4
ต.ทามะเดื่อ โดยขุดดินยกระดับ
จากไหลทางผิวจราจร กวาง 6
เมตร ยาว 2,800 เมตร
มอก. ชั้น 3 ขนาด 1.00 X
1.00 X 8 X 2 แถว จํานวน
1 จุด รวม 16 ทอน 0.80
X 1.00 X 8 จํานวน 2 จุด
รวม 16 ทอน รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาลตําบล
บางแกวกําหนด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
512,000
512,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
2,800
เมตร

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
1. กอสรางถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลิตทางดาน
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
16. กอสรางถนนลาดยาง
Asphaltic Concrete สาย
ชลประทาน – หัวสะพานเหล็ก
ม.5 ต. ทามะเดื่อ ขนาดกวาง
6 เมตร ยาว 1.00 กม. หนา
0.05 ม. รายละเอียดตาม
ปริมาณงานแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด
17. กอสรางถนนลาดยาง
Asphaltic Concrete สาย
สะพานเหล็ก – ถนนทางรถไฟ
ม.5 ต. ทามะเดื่อ ขนาดกวาง 6
เมตร ยาว 2.429 กม. หนา
0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
9,250 ตร.ม. ไมมีไหลทาง
พรอมตีเสนจราจร รายละเอียด
ตามปริมาณงานแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
5,200,000
5,200,000
(งบกรม
(งบกรม
สงเสริมฯ)
สงเสริมฯ)

8,860,000
(งบกรม
สงเสริมฯ)

-

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ระยะทาง ประชาชน มีถนนที่
1.00 กม. ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

8,860,000 ระยะทาง
(งบกรม
2.429
สงเสริมฯ) กม.

ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
1. กอสรางถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลิตทางดาน
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
19. กอสรางถนนลาดยาง
Asphaltic Concrete สาย
ราษฎรอุทิศ ม.5 ต.ทามะเดื่อ
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
0.900 กม. หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,444
ตร.ม. ไมมไี หลทางพรอมตีเสน
จราจร รายละเอียดตามปริมาณ
งานแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
บางแกวกําหนด

20. กอสรางถนนลาดยาง
Asphaltic Concrete สายสอง
ม.1 ต.ทามะเดื่อ ขนาดกวาง 6
เมตร ยาว 0.971 กม. หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
5,874 ตร.ม. ไมมีไหลทางพรอม
ตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
5,850,000
5,850,000
(งบกรม
(งบกรม
สงเสริมฯ)
สงเสริมฯ)

5,540,000
(งบ อบจ.
พัทลุง)

-

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ระยะทาง
0.900
กม.

ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

5,540,000 ระยะทาง
(งบ อบจ. 0.971
กม.
พัทลุง)

ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
1. กอสรางถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลิตทางดาน
การเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลิตทางดาน
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
3,360,000
3,360,000
(งบกรม
(งบกรม
สงเสริมฯ)
สงเสริมฯ)

21. กอสรางถนนลาดยาง
Asphaltic Concrete สาย
สะพานเฉลียว – ชองมั้ว ม.2
ต.ทามะเดื่อ ขนาดกวาง 5
เมตร ยาว 900 เมตร. หนา
0.05 เมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด
22. กอสรางถนนลาดยาง
8,860,000
Asphaltic Concrete สาย
(งบกรม
สะพานเหล็ก – ทางรถไฟ ม.5
สงเสริมฯ)
ต.ทามะเดื่อ ผิวจราจรกวาง
6.00 เมตร ยาว 2.429 กม.
พื้นที่ไมนอยกวา 9,250 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
บางแกวกําหนด

-

2561
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ระยะทาง
900
เมตร

ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

ระยะทาง
9,250
ตาราง
เมตร

ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
1. กอสรางถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีถนนที่
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลิตทางดาน
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
26. กอสรางถนนลาดยาง
Asphaltic Concrete สายซอย
ราษฎรอุทิศ ม.5 ต.ทามะเดื่อ
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
0.900 กม. หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,444
ตร.ม. ไมมไี หลทาง รายละเอียด
ตามปริมาณงานแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด

2559
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
5,850,000

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะทาง
5,444
ตร.ม.

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชน มีถนนที่
ใชสัญจร ไป – มา
และขนสงผลผลิต
ทางดานการเกษตร
ไดอยางสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
2. ปรับปรุงถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงถนนใหอยูใน
สภาพที่ดี ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป – มา
ไดสะดวก

เพื่อปรับปรุงถนนใหอยูใน
สภาพที่ดี ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป – มา
ไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง/
เครื่องหมายจราจร สายหลังวัด
ทามะเดื่อ หมูที่ 4 ต.ทามะเดื่อ
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร รวม
ระยะทาง 280 เมตร รวม
พื้นที่ลาดยางไมนอย 1,400
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด
2. ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายวัดสังฆวราราม บานสังเขยา ม.3 ต.ทามะเดื่อ
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไหลทางทั้งสองขาง กวางขางละ
1.00 เมตร ยาว 550 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. รวมพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา
1,100 ตร.ม.รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลตําบลบางแกว
กําหนด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
210,000
210,000

605,000

-

2561
(บาท)
-

605,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ระยะทาง
280
เมตร

ถนนอยูในสภาพที่ดี
ประชาชนใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก

ระยะทาง
550 ม.

ถนนอยูในสภาพที่ดี
ประชาชนใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
2. ปรับปรุงถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงถนนใหอยูใน
สภาพที่ดี ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป – มา
ไดสะดวก

เพื่อปรับปรุงถนนใหอยูใน
สภาพที่ดี ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป – มา
ไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3. ปรับปรุงถนนเลียบเหมืองสง
น้ําชลประทานบานทุงสงวน
หมูที่ 7 ต.ทามะเดื่อ โดยถม
หินผุยกระดับผิวจราจรกวาง 3
เมตร ยาว 880 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรหินผุ
ถม 435 ลบ.ม. พรอมเกรด
บดอัด ตกแตงเรียบรอย
รายละเอียดตามแบบทีเ่ ทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด

4. ปรับปรุงถนนเลียบเหมืองสงน้ํา
ชลประทานบานมวงธง ม.7 ต.
ทามะเดื่อ โดยถมหินผุยกระดับผิว
จราจรกวาง 3 เมตร ยาว
1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
ม. ปริมาตรหินผุถม 740 ลบ.ม.
พรอมเกรดบดอัด ตกแตง
เรียบรอย รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
145,000
145,000
145,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

240,000
(งบ ทต.)

240,000
(งบ ทต.)

240,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ระยะทาง ถนนอยูในสภาพที่ดี
880 ประชาชนใชสัญจร
เมตร ไป – มา ไดสะดวก

ระยะทาง ถนนอยูในสภาพที่ดี
1,500 ประชาชนใชสัญจร
เมตร
ไป – มา ไดสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
2. ปรับปรุงถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงถนนใหอยูใน
สภาพที่ดี ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป – มา
ไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5. ปรับปรุงถนนเลียบเหมืองสง
น้ําชลประทานบานหูแร หมูที่
5 ต.ทามะเดื่อ โดยถมหินผุ
ยกระดับผิวจราจรกวาง 3
เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรหินผุ
ถม 726 ลบ.ม. พรอมเกรด
บดอัด ตกแตงเรียบรอย
รายละเอียดตามแบบทีเ่ ทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด
เพื่อปรับปรุงถนนใหอยูใน 6. ปรับปรุงถนนสายควนสาร –
สภาพที่ดี ประชาชน
ทางรถไฟ ม.7 ต.ทามะเดื่อ
สามารถใชสัญจร ไป – มา โดยถมหินผุยกระดับผิวจราจร
ไดสะดวก
กวาง 5 เมตร ยาว 800
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
ปริมาตรหินผุถม 636 ลบ.ม.
พรอมเกรดบดอัด ตกแตง
เรียบรอย รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
240,000
240,000
240,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

212,000
(งบ ทต.)

212,000
(งบ ทต.)

212,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ระยะทาง
2,200
เมตร

ถนนอยูในสภาพที่ดี
ประชาชนใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก

ระยะ
800
เมตร

ถนนอยูในสภาพที่ดี
ประชาชนใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
2. ปรับปรุงถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงถนนใหอยูใน
สภาพที่ดี ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป – มา
ไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7. ปรับปรุงถนนเลียบฝาย
ทามะเดื่อ ฝงซาย - ขวา หมูที่
4 ต.ทามะเดื่อ โดยถมหินผุ
ยกระดับผิวจราจรกวาง 3.50
เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรหินผุ
ถม 1,425 ลบ.ม. พรอมเกรด
บดอัด ตกแตงเรียบรอย
รายละเอียดตามแบบทีเ่ ทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด
เพื่อปรับปรุงถนนใหอยูใน 8. ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง
สภาพที่ดี ประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลบางแกวที่
สามารถใชสัญจร ไป – มา ชํารุดเสียหาย โดยถมหินผุหลุม
ไดสะดวก
บอในสวนที่ชํารุด รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาลตําบล
บางแกวกําหนด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
475,000
475,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

300,000
(งบ ทต.)

300,000
(งบ ทต.)

300,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ระยะทาง
2,500
เมตร

ถนนอยูในสภาพที่ดี
ประชาชนใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก

จํานวน
โครงการ

ถนนอยูในสภาพที่ดี
ประชาชนใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
2. ปรับปรุงถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงถนนใหอยู
ในสภาพที่ดี ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป –
มา ไดสะดวก
เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง
ถนนดิน ใหอยูในสภาพ
ที่ดี ประชาชนสามารถ
ใชสัญจร ไป – มา ได
สะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9. ปรับปรุงถนนลาดยางในเขต
เทศบาลตําบลบางแกวที่ชํารุด
เสียหาย โดยซอมแซมผิวจราจร
เครื่องหมายจราจรในสวนที่
ชํารุด รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด
10. งานเกรดวัชพืชไหลทาง
เกรดปรับผิวจราจรถนนในเขต
เทศบาลตําบลบางแกว โดย
เกรดปรับแตงคันดินไหลทาง
รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
(KPI)
2559
2560
2561
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000
10,000,000 10,000,000 จํานวน ถนนอยูในสภาพที่
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
โครง
ดี ประชาชนใช
การ
สัญจรไป – มา ได
สะดวก
500,000
(งบ ทต.)

500,000
(งบ ทต.)

500,000
(งบ ทต.)

จํานวน
โครง
การ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ถนนอยูในสภาพ
ที่ดี ประชาชนใช
สัญจรไป – มา
ไดสะดวก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
2. ปรับปรุงถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงถนนใหอยู
ในสภาพที่ดี ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป –
มา ไดสะดวก

เพื่อปรับปรุงถนนใหอยู
ในสภาพ ที่ดี สามารถ
ใชสัญจร ไป – มา ได
สะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
11. ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง/
เครื่องหมายจราจร สายฤกษดี
หมูที่ 4 ต.ทามะเดื่อ ผิวจราจร
กวาง 5 เมตร รวมระยะทาง
86 เมตร รวมพื้นที่ลาดยาง
ไมนอย 430 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาลตําบล
บางแกวกําหนด
12. ซอมสรางถนนในเขต
เทศบาลตําบลบางแกวที่ชํารุด
เสียหายรายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด

2559
(บาท)
64,500
(งบ ทต.)

1,000,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

1,000,000
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
64,500
(งบ ทต.)

1,000,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะ
ทาง
86
เมตร

จํานวน
โครง
การ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ถนนอยูในสภาพที่
ดี ประชาชนใช
สัญจร ไป – มา
ไดสะดวก

ถนนอยูในสภาพที่ กอง
ดีสามารถใชสัญจร การศึกษา
ไป – มา ได
กองชาง
สะดวก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
2. ปรับปรุงถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงถนนใหอยู
ในสภาพที่ดี ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป –
มา ไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13. โครงการปรับปรุงถนนสาย
หวยหนองน้ําขาว-ฝายน้ําลน
หมูที่ 7 รวมระยะทาง 1.50
กม.รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด
เพื่อปรับปรุงถนนใหอยู 14. ซอมสรางผิวทาง
ในสภาพที่ดี ประชาชน Asphaltic Concrete สาย
สามารถใชสัญจร ไป – บานทามะเดื่อ-บานบางขวน
มา ไดสะดวก
(ชวงที่ 2) ผิวจาราจรกวาง 7 ม.
ชวงกม. 2+356 ถึง กม.
4+706 รวมระยะทาง 2.350
กม รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด

2559
(บาท)
520,000
(งบ ทต.)

14,110,000
(งบ กรม
สงเสริมฯ)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

-

2561
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะ
ทาง
1.50

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ถนนอยูในสภาพ
ที่ดี ประชาชนใช
สัญจร ไป – มา
ไดสะดวก

ระยะ ถนนอยูในสภาพ
ทาง ที่ดี ประชาชนใช
2.350 สัญจร ไป – มา
ไดสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
2. ปรับปรุงถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงถนนใหอยู
ในสภาพที่ดี ประชาชน
สามารถใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
15. ซอมสรางผิวทาง
Asphaltic Concrete สายซอย
ซอยพัฒนา ผิวจราจรกวาง 6
ม. ระยะทาง 875 เมตร
รายละเอียดตามแบบทีเ่ ทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด
16. กอสรางผิวทาง Asphaltic
Concrete สายเขากําเชียด ผิว
จาราจรกวาง 6 ม. ชวงกม.
0+000 ถึง กม. 1+486 รวม
ระยะทาง 1.486 กม
รายละเอียดตามแบบทีเ่ ทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด

2559
(บาท)
7,870,000
(งบ กรม
สงเสริมฯ)

-

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

10,850,000
(งบ กรม
สงเสริมฯ)

2561
(บาท)
-

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ระยะ
ทาง
1.375
กม.

ถนนอยูในสภาพ
ที่ดี ประชาชนใช
สัญจร ไป – มา
ไดสะดวก

ระยะ
ทาง
1.486
กม.

ถนนอยูในสภาพ
ที่ดี ประชาชนใช
สัญจร ไป – มา
ไดสะดวก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
2. ปรับปรุงถนน

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงถนนใหอยู
ในสภาพที่ดี ประชาชน
สามารถใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
17. กอสรางผิวทาง Asphaltic
Concrete สายซอยซอยสามัคคี
ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว
0.900 กม. หนา 0.05 ม.
มีพื้นที่ไมนอยกวา 5.444 กม.
รายละเอียดตามแบบทีเ่ ทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด

2559
(บาท)
4,903,000
(งบ กรม
สงเสริมฯ)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ระยะ
ทาง
5.444
กม.

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ถนนอยูในสภาพ
ที่ดี ประชาชนใช
สัญจร ไป – มา
ไดสะดวก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

3. งานปองกันน้ําทวม

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทําการเกษตร
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เรียงหินปองกันน้ําทวมและ
กัดเซาะตลิ่งคลองทามะเดื่อ ม.
5 ,2,3 และ ม.4 ต.ทามะเดื่อ
โดยถมดินยกระดับคันคลอง
ปรับแตงคันคลองเรียงหินทิ้ง
กวางเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว
500 ม.รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด
เพื่อปองกันและแกไข
2. เรียงหินปองกันน้ําทวมและ
ปญหาน้ําทวมบานเรือน กัดเซาะริมตลิ่งคลอง ทามะเดื่อ
และพื้นที่ทําการเกษตร ม.5 ,2,3 และ ม.4 ต.ทามะเดื่อ
ของประชาชน
โดยเสริมคันดินพรอมเรียงหิน
ใหญในกลอง ตาขายยาว
1.500 กม. รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลตําบลบางแกว
กําหนด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000
10,000,000 10,000,000 ระยะ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
ทาง
500
เมตร

12,000,000
(งบกรม
ทรัพยากรน้ํา)

12,000,000
(งบกรม
ทรัพยากรน้ํา)

12,000,000 ระยะ
(งบกรม
ทาง
ทรัพยากรน้ํา) 1.500
กม.

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตรของ
ประชาชน

ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตรของ
ประชาชน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

3. งานปองกันน้ําทวม

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทําการเกษตร
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3. โครงการถมดินยกระดับคัน
คลองปองกันน้ําทวมและการกัด
เซาะตลิ่งคลองทามะเดื่อ ม.
5,2,3 และ ม.4 ต.ทามะเดื่อ
โดยถมดินยกระดับคันคลอง
(บดอัดแนน) กวาง 4.00
เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร
ยาว 8.500 กม.พรอมปลูก
หญาแฝกปองกันการกัดเซาะ
รายละเอียดตามแบบทีเ่ ทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000,000
12,000,000 ระยะ
(กรมสงเสริมฯ)
(กรมสงเสริมฯ) ทาง
ยาว
8.500
กม.

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตรของ
ประชาชน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

4. กอสรางทอเหลีย่ ม คสล.

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหา น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทําการเกษตร
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
หมูที่ 2 ต. ทามะเดื่อ ถนนสาย
ชองมั้ว ชวง กม.0+000 ขนาด
1.80 X 1.80 X 10 ม. ชนิด
2 ชองทาง ตามแบบมาตรฐาน
กสช.เลขที่ 3/2526
เพื่อปองกันและแกไข
2. กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
ปญหา น้ําทวมบานเรือน หมูที่ 6 ต. ทามะเดื่อ ถนน
และพื้นที่ทําการเกษตร สะพานเฉลียว – ชองมั้ว ชวง กม.
ของประชาชน
0+000 ขนาด 1.80 X 1.80
X 10 ม. ชนิด 2 ชองทาง ตาม
แบบมาตรฐาน กสช.เลขที่
3/2526

2559
(บาท)
50,000
(งบ ปภ.)

444,000
(งบ ปภ.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

444,000
(งบ ปภ.)

2561
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

จํานวน
1 แหง

ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตรของ
ประชาชน

จํานวน
1 แหง

ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตรของ
ประชาชน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

4. กอสรางทอเหลีย่ ม คสล.

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทําการเกษตร
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ม.4
ต.ทามะเดื่อ ถนนสายหนองน้ํา
ขาว – หมอพู ขนาด 1.80 X
1.80 X 10 ม. ชนิด 2
ชองทาง ตามแบบมาตรฐาน
กสช. เลขที่ 3/2526
เพื่อปองกันและแกไข
4. กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
ปญหาน้ําทวมบานเรือน หมูที่ 5 ต.ทามะเดื่อ ขามถนน
และพื้นที่ทําการเกษตร สายซอยสามัคคี - ประชารวมใจ
ของประชาชน
ขนาด 1.80 X 1.80 X 8 ม.
ชนิด 2 ชองทาง ตามแบบ
มาตรฐาน กสช. เลขที่
3/2526

2559
(บาท)
450,000
(งบ ปภ.)

378,000
(งบ ปภ.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
450,000
(งบ ปภ.)

378,000
(งบ ปภ.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

2561
(บาท)
450,000
(งบ ปภ.)

จํานวน
1 แหง

ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน

378,000
(งบ ปภ.)

จํานวน
1 แหง

ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

4. กอสรางทอเหลีย่ ม คสล.

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหา น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทําการเกษตร
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5. กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
ถนนสายหลังวัดสังฆวราราม ม.
3 ต.ทามะเดื่อ ขนาดทอ 1.20
X 1.20 ม. X 10 ม. ชนิด 2
ชองทาง ตามแบบมาตรฐาน
กสช.เลขที่ 3/2526
ลดปญหาการเกิดน้ํา
6. กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
ทวมบานเรือน และพื้นที่ ถนนสายบางแกว-วัดหัวเขา
ทําการเกษตรของ
ปากทางเขาวัดหูแร ม.5
ประชาชน
ต.ทามะเดื่อ ขนาดทอ 1.20 X
1.20 ม. X 10 ม. ชนิด 2
ชองทาง ตามแบบมาตรฐาน
กสช.เลขที่ 3/2526
7. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ถนนสาย
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหา น้ําทวมบานเรือน สะพานเฉลียว – ชองมั่ว ม.2 ต.ทา
และพื้นที่ทําการเกษตร มะเดื่อ ขนาด 1.80 X 1.80 X
10ม. ชนิด 2 ชองทางตามแบบ
ของประชาชน
มาตรฐาน กสช.เลขที่ 3/2526

2559
(บาท)
280,000
(งบ ปภ.)

444,000
(งบ ปภ.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
280,000
(งบ ปภ.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

จํานวน
1 แหง

ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

280,000
(งบ ปภ.)

-

จํานวน
1 แหง

ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน

กองชาง

444,000
(งบ ปภ.)

-

จํานวน
1 แหง

ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน

กองชาง

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

4. กอสรางทอเหลีย่ ม คสล.

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทําการเกษตร
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8. กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
ถนนสายแบงเขตตําบลนาปะขอ
– เขตเทศบาลตําบลบางแกว
หมูที่ 2 ต.ทามะเดื่อ ขนาด
1.80 X 1.80 X 10 ม. ชนิด
2 ชองทาง ตามแบบมาตรฐาน
กสช. เลขที่ 3/2526

2559
(บาท)
444,000
(งบ ปภ.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
444,000
(งบ ปภ.)

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
1 แหง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตรของ
ประชาชน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

75

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
5. ขุดลอกคูน้ํา

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทําการเกษตร
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. ปรับปรุงระบบสงน้ํา บานทุง
รวงทอง ม.1 ต.ทามะเดื่อ โดย
ปรับปรุงระบบ ปด – เปด น้ํา
ขุดลอกระบายน้ําเลียบถนนสาย
ทามะเดื่อ - บางขวน,หนาหวย
สามสาย,หวยเลียบทางรถไฟ
รายละเอียดตามแบบทีเ่ ทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด
เพื่อปองกันและแกไข
2. ขุดลอกคูระบายน้ํา / เหมือง
ปญหาน้ําทวมบานเรือน ระบายน้ํา/ลําหวยสาธารณะ
และพื้นที่ทําการเกษตร เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมภายใน
ของประชาชน
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลบางแกว
รายละเอียดตามแบบทีเ่ ทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด

2559
(บาท)
450,000
(งบ ทต.)

450,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
450,000
(งบ ทต.)

450,000
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
-

450,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ผูไดรับ
ประ
โยชน

ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน

ผูไดรับ
ประ
โยชน

ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
5. ขุดลอกคูน้ํา

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทําการเกษตร
ของประชาชน

3. ขุดลอกคูสงน้ําเพื่อทํา
การเกษตรและแกไขปญหาภัย
แลงภายในเขตเทศบาลตําบล
บางแกว รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด
เพื่อปองกันและแกไข
4. การขุดลอกวัชพืชที่ตื้นเขิน
ปญหาน้ําทวมบานเรือน ปรับภูมิทัศนรอบบริเวณหวย
และพื้นที่ทําการเกษตร เหมืองยืมชลประทานมวงธง ม.
ของประชาชน
2 ต.ทามะเดื่อ ขนาดปากกวาง
เฉลี่ย 6 เมตร ยาว 3,000
เมตร รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทําการเกษตร
ของประชาชน

5. การขุดลอกวัชพืชที่ตื้นเขินปรับภูมิ
ทัศนรอบบริเวณหวยเหมืองยืม
ชลประทานหูแร ม.5 ต.ทามะเดื่อ
ขนาดปากกวางเฉลี่ย 6 เมตร ยาว
3,000 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด

2559
(บาท)
200,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
200,000
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
200,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูไดรับ
ประ
โยชน

150,000
(งบ ทต.)

150,000
(งบ ทต.)

150,000
(งบ ทต.)

ระยะ
ทาง
3,000
เมตร

2,500,000
(งบ กรม
ทรัพยากรน้ํา)

2,500,000
(งบ กรม
ทรัพยากรน้ํา)

2,500,000
(งบ กรม
ทรัพยากรน้ํา)

ระยะ
ทาง
3,000
เมตร

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน
ลดปญหาการเกิด
ปญหาน้ําทวม
บานเรือน และ
พื้นที่ทํา
การเกษตรของ
ประชาชน

กองชาง

ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
5. ขุดลอกคูน้ํา

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทําการเกษตร
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6. การขุดลอกวัชพืชที่ตื้นเขิน
ปรับภูมิทัศนรอบบริเวณหวย
เหมืองยืมชลประทานหวยหนอง
กก ม.5 ต.ทามะเดื่อ ขนาด
ปากกวางเฉลี่ย 6 เมตร ยาว
1,400 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลตําบลบางแกว
กําหนด
เพื่อปองกันและแกไข
7. การขุดลอกวัชพืชที่ตื้นเขิน
ปญหาน้ําทวมบานเรือน ปรับภูมิทัศนรอบบริเวณหวย
และพื้นที่ทําการเกษตร หนองน้ําขาวตอนบน ม.7
ของประชาชน
ต.ทามะเดื่อ ขนาดปากกวาง
เฉลี่ย 8 เมตร ยาว 2,400
เมตร รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด

2559
(บาท)
150,000
(งบ ทต.)

150,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
150,000
(งบ ทต.)

150,000
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
150,000
(งบ ทต.)

150,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ระยะ
ทาง
1,400
เมตร

ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน

ระยะ
ทาง
2,400
เมตร

ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
5. ขุดลอกคูน้ํา

5. ขุดลอกคูน้ํา

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทําการเกษตร
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8. การขุดลอกวัชพืชที่ตื้นเขิน
ปรับภูมิทัศนรอบบริเวณหวย
หนองเสือฮูก ม.5 ต.ทามะเดื่อ
ขนาดปากกวางเฉลี่ย 6 เมตร
ยาว 1,400 เมตร
รายละเอียดตามแบบทีเ่ ทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด
เพื่อปองกันและแกไข
9. การขุดลอกวัชพืชที่ตื้นเขิน
ปญหาน้ําทวมบานเรือน ปรับภูมิทัศนรอบบริเวณหวย
และพื้นที่ทําการเกษตร หนองน้ําขาว - หมอพู ม.2,3,4
ของประชาชน
ต.ทามะเดื่อ ขนาดปากกวาง
เฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,800
เมตร รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด

2559
(บาท)
-

350,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
200,000
(งบ ทต.)

350,000
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
200,000
(งบ ทต.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ระยะ
ทาง
1,400
เมตร

ลดปญหาการเกิด
น้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน

ระยะ
ทาง
3,800
เมตร

ลดปญหาการเกิด
ปญหาน้ําทวม
บานเรือน และ
พื้นที่ทํา
การเกษตรของ
ประชาชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
5. ขุดลอกคูน้ํา

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมบานเรือน
และพื้นที่ทําการเกษตร
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10. การขุดลอกวัชพืชที่ตื้นเขิน
ปรับภูมิทัศนรอบบริเวณหวย
ชองมั้ว ม.2,3,4 ต.ทามะเดื่อ
ขนาดปากกวางเฉลี่ย 6 เมตร
ยาว 3,500 เมตร รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาลตําบล
บางแกวกําหนด
เพื่อปองกันและแกไข
11. ดําเนินการขุดลอกคูระบาย
ปญหาน้ําทวมบานเรือน น้ํา เหมืองสงน้ําที่ตื้นเขินและ
และพื้นที่ทําการเกษตร ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ
ของประชาชน
หมูที่ 1 - 7 ตําบลทามะเดื่อ

2559
(บาท)
300,000
(งบ ทต.)

500,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
300,000
(งบ ทต.)

500,000
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ระยะ
ทาง
3,500
เมตร

ลดปญหาการเกิด
ปญหาน้ําทวม
บานเรือนและ
พื้นที่ทํา
การเกษตรของ
ประชาชน

ผูไดรับ
ประ
โยชน

ลดปญหาการเกิด
ปญหาน้ําทวม
บานเรือนและ
พื้นที่ทํา
การเกษตรของ
ประชาชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

6. กอสรางสะพาน

วัตถุประสงค
เพื่อใหการสัญจรไป มาสะดวกเกิดความ
ปลอดภัย

เพื่อใหการสัญจรไป มาสะดวกเกิดความ
ปลอดภัย

เพื่อใหการสัญจรไป –
มาสะดวกเกิดความ
ปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. กอสรางสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กขามเหมือง
ชลประทานมวงธง ม.2 ต.
ทามะเดื่อ กวาง 8 เมตร ยาว
5 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด

2559
(บาท)
480,000
(งบ ทต.)

2. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
1,904,000
เหล็กขามคลองชองมั้ว ถนนสาย
(งบ อบจ.พัทลุง)
สะพานเฉลียว - ชองมั้ว ม. 2
และ ม.3 ต.ทามะเดื่อ ผิวจราจร
กวาง 9 เมตร ยาว 18 เมตร(ไม
มีทางเทา) รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด
3. กอสรางสะพาน สะพานเสริมเหล็ก
ถนนสายตลาดบางแกว – ตลาดเขา
ชัยสน (ขามคลองทามะเดื่อ) ม.2
ต.ทามะเดื่อ ขนาดกวาง 8 เมตร
ยาว 40 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด

-

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
480,000
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนมีความ
พื้นที่
กอสราง สะดวกในการ
สัญจรไป - มา

-

-

ประชาชนมีความ
พื้นที่
กอสราง สะดวกในการ
สัญจรไป - มา

กองชาง

-

4,800,000
(งบ ทต.)

พื้นที่
ประชาชนมีความ
กอสราง สะดวกในการ
สัญจรไป - มา

กองชาง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

7. โครงการขยายเขตระบบทอจาย
น้ําประปาหมูบานพรอมอุปกรณ
ในเขตเทศบาลตําบลบางแกว

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีแหลง
น้ําอุปโภคบริโภคและ
ทําการเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูที่ 1 - 7 ต.ทามะเดื่อ

8. โครงการปรับปรุงระบบประปาของ เพื่อใหประชาชนมีแหลงน้ํา หมูที่ 1 - 7 ต.ทามะเดื่อ
เทศบาลตําบลบางแกว
อุปโภคบริโภค และทํา
การเกษตร

2559
(บาท)
300,000
(งบ ทต.)

300,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
300,000
(งบ ทต.)

200,000
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
300,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ผูไดรับ ประชาชนมีน้ําใชใน กองชาง
ประโยชน การอุปโภค บริโภค
และใชทํา
การเกษตร
ไดตลอดป
ผูไดรับ ประชาชนมีน้ําใชใน กองชาง
ประโยชน การอุปโภค บริโภค
และใชทํา
การเกษตร
ไดตลอดป
ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9.

โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหชุมชนมีดวงไฟ
จํานวน 7 หมูบาน
พรอมระบบควบคุม
สองสวาง 10 และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
10. โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ เพื่อใหประชาชนมีแหลง หมูที่ 4 ตําบลทามะเดื่อ
4 ตําบลทามะเดื่อ
น้ําอุปโภค บริโภค
และทําการเกษตร
11. โครงการขยายเขตไฟฟาตกคาง
ปรับปรุงระบบจายไฟฟาในเขต
เทศบาลตําบลบางแกว

เพื่อใหชุมชนมีดวงไฟ
จํานวน 7 หมูบาน
สองสวางและประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

2559
(บาท)
75,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
75,000
(งบ ทต.)

450,000
(งบ ทต.)

-

-

200,000
(งบ ทต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ผูไดรับ ชุมชนมีไฟสอง
ประโยชน สวาง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพยสิน
ผูไดรับ ประชาชนมีน้ําใช
ประโยชน ในการอุปโภค
บริโภค และใชทํา
การเกษตร
ไดตลอดป
ผูไดรับ ชุมชนมีไฟสอง
ประโยชน สวางและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพยสิน
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ผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

12. โครงการกอสรางเสียงตามสาย
ภายในหมูบาน

วัตถุประสงค

เพื่อสนับสนุนให
ประชาชน ไดรบั บริการ
ระบบโทรคมนาคมที่
สะดวก และทั่วถึง
13. โครงการกอสรางปรับปรุงศาลา
เพื่อใหมีการกอสราง/
เอนกประสงคประจําหมูบาน หมูท ี่ ปรับปรุงอาคารสําหรับ
1 ต.ทามะเดื่อ
ใชทํากิจกรรม
และเกิดประโยชนแก
ประชาชน
14. โครงการกอสรางอาคารศูนยกูชีพ เพื่อใหมีการกอสราง/
กูภัยและที่จอดรถ เทศบาลตําบล ปรับปรุงอาคารสําหรับ
บางแกว
ใชทํากิจกรรม
และเกิดประโยชนแก
ประชาชน
15. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
เพื่อพัฒนาใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก มี
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูที่ 1 – หมูที่ 7
ต.ทามะเดื่อ

2559
(บาท)
200,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
200,000
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
200,000
(งบ ทต.)

ศาลาเอนกประสงคหมูที่ 1
ต.ทามะเดื่อ

1,500,000
(งบ ทต.)

1,500,000
(งบ ทต.)

1,500,000
(งบ ทต.)

อาคารกวาง 12 เมตร ยาว
38 เมตร หมูที่ 1 บานทุง
รวงทอง รายระเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด

2,580,000
(งบ ทต.)

-

-

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบางแกว และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานแร

450,000
(งบ ทต.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ผูไดรับ ประชาชนมีความ
ประโยชน สะดวกในการรับรู
ขอมูลขาวสาร
ผูไดรับ ประชาชน ม.1
ประโยชน ต.ทามะเดือ่ มี
ศาลาอนกประสงค
ไวใชประโยชน
ภายในหมูบาน
ผูไดรับ มีอาคารไวใช
ประโยชน ประโยชนในงาน

กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบางแกว
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหูแร มีมาตรฐาน
และมีความปลอดภัย
มากขึน้

กอง
การศึกษา

กองชาง

ปองกันบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาล
ตําบลบางแกว

-

จํานวน
2 ศพด.

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

84

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

16. โครงการจัดทําปายชื่อโรงเรียน
เทศบาลบานหูแร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดทําปายชื่อโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร หมูที่ 5 ตําบล
ทามะเดื่อ รายระเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด
17. โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิด เพื่อใหชุมชนมีดวงไฟ
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิด LED
LED ใชพลังงานเซลลแสงอาทิตย สองสวางและประชาชน ใชพลังงานเซลลแสงอาทิตย
มีความปลอดภัยในชีวิต Solar Cell หมูที่ 1 - 7 ตําบล
Solar Cell
และทรัพยสิน
ทามะเดื่อ
18. โครงการกอสรางลานสุขภาพ ใน เพื่อใหประชาชนในเขต ดําเนินการกอสรางลานสุขภาพ
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลบางแกว
เทศบาลตําบลบางแกว หมูที่ 1 - 7 ตําบลทามะเดื่อ
ไดมีพื้นที่ในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ในดาน
สาธารณสุข
19. โครงการติดตั้งระบบแสงสวาง
ในทางสาธารณะ (ไฟแสงจันทร)

เพื่อเปนการพัฒนา
โรงเรียนใหมีความเปน
มาตรฐาน

เพื่อใหชุมชนมีดวงไฟ
ดําเนินการติดตั้ง บริเวณสี่แยก
สองสวางและประชาชน หมูท ี่ 2 บานเกาะประดู
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

150,000
(งบ ทต.)

-

-

500,000
(งบ ทต.)

-

500,000
(งบ ทต.)

1,000,000
(งบ ทต.)

-

-

10,000
(งบ ทต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
จํานวน โรงเรียนเทศบาล
กองชาง
โครงการ บานหูแรมีมาตรฐาน
มากขึ้น
จํานวน 7 ชุมชนมีไฟสอง สวาง กองชาง
หมูบาน และประชาชนมี
ความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพยสิน
จํานวน 7 ประชาชนมีพื้นที่ใน กองชาง
หมูบาน การทํากิจกรรม
สํานักปลัด
ตาง ๆ ในดาน
สาธารณสุขอยาง
ทั่วถึงและสะดวก
มากขึ้น
ผูไดรับ ชุมชนมีไฟสองสวาง กองชาง
ประโยชน และประชาชนมี
ความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพยสิน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20. โครงการกอสรางอาคารเตาเผา
ขยะและอาคารประกอบ

เพื่อจัดระบบบริหาร
จัดการขยะในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลบางแกว

ดําเนินการกอสรางอาคาร ขนาด
กวาง 8 ม. ยาว 12 ม. พรอม
ลานคอนกรีต หมูที่ 1
บานทุงรวงทอง

21. โครงการปรับปรุงระบบประปา
ทั้งเขตเทศบาลตําบลบางแกว

เพื่อใหระบบประปาของ ดําเนินการปรับปรุงระบบ
เทศบาลเกิด
ประปา ใหมีประสิทธิภาพ ใน
ประสิทธิภาพเพิ่ม
การใหบริการประชาชน
มากขึ้น

22. โครงการปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะ

เพื่อจัดระบบบริหาร
จัดการขยะในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลบางแกว

ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
ที่ทิ้งขยะของเทศบาล

2559
(บาท)
820,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

-

1,000,000
(งบ ทต.)

-

400,000
(งบ ทต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ผูไดรับ เพื่อใหเกิด
ประโยชน ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ขยะในเขต
เทศบาลตําบล
บางแกว
ผูไดรับ ระบบการ
ประโยชน ใหบริการประปา
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ผูไดรับ เพื่อใหเกิด
ประโยชน ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ขยะในเขต
เทศบาลตําบล
บางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

23. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV เพื่อเปนการปองกันและ
เฝาระวังการกอ
พรอมศูนยควบคุมภายในเขต
อาชญากรรม และการ
เทศบาลตําบลบางแกว
แพรระบาดของยาเสพ
ติด และการบรรเทา
สาธารณะภัยตางๆ
รวมทั้งการกอเหตุรายใน
ชุมชน/หมูบานไดอยาง
ทันทวงที
24. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เพื่อใหการสัญจรไป สายสังเขยา-เกาะตาหมอ หมูที่ 3 มาสะดวกเกิดความ
ปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด
CCTV พรอมศูนยควบคุม หมูที่
2 และ หมูที่ 5 ตําบลทามะเดื่อ

ขยายผิวจราจรคอนกรีตไหลทาง
กวางขางละ 1.00-3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่เท
คอนกรีต 1,167 ตารางเมตร
ยาว 0.511 กิโลเมตร (กม.
0+000 - 0+539หักความยาว
สะพาน 28 เมตร)รายละเอียดตาม
แบบแปลนและขอกําหนดของ
เทศบาลตําบลบางแกว พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ

2559
(บาท)
998,000
(งบกรม
สงเสริมฯ)

700,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
998,000
(งบกรม
สงเสริมฯ)

-

2561
(บาท)
-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ผูไดรับ ปองกันและเฝา
ประโยชน ระวังการกอ

อาชญากรรม และ
การแพรระบาดของ
ยาเสพติด และการ
บรรเทาสาธารณะ
ภัยตางๆ รวมทั้ง
การกอเหตุรายใน
ชุมชน/หมูบานได
อยางทันทวงที

ผูไดรับ เพื่อใหเกิดความ
ประโยชน สะดวกในการ
สัญจร ไป – มา
ของราษฎร

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.1 แนวทางการพัฒนา การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและทรัพยสิน
ที่

โครงการ

1.

โครงการอบรม เยาวชน
ตานยาเสพติดยาเสพติดในชุมชน

2.
3.
4.

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปองกันและแกไข 1. ใหความรูเ กี่ยวกับยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในเขต ใหโทษ
เทศบาลตําบลบางแกว 2. ทัศนะศึกษาดูงานดานยาเสพติด
โครงการจัดทําปายบอกทาง ปาย เพื่อประชาชนเกิดความ ติดตั้งปายเตือนตาง ๆ ภายใน
เตือน ปายโคง ปายอันตราย ใน ปลอดภัย สะดวกใน
เขตเทศบาล จํานวน 6
การจัดระเบียบถนน
การสัญจรไปมา
หมูบาน
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
เพื่อใหประชาชนเกิด
ประชาชนเกิดความปลอดภัยใน
กระพริบ กระจกโคง
ความปลอดภัย สะดวก การ ใชรถใชถนน
ในการสัญจรไปมา
โครงการรณรงคปองกันและลด
เพื่อเสริมสรางความ
จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดรวม
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล ปลอดภัยในชีวิตและ
จํานวน 2 จุด ณ สายตรวจ
สําคัญ
ทรัพยสินใหแกประชาชน บานทามะเดื่อ บานหูแร

2559
(บาท)
70,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
70,000
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
70,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

จํานวนผู ปญหายาเสพติดมี
รวมอบรม ปริมาณลดลง
จํานวนผู ประชาชนไดรับ
รวมอบรม ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
จํานวน ประชาชนไดรับ
บริเวณที่ ความสะดวกใน
ติดตั้ง
การสัญจรไปมา
จํานวนผู ประชาชนมีความ
รวมอบรม ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กองชาง
กองชาง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.1 แนวทางการพัฒนา การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและทรัพยสิน
ที่

โครงการ

5.

โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน

6.

โครงการสนับสนุนเครื่องแตงกาย
ชุด อปพร.

7.

8.

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มจํานวน
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน

เพื่อใหสมาชิก อปพร .
มีเครื่องแตงกายเปนไป
ตามระเบียบ
โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑปองกัน เพื่อใชเปนเครื่องมือใน
และบรรเทาสาธารณภัย (ถัง
การปองกันและบรรเทา
ดับเพลิง) ติดตั้งสถานที่ตาง ๆ
สาธารณภัย
ภายในเขตเทศบาล
โครงการอบรมลูกเสือชาวบาน
เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือ
ชาวบานภายในเขต
เทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูเขาอบรมจํานวน 80 คน

2559
(บาท)
30,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
20,000
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
20,000
(งบ ทต.)

จัดซื้อเครื่องแตงกาย อปพร.
ใหแกสมาชิก อปพร.เทศบาล
ตําบลบางแกว
จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑในการปองกัน
สาธารณภัย

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

จํานวน 1 ครั้ง

100,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

จํานวน สมาชิกอปพร.
ผูเขารวม เทศบาลตําบล
บางแกว มีมากขึ้น
ปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
จํานวน สมาชิก อปพร. มี สํานักปลัด
สมาชิก เครื่องแตงกาย
อปพร. เปนไปตามระเบียบ
จํานวน มีอุปกรณที่ทันสมัย สํานักปลัด
วัสดุ
ใชบรรเทา
ครุภณ
ั ฑ สาธารณภัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
จํานวน ประชาชนไดเขา
สํานักปลัด
ผูเขารวม รวมกิจกรรมลูกเสือ
ชาวบาน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.1 แนวทางการพัฒนา การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและทรัพยสิน
ที่
9.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
150,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

โครงการปรับปรุงศูนย อปพร.
ของเทศบาลตําบลบางแกว

เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ทางดาน อปพร.ของ
เทศบาลตําบลบางแกว
ใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ศูนย อปพร.มีความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

10. โครงการการสงเสริมการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉินของ
เทศบาลตําบลบางแกว

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ความรูใหแกเจาหนาที่
ผูปฎิบัติงาดาน
การแพทยฉุกเฉิน

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ปละ 1 ครั้ง

150,000
(งบ ทต.)

-

-

ผูประสบภัยหมูที่ 1 - 7
ต.ทามะเดื่อ

200,000
(งบ ทต.)

200,000
(งบ ทต.)

200,000
(งบ ทต.)

11. โครงการแกปญ
 หาอุทกภัย
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ภัยแลง และชวยเหลือผูประสบภัย การชวยเหลือเมื่อ
ประสบภัยธรรมชาติ

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

1 ครั้ง/ป สมาชิก อปพร.
ของเทศบาลตําบล
บางแกว มีศูนย
ปฏิบัติงานและ
สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
1 ครั้ง/ป เจาหนาที่ผู
ปฎิบัติงานมี
ความรู ความ
เขาใจในการ
ปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น
ผูไดรับ ประชาชนไดรับ
ประโยชน การชวยเหลือเมื่อ
ประสบภัย
ธรรมชาติ

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

สํานักปลัด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.1 แนวทางการพัฒนา การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและทรัพยสิน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12. โครงการสนับสนุนการดําเนิน
เพื่อสงเสริมปฏิบตั ิการ
กิจกรรมของ ศตส. เทศบาลตําบล ทางดานยาเสพติด
บางแกว
(ศตส.เทศบาลตําบล
บางแกว)

สงเสริมการดําเนินกิจกรรม
ศตส. เทศบาลตําบลบางแกว
จํานวน 1 - 2 ครั้ง/ป

13. โครงการฝกอบรมทบทวนหนึ่ง
ตําบลหนึ่งทีมกูชีพ ( Otos )

ผูเขารับการฝกอบรม
จํานวน 40 คน

14. โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง

เพื่อระบบการกูชีพ
กูภัย และเปนการ
เตรียมความพรอมใน
การเผชิญเหตุและ
ชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัย
เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
ชวยเหลือผูประสบไฟ
ไหมภายในเขตเทศบาล

สงเสริมการดําเนินกิจกรรม
ทางดานการบรรเทาสาธารณภัย
ภายในเขตเทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2559
(บาท)
10,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
10,000
(งบ ทต.)

2561
(บาท)
10,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

-

2,000,000
(งบ ทต.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

1
ครั้ง/ป

การปฏิบัติ
ทางดานยาเสพติด
ประสบ
ความสําเร็จมาก
ยิ่งขึ้นยาเสพติด
ในชุมชน
1 การปฏิบัติงาน
ครั้ง/ป ทางดานการ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

จํานวน
1 คัน

สํานักปลัด

การปฏิบัติงาน
ทางดานการ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.1 แนวทางการพัฒนา การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและทรัพยสิน
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15. โครงการจัดซื้อรถกระเชา

เพื่อสงเสริมการดําเนิน
กิจกรรมของเทศบาล

สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของ
เทศบาลใหเกิดประสิทธิภาพ

16. โครงการจัดซื้อรถขุดหนาตักหลัง

เพื่อสงเสริมการดําเนิน
กิจกรรมของเทศบาล

สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของ
เทศบาลใหเกิดประสิทธิภาพ

17. โครงการอบรมฟนฟูทักษะการ
ปฎิบัติงานของชุดปฎิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องตน(FR)

เพื่อพัฒนาทักษะการ
อาสาสมัครกูชีพของเทศบาล
ปฐมพยาบาลเบื้องตนใน ตําบลบางแกว
การเคลื่อนยายผูปวยให
มีความปลอดภัย

ที่

โครงการ

2559
(บาท)
2,500,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
1 คัน

-

-

2,500,000
(งบ ทต.)

จํานวน
1 คัน

30,000
(งบ ทต.)

-

30,000
(งบ ทต.)

ครั้ง/ป

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
สงเสริมการดําเนิน
กิจกรรมของ
เทศบาลใหเกิด
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
สงเสริมการดําเนิน
กิจกรรมของ
เทศบาลใหเกิด
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ชวยเหลือ
ประชาชนจาก
อุบัติเหตุเบื้องตน
กอนนําสง รพ.
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.2 แนวทางการพัฒนา การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม
ที่

โครงการ

1.

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ

2.

โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
สําหรับหองสํานักงานและ
หองสมุด โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม

3.

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมี
ความรู และรับรูขอมูล
ขาวสารบานเมือง
เปนประจํา
เพื่อพัฒนาใหโรงเรียน
เทศบาลบานหูแรมี
มาตรฐานมากขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูและสงเสริมการ
ออกกําลังกายของ
นักเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลบางแกว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อหนังสือพิมพไวประจํา
สํานักงานเทศบาล และประจํา
ที่ทําการหมูบานภายในเขต
เทศบาล
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสําหรับ
หองสํานักงานและหองสมุด
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร
หมูที่ 5
ดําเนินการจัดซื้อเครื่องเลน
สนามสําหรับ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหูแร ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร

2559
(บาท)
50,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
50,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
50,000
(งบ.ทต.)

80,000
(งบ.ทต.)

80,000
(งบ.ทต.)

80,000
(งบ.ทต.)

300,000
(งบ.ทต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ผูไดรับ ประชาชนไดรับรู
ประโยชน ขอมูลขาวสาร
บานเมืองเพิ่มขึ้น
จํานวน โรงเรียนเทศบาล
โครงการ บานหูแรมีความ
เปนมาตรฐาน

กอง
การศึกษา

จํานวน
สถาน
ศึกษาใน
สังกัด ทต.
บางแกว

กอง
การศึกษา

นักเรียนในเขต
พื้นที่เทศบาล
ตําบลบางแกว มี
ทักษะการเรียนรู
และพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.2 แนวทางการพัฒนา การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม
ที่

โครงการ

4.

โครงการจัดหาสื่อวัสดุการศึกษา
และคูมือครู

5.

โครงการสอนทักษะการใช
คอมพิวเตอรเบื้องตนและ
อินเตอรเน็ต

6.

โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน
(บัณฑิตนอย)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมและ
สื่อวัสดุการศึกษา และคูมือครู
สนับสนุนใหเด็ก
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
เยาวชน และประชาชน เทศบาลตําบลบางแกวและ
มีความรู
รร. เทศบาลบานหูแร
เพื่อพัฒนาความรู ความ จํานวน 2 ครั้ง/
เขาใจ ทักษะการใช
คอมพิวเตอรเบื้องตน
และอินเตอรเน็ตใหแก
เด็กนักเรียน เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
เพื่อจัดกิจกรรมมอบ
วุฒิบัตรใหกับนักเรียนที่
จบการศึกษา

จัดกิจกรรม ปละ 1 ครั้ง

2559
(บาท)
200,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
200,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

2561
(บาท)
200,000
(งบ.ทต.)

จํานวน การเรียนการสอน
โครงการ มีมาตรฐาน

กองการศึกษา

สํานักปลัด,

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
2 ครั้ง

20,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

ครั้ง/ป

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไป มีความรู
ดานการใช
คอมพิวเตอร
เบื้องตน และ
อินเตอรเน็ต
เพิ่มขึ้น
เปนขวัญและ
กําลังใจใหกับเด็ก
นักเรียน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กองการศึกษา

กอง
การศึกษา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.2 แนวทางการพัฒนา การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม
ที่

โครงการ

7.

โครงการสอนทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ

8.

โครงการจัดกิจกรรมคายพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน
เทศบาลเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาทักษะการพูด ปละ 1 ครั้ง
การเขียนภาษาอังกฤษ
ใหแกเด็กนักเรียน

เพื่อเสริมสรางความรู
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกพนักงานเทศบาล
เด็กและเยาวชน
9. โครงการขยายระบบไฟฟา ขนาด เพื่อพัฒนาใหโรงเรียน
3 เฟส โรงเรียนเทศบาลบานหูแร เทศบาลบานหูแรมี
มาตรฐานมากขึ้น
10. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย เพื่อเสริมสรางองค
พัฒนาเด็กเล็กบานหูแร
ความรูและการจัดการ
สภาพแวดลอม

2559
(บาท)
20,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
20,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
20,000
(งบ.ทต.)

ปละ 1 ครั้ง

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.

50,000
(งบ.ทต.

ดําเนินการขยายเขตไฟฟา
ขนาด 3 เฟส

100,000
(งบ ทต.)

-

-

ขนาด 5.77 x 8.00 เมตร
กั้นดวยตาขายไนลอนทั้งสีด่ าน

50,000
(งบ.ทต.)

-

30,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ครั้ง/ป

กองการศึกษา
เด็กนักเรียน
สามารถพูดและ
เขียนภาษาอังกฤษ
ได
ครั้ง/ป พนักงานเทศบาล กองการศึกษา
เด็กและเยาวชน มี
คุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มขึ้น
จํานวน โรงเรียนเทศบาล
กอง
1 แหง บานหูแรมี
การศึกษา
มาตรฐานมากขึ้น
จํานวน เด็กมี
กอง
ผูรับ
ประสบการณ
การศึกษา
ประโยชน เรียนรูที่
หลากหลาย
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.2 แนวทางการพัฒนา การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม
ที่

โครงการ

11. โครงการปรับปรุงโรงอาหารและ
หองน้ํา หองสวม โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร
12. โครงการซอมแซมอาคารเรียน
13. โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
บางแกว
14. โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บางแกว
15. โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร
หมูที่ 5

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาใหโรงเรียน
เทศบาลบาน
หูแรมีมาตรฐานมากขึ้น
เพื่อพัฒนาใหโรงเรียน
เทศบาลบานหูแรมี
มาตรฐานมากขึ้น
เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนดานการศึกษา
เพื่อเปนแหลงศึกษา
เรียนรูของนักเรียน
เยาวชน ชุมชน ในเขต
เทศบาลตําบลบางแกว
เพื่อพัฒนาใหโรงเรียน
เทศบาลบานหูแรมี
มาตรฐานมากขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการปรับปรุงโรงอาหาร
และหองน้ํา หองสวม โรงเรียน
เทศบาลบานหูแร
ดําเนินการ ปูกระเบื้องและตอ
กันสาด โรงเรียน
เทศบาลบานหูแร
ดําเนินการปรับปรุงศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางแกว
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร
ดําเนินการกอสรางศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบางแกว ม.3
ดําเนินการ ปูกระเบื้อง ระหวาง
ทางเทาอาคารและรอบ ศพด.
โดยปูกระเบื้องชนิดเหยาบ
ขนาด 0.50 ม. รวมพื้นที่ 160
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด

2559
(บาท)
200,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
200,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
-

500,000
(งบ.ทต.)

-

500,000
(งบ.ทต.)

128,000
(งบ.ทต.)

-

128,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

-

100,000
(งบ.ทต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

จํานวน 1 โรงเรียนเทศบาล
บานหูแรมีความ
แหง
เปนมาตรฐาน
จํานวน 1 โรงเรียนเทศบาล
บานหูแรมีความ
แหง
เปนมาตรฐาน
จํานวน เด็กนักเรียนมี
โครงการ สถานที่ที่มี
มาตรฐาน
จํานวน เด็กนักเรียน ไดมี
ผูรับ
แหลงเรียนรูและ
ประโยชน ฝกปฎิบัตจิ ริง

กองชาง

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

จํานวน 1 โรงเรียนเทศบาล
แหง
บานหูแรมีความ
เปนมาตรฐาน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.2 แนวทางการพัฒนา การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม
ที่

โครงการ

16. โครงการปรับภูมิทัศนภายใน
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมและ
ดําเนินการถมดินปรับพื้นที่
สนับสนุนดานการศึกษา สนามและถมดินรอบอาคาร
อนุบาล สําหรับโรงเรียน
เทศบาลบานหูแร รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาลตําบลบาง
แกวกําหนดพรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ปาย

2559
(บาท)
300,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
1 แหง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
โรงเรียนเทศบาล
บานหูแรมีความ
เปนมาตรฐาน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กองการศึกษา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
100,000
(งบ.ทต.)

ที่

โครงการ

1.

โครงการจัดงานวันรดน้ําผูสูงอายุ
ภายในเขตเทศบาลตําบลบางแกว

เพื่อเปนการสงเสริมและ จัดกิจกรรมรดน้ําผูส ูงอายุ
อนุรักษขนบธรรมเนียม ปละ 1 ครั้ง
ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม

2.

โครงการประเพณีวันขึ้นปใหม

เพื่อจัดงานทําบุญตัก
บาตรในวันขึ้นปใหม/
กิจกรรม

จัดกิจกรรมสงทายปเกา
ตอนรับปใหมปล ะ 1 ครั้ง

40,000
(งบ.ทต.)

40,000
(งบ.ทต.)

3.

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แหงชาติ

เพื่อสงเสริมใหเด็กรวม
กิจกรรมในดานตาง ๆ
รวมกัน

กิจกรรมวันเด็กปละ 1 ครั้ง

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

2559
(บาท)
100,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
100,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

ครั้ง/ป

เกิดการสืบทอด
กิจกรรมทาง
ศาสนา

40,000
(งบ.ทต.)

ครั้ง/ป

ประชาชนมีสวน สํานักปลัด,
รวมในการอนุรักษ กอง
ประเพณี
การศึกษา

50,000
(งบ.ทต.)

ครั้ง/ป

เกิดการสืบทอด
กอง
ประเพณี
การศึกษา
วัฒนธรรมทองถิ่น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่

โครงการ

4.

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ

5.

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

6.

โครงการประเพณีแหเทียน
วันเขาพรรษา

วัตถุประสงค
เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีในสมเด็จพระ
นางเจา
พระบรมราชินีนาถ/
กิจกรรมงานวันแม
แหงชาติ
เพื่อใหประชาชนไดเขา
รวมงานลอยกระทง
วัฒนธรรม
เพื่อนุรักษและฟนฟู
ประเพณีวันสําคัญทาง
ศาสนา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
50,000
(งบ.ทต.)

จัดกิจกรรมงานวันแมแหงชาติ
จํานวน 1 ครั้ง

2559
(บาท)
50,000
(งบ.ทต.)

จัดกิจกรรมตามประเพณี
ลอยกระทง ปละ 1 ครั้ง

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

ปละ 1 ครั้ง

20,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
50,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)
20,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครั้ง/ป

ไดรวมจัดกิจกรรม
ทางรัฐพิธี

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

ครั้ง/ป

จัดกิจกรรมตาม
ประเพณี

กอง
การศึกษา

ครั้ง/ป

ประชาชนไดเขา
รวมทําบุญอันเปน
การทํานุบํารุง
ศาสนาและ
อนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

กอง
การศึกษา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
30,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
(งบ.ทต.)
(งบ.ทต.)

7.

โครงการสงเสริมประเพณีอันดีงาม เพื่อสงเสริมประเพณีอัน จัดกิจกรรม ปละ 1 ครั้ง
และกิจกรรมทางศาสนาของ
ดีงามและกิจกรรมทาง
ทองถิ่น เชน พระเพณีวันสาทร
ศาสนา
เดือนสิบ ประเพณีชักพระ ฯลฯ

8.

โครงการเยาวชนรักษวัฒนธรรม
ทองถิ่น

เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกให
เยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม

เด็กเยาวชน ในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว

50,000
(งบ ทต.)

-

-

9.

โครงการฝกอบรมศาสนพิธีกร

เพื่อสงเสริมพิธีกรทาง
ศาสนา

เด็กเยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลบางแกว

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

10. โครงการบวชสามเณรฤดูรอน

เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกให
เยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม

เด็กเยาวชน ในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว

30,000
(งบ ทต.)

30,000
(งบ ทต.)

30,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครั้ง/ป

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
เกิดการสืบทอด
กิจกรรมทาง
ศาสนา

จํานวนผู เด็กเยาวชนไดเห็น
เขาอบรม คุณคาของมรดก
ทางวัฒนธรรม
ทองถิ่น
จํานวนผู เด็กเยาวชนไดเห็น
เขาอบรม คุณคาของมรดก
ทางวัฒนธรรม
ทองถิ่น
จํานวน เด็กเยาวชนไดเห็น
ผูเขารวม คุณคาของมรดก
โครงการ ทางวัฒนธรรม
ทองถิ่น

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
50,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
50,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
50,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปละ 1
ครั้ง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ไดรวมกิจกรรมทาง
กอง
รัฐพิธี
การศึกษา
ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

11. โครงการวันสําคัญทางราชการ

เพื่อสงเสริมประเพณีอันดี จัดกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ปละ
งามและรําลึกถึงวันสําคัญ 1 ครั้ง
สําคัญตาง ๆ ของทาง
ราชการ

12. โครงการวันสําคัญทางศาสนา

เพื่อสงเสริมประเพณีอันดี เด็กเยาวชน และประชาชนในเขต
งามและกิจกรรมทาง
เทศบาลตําบลบางแกว
ศาสนา

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

จํานวน เด็กเยาวชนไดเห็น
ผูเขารวม คุณคาของมรดก
โครงการ ทางวัฒนธรรม
ทองถิ่น

กอง
การศึกษา

13. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย

เพื่อเปนการสงเสริมและ เด็กเยาวชน และประชาชนในเขต
อนุรักษขนบธรรมเนียม เทศบาลตําบลบางแกว
และประเพณีไทย

100,000
(งบ.ทต.)

100,000
(งบ.ทต.)

100,000
(งบ.ทต.)

จํานวน เด็กเยาวชนไดเห็น
ผูเขารวม คุณคาของมรดก
โครงการ ทางวัฒนธรรม
ทองถิ่น

กอง
การศึกษา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนา การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

1.

โครงการปองกันปญหายาเสพติด
และโรคเอดสในชุมชน

2.

โครงการจัดตั้งศูนยสุขภาพสําหรับ เพื่อใหประชาชนมี
ผูสูงอายุและเด็กในชุมชน
ความรูดานการดูแล
สุขภาพ

มีแหลงศึกษาหาความรูด าน
สุขภาพ

3.

โครงการจายคาตอบแทน
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน
(อผส.)

4.

โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาและ
คุมกําเนิดในสุนัข/แมว

เพื่อใหมีความรูในการ
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและเอดส

เพื่อสงเสริมการดูแล
สุขภาพใหแกผสู ูงอายุ
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว
เพื่อลดจํานวนประชากร
สุนัขในพื้นที่เทศบาล
ตําบลบางแกว

เยาวชนในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว

2559
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

-

500,000
(งบ.ทต.)

-

จายคาตอบแทนใหแก อผส.
จํานวน 41 คน ๆ ละ 300
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน

148,000
(งบ.ทต.)

148,000
(งบ.ทต.)

148,000
(งบ.ทต.)

สุนัขและแมวภายในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกวไดรับการฉีดวัคซีน
ไมนอยกวา 80%

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

จํานวน ประชาชนมีความรู
ผูเขารวม และสามารถ
โครงการ ควบคุมการ
แพรกระจายของ
โรคเอดสได
จํานวน ประชาชนมีความรู
ผูเขารวม ความเขาใจในการ
โครงการ ดูแลสุขภาพ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

จํานวน
อผส.

ผูสูงอายุภายในเขต สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
บางแกวไดรับการ
ดูแลดานสุขภาพ
จํานวน จํานวนสุนัขและ
สํานักปลัด
สุนัข แมว แมว ลดจํานวนลง
ที่ไดรับ
การฉีด
วัคซีน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนา การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
30,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
30,000
(งบ.ทต.)

5.

โครงการเสริมสรางสุขภาพที่ดีของ เพื่อใหประชาชนไดรับ
ประชาชน
บริการที่ไดมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ
อยางทั่วถึงและเทาเทียม

จัดกิจกรรมเสริมสรางความรู
ความเขาใจ ในการดูแลสุขภาพ
กาย ใจ ชองปาก ฟน ให
ประชาชนในเขต เทศบาลตําบล
บางแกว

6.

โครงการสงเสริมการตรวจสุขภาพ เพื่อตรวจสุขภาพใหแก
ประจําปใหแกผูสูงอายุ และ
ผูสงู อายุ และประชาชน
ประชาชนทั่วไป
ทั่วไปในเขตเทศบาล

ผูสูงอายุ ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาล

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

7.

โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก

กําจัดลูกน้ํายุงลายในเขตเทศบาล
ปละ 1 ครั้ง

20,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

เพื่อควบคุมการแพร
ระบาดของโรค
ไขเลือดออก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

จํานวน ประชาชนเกิด
ผูรับผล ความรูความเขาใจ
ประโยชน ในการดูแลสุขภาพ
มากขึ้น

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

จํานวน ผูสูงอายุ และ
สํานักปลัด
ผูรับผล ประชาชนทั่วไปใน
ประโยชน เขตเทศบาลไดรับ
การตรวจสุขภาพ
จํานวน สามารถควบคุมและ สํานักปลัด
ครั้ง/ป ปองกันโรค
ไขเลือดออก

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนา การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
70,000
(งบ.ทต.)

8.

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข

เพื่อใหความรูดาน
สาธารณสุข และเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครฯ

9.

โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
ใหแกศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ใหบริการดานสาธารณสุข ภายในเขตเทศบาลตําบล
มูลฐานแกประชาชน
บางแกว

50,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพที่ดีและปองกัน
การเกิดโรค

70,000
(งบ.ทต.)

70,000
(งบ.ทต.)

70,000
(งบ.ทต.)

10. โครงการสงเสริมการออก
กําลังกาย

อาสาสมัครสาธารณสุขในเขต
เทศบาลตําบลบางแกว

2559
(บาท)
70,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
70,000
(งบ.ทต.)

จัดกิจกรรมสงเสริมการออก
กําลังกาย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

จํานวน/ป อาสาสมัคร
สาธารณสุขใน
พื้นที่มีความรูดาน
สาธารณสุขและมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
จํานวน/ป การบริการดาน
สาธารณสุข
มูลฐานในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
จํานวน ประชาชนมี
ผูรับ
สุขภาพที่แข็งแรง
ประโยชน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนา การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน
ที่

โครงการ

11. โครงการหมูบานไอโอดีน

12. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคเพื่อลดโรคเบาหวาน
และลดความดันโลหิต

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับสนุนให
หมูที่ 1 - 7 ตําบลทามะเดื่อ
ประชาชนมีความรู
ความเขาใจ ในการ
บริโภคเกลือเสริม
ไอโอดีน
เพื่อใหประชาชนมีความรู หมูท ี่ 1 - 7 ตําบลทามะเดื่อ
ดานดูแลสุขภาพ

13. โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อเปนการสนับสนุน
ของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน การดําเนินงานของศูนย
เทศบาลตําบลบางแกว
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนเทศบาลตําบล
บางแกวใหมี
ประสิทธิภาพ

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาล
ตําบลบางแกว

2559
(บาท)
20,000
(งบ ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

25601
(บาท)
-

20,000
(งบ ทต.)

-

-

10,000
(งบ ทต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

จํานวน
หมูบานที่
เขารวม
โครงการ

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจ ใน
การดูแลสุขภาพ
มากขึ้น

จํานวน
หมูบานที่
เขารวม
โครงการ
ครั้ง/ป

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจ ใน
การดูแลสุขภาพ
มากขึ้น
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนา
ครอบครัวใน
ชุมชนเทศบาล
ตําบลบางแกวใหมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

1.

โครงการจัดแขงขันกีฬาเทศบาล
ตําบลบางแกวสัมพันธตาน
ยาเสพติด

เพื่อเชื่อมความสามัคคี
ของประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

จัดการแขงขันปละ 1 ครั้ง

200,000
(งบ.ทต.)

200,000
(งบ.ทต.)

200,000
(งบ.ทต.)

2.

โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา
หนวยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
อําเภอบางแกวสัมพันธ

เพื่อเชื่อมความสามัคคี
ระหวางหนวยงาน ใน
เขตอําเภอบางแกว

เขารวมการแขงขันปละ 1 ครั้ง

60,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

3.

โครงการแขงขันกีฬาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จัดการแขงขันกีฬา ปละ 1
ครั้ง

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

4.

โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร
หมูที่ 5

-เพื่อเด็กมีรางกาย
แข็งแรง
-เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการ
และปลูกฝงการออก
กําลังกาย
เพื่อเปนการพัฒนาและ
สงเสริมการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร
หมูที่ 5

50,000
(งบ.ทต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
ครั้ง/ป เพิ่มความสามัคคี
กอง
ของประชาชน
การศึกษา
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว
ครั้ง/ป เกิดความสัมพันธอัน กอง
ดีระหวางหนวยงาน การศึกษา
รัฐ/รัฐวิสาหกิจใน
เขต อ.บางแกว
ครั้ง/ป - เด็กมีสุขภาพ
กอง
แข็งแรงสมบูรณ
การศึกษา
- เด็กมีพัฒนาการ
และไดออกกําลัง
กาย
ผูรับ
พัฒนาและสงเสริม
กอง
ประโยชน การเรียนการสอนให การศึกษา
มีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5.

โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา
กรีฑา นักเรียนระดับอําเภอ/
จังหวัด

6.

โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
กีฬาใหแกองคกรและหมูบาน
ภายในเขตเทศบาลตําบลบางแกว
โครงการกอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค

เพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีและ
สงเสริมการเลนกีฬา
ใหแกเด็กนักเรียน
เพื่อสนับสนุนอุปกรณ
กีฬาใหแกองคกรและ
หมูบาน
เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายใหแกเด็ก
เยาวชน และประชาชน

7.

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

เขารวมการแขงขันกีฬาปละ 1
ครั้ง

20,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

หมูบานภายในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว

20,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค
ประจําเทศบาลตําบลบางแกว

200,000
(งบ.ทต.)

-

200,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
กอง
ครั้ง/ป เกิดความสัมพันธอัน
การศึกษา
ดีระหวางเด็ก
นักเรียน และเด็ก
มีรางกายที่แข็งแรง
กอง
ผูรับ
มีอุปกรณกีฬาอยาง
การศึกษา
ประโยชน เพียงพอใหกับ
หมูบาน
ผูรับ
เด็ก เยาวชนและ กองชาง
ประโยชน ประชาชนทั่วไป
สํานักปลัด
มีพื้นที่สําหรับออก
กําลังกาย และมี
สุขภาพที่ดี
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8.

โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ดานการศึกษา

9.

โครงการอาหารเสริม (นม)

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ดานการศึกษา

10. โครงการจัดการศึกษาใหแกคน
พิการ

เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาใหกับคน
พิการที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษาใหสามารถ
ไดรับความรูเ ทาเทียบ
กับคนอื่น ๆ ในสังคม

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหูแร และเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล
บางแกว
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหูแร และเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว
สํารวจคนพิการภายในเขต
เทศบาลเพื่อใหไดรับการศึกษา
อยางทั่งถึง

1,310,760
(งบ.ทต.)

1,310,760
(งบ.ทต.)

1,310,760
(งบ.ทต.)

407,680
(งบ.ทต.)

407,680
(งบ.ทต.)

407,680
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
จํานวน เด็กนักเรียนทุกคน กอง
ผูรับ
มีอาหารกลางวัน
การศึกษา
ประโยชน รับประทานอยาง
ครบถวน และมี
คุณภาพ
จํานวน เด็กนักเรียน มีนม กอง
ผูรับ
ดื่มตามเกณฑ อยาง การศึกษา
ประโยชน ครบถวน และมี
คุณภาพ
จํานวน คนพิการภายในเขต สํานักปลัด
ผูรับ
เทศบาลไดรับ
ประโยชน การศึกษาอยางทั่วถึง
และเทาเทียบกับคน
อื่น ๆ ในสังคม
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

11. โครงการทุนการศึกษาสําหรับเด็ก
นักเรียนที่เรียนดีแตยากจน
12. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
การเรียน และเครื่องแตงกายชุด
นักเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับ
การศึกษา
เด็กนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี
แตยากจน ตามหลักเกณฑกรม
สถ. กําหนด
เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียน
การศึกษา
และเครื่องแตงกายชุดนักเรียน
ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลตําบลบางแกว

13. โครงการจัดจางนักเรียน นักศึกษา เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมี
ในชวงปดภาคเรียนและการ
รายได และใชเวลาวาง
แกปญหาความยากจน การ
ใหเกิดประโยชน
วางงาน

สงเสริมใหเด็กนักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป ทํากิจกรรมที่
กอใหเกิดรายได เชน ทําขนม
ผลิตของชํารวย และอื่น ๆ
ตามความถนัด

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

66,000
(งบ.ทต.)

66,000
(งบ.ทต.)

66,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
จํานวน เด็กนักเรียน
กอง
ผูรับ
นักศึกษาที่เรียนดีแต การศึกษา
ประโยชน ยากจน มีโอกาสทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น
จํานวน เด็กนักเรียน
สํานักปลัด
ผูรับ
มีโอกาสทาง
ประโยชน การศึกษาเพิ่มขึ้น
และชวยลดภาระ
คาใชจายของ
ผูปกครองลง
จํานวน เด็กนักเรียน และ สํานักปลัด
ผูรับ
ประชาชนทั่วไป
ประโยชน มีรายไดเพิ่มขึ้น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14. โครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน
ของคณะครู กรรมการของ
การศึกษา
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลตําบล บางแกว

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

สนับสนุนการจัดกิจกรรมทัศนะ
ศึกษานอกสถานที่ของคณะครู
กรรมการของโรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว
15. โครงการทัศนะศึกษา หนูนอย
เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน จัดกิจกรรมทัศนะศึกษาสําหรับ
สําหรับเด็กเล็ก และผูปกครองของ การศึกษา
เด็กเล็ก และผูปกครองของศูนย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร
พัฒนาเด็กเล็กบานหูแร หมูที่ 5

50,000
(งบ.ทต.)

-

-

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

16. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน แหลงเรียนรูสาํ หรับนักเรียนใน
โรงเรียนสําหรับเปนฐานในการจัด การศึกษา
เขตพืน้ ที่เทศบาลตําบลบางแกว
การศึกษาตลอดชีวิต

30,000
(งบ.ทต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
จํานวน ครูและคณะกรรมการ กอง
ผูเขารวม โรงเรียนในเขต
การศึกษา
เทศบาลมี
ประสบการณทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น
จํานวน เด็กเล็กและผูปกครอง กอง
ผูเขารวม ของศูนยพัฒนาเด็ก การศึกษา
เล็กบานหูแร มีโอกาส
ทัศนศึกษานอก
สถานที่
จํานวน นักเรียน ในเขตพื้นที่
กอง
โครงการ เทศบาลตําบล
การศึกษา
บางแกว ไดมีแหลงใน
การเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการเรียน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

110

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
เทศบาลบานหูแร
18. โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน ดําเนินการปรับปรุง/ซอมแซม
การศึกษา
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร
เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน ดําเนินการติดตั้งและเชื่อมตอ
การศึกษา
ระบบอินเตอรเน็ต

19. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสําหรับโรงเรียน
เทศบาลบานหูแร

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียน ในเขตพื้นที่เทศบาล
การศึกษา
ตําบลบางแกว

20. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน เพื่อใชจายเปนคาใชจายสําหรับ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล การจัดการศึกษา
- การจัดการเรียนการสอน
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เครือ่ งแบบนักเรียน
- หนังสือเรียน
- กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000

-

-

จํานวน
โครงการ

10,000

-

-

ผูรับ
ประโยชน

30,000

-

-

ผูรับ
ประโยชน

207,543

-

-

ผูรับ
ประโยชน

(งบกรมสงเสริมฯ)

(งบกรมสงเสริมฯ)

(งบกรมสงเสริมฯ)

(งบกรมสงเสริมฯ)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
โรงเรียนไดรับการ
พัฒนาและเปน
มาตรฐานมากขึ้น
นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา ในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบล
บางแกว ไดมีแหลงใน
การเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการเรียน
พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
บางแกว

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

สนับสนุนการจัดการเรียน
กอง
การสอนของนักเรียนในเขต การศึกษา
พื้นที่เทศบาลตําบลบางแกว
ตามนโยบายรัฐบาล
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

นักเรียนไดรับประทานอาหารเชา
ในปริมาณทีเ่ หมาะสมและ
เพียงพอ

440,000
( งบ ทต.)

440,000
( งบ ทต.)

440,000
( งบ ทต.)

15,000
(งบ ทต.)

15,000
(งบ ทต.)

15,000
(งบ ทต.)

3,500,000
( งบ ทต.)

3,500,000
( งบ ทต.)

21. โครงการสงเสริมสุขภาวะ
โภชนาการเด็กวัยเรียน โรงเรียน
เทศบาลบานหูแร

เพื่อพัฒนารางกาย
นักเรียนใหมสี ุขภาวะ
อนามัยที่สมบูรณ

22. โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

เพื่อใหโรงเรียนเกิดความ นักเรียน โรงเรียนเทศบาล
เขมแข็งและหางไกลยา บานหูแร หางไกลยาเสพติด
เสพติด

23. โครงการกอสรางสนามกีฬา

เพื่อใหเด็ก เยาวชน
ดําเนินการกอสรางสนามกีฬาใน
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ เขตพื้นที่เทศบาลตําบลบางแกว
แข็งแรง เกิดความ
เขมแข็งและหางไกล
ยาเสพติด

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
จํานวนผูรับ นักเรียนไดรับประทาน
กอง
ประโยชน อาหารเชาในปริมาณที่ การศึกษา
เหมาะสมและเพียงพอ
จํานวนผูรับ นักเรียน หางไกล
ประโยชน ยาเสพติด

3,500,000 จํานวนผูรับ เด็ก เยาวชน
( งบ ทต.) ประโยชน ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพแข็งแรง เกิด
ความเขมแข็งและ
หางไกลยาเสพติด

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

24. โครงการจัดหาครูสอนภาษา
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การศึกษาสูอาเซียน
บานหูแร

400,000
(งบ.ทต.)

-

-

25. โครงการจัดหาครูสอน
คอมพิวเตอร

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การศึกษา
บานหูแร

180,000
(งบ.ทต.)

-

-

25,000
(งบ ทต.)
-

-

-

30,000
(งบ ทต.)

-

-

-

26. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร
โนตบุค จํานวน 1 เครื่อง
27. โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร
สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานหูแร

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา
เพื่อใหการปฎิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
28. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฎิบัติงานมี
สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานหูแร ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร
จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน
1 เครื่อง สําหรับโรงเรียน
เทศบาลบานหูแร
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน
1 เครื่อง สําหรับโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร

25,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กอง
การศึกษา

จํานวนเด็ก พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน นักเรียน ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
บางแกว
จํานวนเด็ก ทักษะของนักเรียนดาน กอง
นักเรียน การใชคอมพิวเตอร
การศึกษา
เพิ่มขึ้น
จํานวน 1 การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
เครื่อง
สะดวกมากขึ้น
การศึกษา
จํานวน 1 การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
เครื่อง
การศึกษา
สะดวกมากขึ้น
จํานวน 1
เครื่อง

การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
การศึกษา
สะดวกมากขึ้น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

จํานวนเด็ก พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน นักเรียน ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
บางแกว
จํานวนเด็ก พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน นักเรียน ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
บางแกว

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กอง
การศึกษา

29. โครงการจัดซื้อสื่อสําหรับเด็ก
อนุบาล

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การศึกษา
บานหูแร หมูที่ 5

20,000
(งบ.ทต.)

-

-

30. โครงการจัดซื้อสื่อและครุภณ
ั ฑ
วิทยาศาสตรและครุภัณฑ
ทางภาษา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การศึกษา
บานหูแร หมูที่ 5

80,000
(งบ.ทต.)

-

-

31. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
สําหรับอาคารสํานักงานสําหรับ
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนและบุคลากรทางการ
การศึกษา
ศึกษา

-

40,000
(งบ.ทต.)

-

จํานวน 1
เครื่อง

32. โครงการจัดซื้อโตะเกาอี้ นักเรียน
จํานวน 15 ชุด

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การศึกษา
บานหูแร หมูที่ 5

27,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน 15 การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
ชุด
สะดวกมากขึ้น
การศึกษา

33. โครงการจัดซื้อพัดลมสําหรับ
หองเรียน จํานวน 10 ตัว

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การศึกษา
บานหูแร และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหูแร หมูที่ 5

12,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน 10 การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
การศึกษา
ตัว
สะดวกมากขึ้น

กอง
การศึกษา

การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
สะดวกมากขึ้น
การศึกษา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)
500,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน 1
โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กอง
การศึกษา

34. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร

เพื่อพัฒนาและสงเสริม ดําเนินการถมดินปรับพื้นที่สนาม
สนับสนุนดานการศึกษา ถมดินรอบอาคารอนุบาล กอสราง
เสาธง/เสา

-

-

โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร ไดรับการ
พัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหดีขึ้น
โรงเรียนเทศบาล
กอง
บานหูแร ไดรับการ
การศึกษา
พัฒนาและเปน
มาตรฐาน

35. โครงการจัดทํารั้วคอนกรีตรอบ
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร
ยาว 340 สูง 1.80 เมตร

-

-

1,400,000 จํานวน 1
(งบ.ทต.)
โครงการ

36. โครงการกอสรางหองพยาบาล
หองสหกรณ หองสื่อฯ
หองเก็บของ ที่จอดรถสําหรับ
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร

เพื่อพัฒนาและสงเสริม ดําเนินการกอสรางรั้วบล็อกทึบ
สนับสนุนดานการศึกษา ดานขาง/ดานหลัง 260 เมตร
กอสรางรั้วชนิดโปรงดานหนา
อาคาร 80 เมตร กอสรางปาย
ชื่อโรงเรียนเทศบาลบานหูแร
เพื่อพัฒนาและสงเสริม ดําเนินการกอสรางหองพยาบาล
สนับสนุนดานการศึกษา หองสหกรณ หองสื่อฯ หองเก็บ
ของ และที่จอดรถ ของโรงเรียน
เทศบาลบานหูแร หมูที่ 5

-

-

1,000,000 จํานวน
(งบ.ทต.)
โครงการ

37. โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานหูแร

เพื่อพัฒนาและสงเสริม ดําเนินการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
สนับสนุนดานการศึกษา จํานวน 1 เครื่อง

15,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน 1
เครื่อง

การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
การศึกษา
สะดวกมากขึ้น

38. โครงการจัดทํากระดานไวทบอรด

เพื่อพัฒนาและสงเสริม ดําเนินการจัดทํากระดานไวท
สนับสนุนดานการศึกษา บอรด สําหรับโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร จํานวน 1 ชุด

20,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน 1
ชุด

การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
การศึกษา
สะดวกมากขึ้น

กอง
การศึกษา

โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร ไดรับการ
พัฒนาและเปน
มาตรฐาน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา

39. โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสารและตู
โชวผลงานของ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
บางแกว
40. โครงการจัดซื้อชุดรับแขกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลบางแกว

เพื่อพัฒนาและสงเสริม จัดซื้อตูเก็บเอกสารและตูโชว
สนับสนุนดานการศึกษา ผลงานของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบล
บางแกว
เพื่อพัฒนาและสงเสริม จัดซื้อชุดรับแขกศูนยพัฒนาเด็ก
สนับสนุนดานการศึกษา เล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
บางแกว

100,100
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
2 ตู

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
สะดวกมากขึ้น
การศึกษา

20,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
2 ชุด

การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
สะดวกมากขึ้น
การศึกษา

41. โครงการจัดซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว สถานศึกษาในสังกัด

เพื่อใหการปฎิบัติงานเกิด จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
ความสะดวก
สถานศึกษาในสังกัด

50,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
3 ชุด

การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
สะดวกมากขึ้น
การศึกษา

42. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บางแกว

เพื่อพัฒนาและสงเสริม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนย
สนับสนุนดานการศึกษา พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บางแกว

-

20,000
(งบ.ทต.)

-

จํานวน
1 แหง

43. โครงการปรับปรุงหองน้ําหองสวม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บางแกว

เพื่อพัฒนาและสงเสริม ปรับปรุงหองน้ําหองสวม
สนับสนุนดานการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางแกว

50,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
1 แหง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กอง
เทศบาลตําบลบางแกว การศึกษา
ไดรับการพัฒนาและ
เปนมาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กอง
เทศบาลตําบลบางแกว การศึกษา
ไดรับการพัฒนาและ
เปนมาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

44. โครงการขยายหองเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหูแร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาและสงเสริม ขยายหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนดานการศึกษา บานหูแร หมูที่ 5

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กอง
การศึกษา

70,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน 1
แหง

45. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
เพื่อใหการปฎิบัติงานเกิด ติดตั้งกลองวงจรปดใน
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล ความสะดวก
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
บางแกว
ตําบลบางแกว

100,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน 2
แหง

โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร ไดรับการ
พัฒนาและเปน
มาตรฐาน
การปฎิบัติงานเกิด
ความสะดวกมากขึ้น

46. โครงการพัฒนาแหงเรียนรูของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลบางแกว

เพื่อพัฒนาและสงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูของศูนย
สนับสนุนดานการศึกษา พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลบางแกว

20,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน 2
แหง

การปฎิบัติงานเกิด
ความสะดวกมากขึ้น

กอง
การศึกษา

47. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น(SBMLD)

เพื่อพัฒนาและสงเสริม โรงเรียนเทศบาลบานหูแร
สนับสนุนดานการศึกษา

1,000,000
(งบกรม
สงเสริมฯ)

-

-

ปละ1 ครั้ง การจัดการศึกษา
มีความเปนมาตรฐาน

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กอง
การศึกษา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กอง
การศึกษา

48. โครงการกอสรางอาคารเรียน
4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลบานหูแร

เพื่อพัฒนาและสงเสริม ดําเนินการกอสรางอาคารเรียน
สนับสนุนดานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบานหูแร
หมูที่ 5

12,000,000

-

-

จํานวน 1
แหง

49. โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บางแกว หมูที่ 3

เพื่อพัฒนาและสงเสริม ดําเนินการกอสรางอาคารเรียน
สนับสนุนดานการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางแกว หมูที่ 3

12,000,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน 1
แหง

50. โครงการพัฒนาแหงเรียนรูของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลบางแกว
51. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น(SBMLD)

เพื่อพัฒนาและสงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูของศูนย
สนับสนุนดานการศึกษา พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลบางแกว
เพื่อพัฒนาและสงเสริม โรงเรียนเทศบาลบานหูแร
สนับสนุนดานการศึกษา

20,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน 2
แหง

1,000,000
(งบกรม
สงเสริมฯ)

-

-

ปละ1 ครั้ง การจัดการศึกษามีความ กอง
เปนมาตรฐาน
การศึกษา

(งบ
กรมสงเสริมฯ)

โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร ไดรับการ
พัฒนาและเปน
มาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
กอง
ความเปนมาตรฐานเพิ่ม การศึกษา
มากขึ้น
การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
สะดวกมากขึ้น
การศึกษา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา

52. โครงการจัดซื้อโตะครู ระดับ 1-2
จํานวน 3 ชุด

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน จัดซื้อโตะครู ระดับ 1-2
การศึกษา
จํานวน 3 ชุด สําหรับโรงเรียน
เทศบาลบานหูแร

10,500
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
5 ชุด

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
การศึกษา
สะดวกมากขึ้น

53. โครงการจัดซื้อพัดลม เพดาน
พรอมติดตั้ง ขนาด 48 นิ้ว
จํานวน 16 ตัว

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน จัดซื้อพัดลม เพดานพรอมติดตั้ง
การศึกษา
ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 16 ตัว

40,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
16 ตัว

การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
การศึกษา
สะดวกมากขึ้น

54. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรพรอม เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอม
เครื่องพิมพ จํานวน 2 ชุด
การศึกษา
เครือ่ งพิมพ จํานวน 2 ชุด

48,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
2 ชุด

การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
สะดวกมากขึ้น
การศึกษา

55. โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจติ อล (ขาว – ดํา)
ความเร็วไมนอยกวา 20/ นาที

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบ
การศึกษา
ดิจิตอล (ขาว – ดํา) ความเร็วไม
นอยกวา 20/ นาที

100,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน

การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
สะดวกมากขึ้น
การศึกษา

56. โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
จํานวน 1 ชุด

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน จัดซื้อเครื่องเลนสนาม ขนาด
การศึกษา
เครือ่ งเลน 5.6 x 10.0 x 3.25
เมตร ขนาดพื้นที่ติดตั้ง 8 x 12
เมตร

110,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
1 ชุด

สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของ
นักเรียน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กอง
การศึกษา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

57. โครงการจัดซื้อรถรับ สง นักเรียน เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
(รถโรงเรียน) จํานวน 1 คัน ขนาด การศึกษา
บานหูแร หมูที่ 5
3 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 30,000 ซีซี
58. โครงการคาจางเหมาบริการ
ตอเติมรถ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน ตีเสนลานกีฬาภายในอาคาร
การศึกษา
อเนกประสงคพรอมอุปกรณ
โรงเรียนเทศบาลบาน
หูแร หมูที่ 5
59. โครงการทําถนนคอนกรีต ลาดยาง เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน ดําเนินการกอสรางถนน
แอสฟลติกคอนกรีต ถนนทางเขา การศึกษา
คอนกรีตทางเขา 6 x 200 x
250 รอบอาคารเอนกประสงค
โรงเรียน และรอบอาคาร
เอนกประสงค
6 x 180 x 650
60. โครงการจางทําโตะสําหรับ
รับประทานอาหาร จํานวน 2 ชุด

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน จางทําโตะสําหรับรับประทาน
การศึกษา
อาหาร จํานวน 2 ชุด สําหรับ
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร
หมูที่ 5

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กอง
การศึกษา

1,999,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน 1
คัน

สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของเด็ก
นักเรียน

400,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน 1
โครงการ

สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของเด็ก
นักเรียน

1,000,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน

เกิดความสะดวกในการ กอง
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น การศึกษา

11,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน 2
ชุด

การปฏิบัติงานเกิดความ กอง
สะดวกมากขึ้น
การศึกษา
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กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
จํานวน 12 การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
เดือน
สะดวกมากขึ้น
การศึกษา

61. โครงการคาบริการอินเตอรเดือน
ละ 6,750 บาท จํานวน
12 เดือน
62. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับ
อาคารอเนกประสงค พรอมลําโพง
จํานวน 1 ชุด
63. โครงการจัดซื้อโตะ เกาอี้ สําหรับ
อาคารอเนกประสงค

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การศึกษา
บานหูแร หมูที่ 5

72,000
(งบ.ทต.)

-

-

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การศึกษา
บานหูแร หมูที่ 5

50,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน 1
ชุด

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การศึกษา
บานหูแร หมูที่ 5

50,000
(งบ.ทต.)

-

-

64. โครงการปรับปรุงหองภายใน
อาคารอเนกประสงค

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การศึกษา
บานหูแร หมูที่ 5

50,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน
จํานวน
ผูรับ
ประโยชน

ทําใหเกิดความสะดวก
กอง
ในการปฎิบัติงาน/ใน การศึกษา
การจัดกิจกรรมตาง ๆ
การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
สะดวกมากขึ้น
การศึกษา
การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
สะดวกมากขึ้น
การศึกษา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

65. โครงการแขงขันกีฬาภายใน
หนวยงาน
66. โครงการสงเสริมศักยภาพ
การศึกษา

เพื่อเชื่อมความสามัคคี จัดการแขงขันปละ 1 ครั้ง
ภายในหนวยงาน
เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การศึกษา
บานหูแร หมูที่ 5

20,000
(งบ.ทต.)
30,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)
-

20,000
(งบ.ทต.)
-

67. โครงการสงเสริมการออก
กําลังกาย(แอโรบิค) ตอตาน
ยาเสพติด

เพื่อสงเสริมการออกกําลัง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
กายและหางไกล
บานหูแร หมูที่ 5
ยาเสพติด

15,000
(งบ.ทต.)

-

-

68. โครงการสงนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลบางแกวเขา
รวมกิจกรรมทางวิชาการ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การศึกษา
บานหูแร หมูที่ 5

20,000
(งบ.ทต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครั้ง/ป
จํานวน
ผูรับ
ประโยชน
จํานวน
ผูรับ
ประโยชน
จํานวน
ผูรับ
ประโยชน

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
เพิ่มความสามัคคีภายใน กอง
หนวยงาน
การศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง กอง
การศึกษา
การศึกษา
เด็ก เยาวชน มีสุขภาพ
กอง
แข็งแรง เกิดความ
การศึกษา
เขมแข็งและหางไกลยา
เสพติด
พัฒนาการเรียนของ
กอง
นักเรียน ในเขตพื้นที่ การศึกษา
เทศบาลตําบล
บางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

69. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลตําบลบางแกว

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร หมูที่ 5
การศึกษา

7,000
(งบ.ทต.)

-

-

70. โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ครูสังกัดเทศบาลตําบลบางแกว

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน ครูโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร หมูที่ 5
การศึกษา

30,000
(งบ.ทต.)

-

-

71. โครงการคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการกองการศึกษา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล บานหูแร
การศึกษา
หมูที่ 5
เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
สําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษา
เทศบาลตําบลบางแกว

80,000
(งบ.ทต.)

-

-

444,080
(งบ.ทต.)

-

-

72. โครงการอาหารเสริม (นม)
สําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลบางแกว

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผูรับ
ประโยชน
จํานวน
ผูรับ
ประโยชน
จํานวน
ผูรับ
ประโยชน
จํานวน
ผูรับ
ประโยชน

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
พัฒนาและสงเสริมการ
กอง
เรียนการสอนใหมี
การศึกษา
ประสิทธิภาพ
พัฒนาและสงเสริมการ
กอง
เรียนการสอนใหมี
การศึกษา
ประสิทธิภาพ
พัฒนาและสงเสริมการ
กอง
เรียนการสอนใหมี
การศึกษา
ประสิทธิภาพ
เด็กนักเรียน มีนมดืม่
กอง
ตามเกณฑ อยาง
การศึกษา
ครบถวน และมีคุณภาพ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

73. โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร หมูที่ 5
การศึกษา

74. โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสารศูนย เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล การศึกษา
บางแกว จํานวน 4 ตู
75. โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา
เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา

จัดซื้อตูเก็บเอกสารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
บางแกว หมูที่ 3
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร หมูที่ 5

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,882,400
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน
จํานวน
4 ตู

20,000
(งบ.ทต.)

-

-

50,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน

76. โครงการจัดทําหองพยาบาล
สถานศึกษาในสังกัด

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนสถานศึกษาในสังกัด
การศึกษา

-

100,000
(งบ.ทต.)

-

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน

77. โครงการจัดทําหองจัดเก็บสื่อการ
สอนและผลิตสื่อ ศพด. ในสังกัด

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การศึกษา
บานหูแร หมูที่ 5

-

-

60,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
การศึกษา
สะดวกมากขึ้น
การปฎิบัติงานเกิดความ กอง
การศึกษา
สะดวกมากขึ้น
พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
บางแกว
พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
บางแกว
พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
บางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

78. โครงการซอมแซมอาคารเรียน
ศพด. ในสังกัด

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร หมูที่ 5
การศึกษา

79. โครงการจัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัวของสถานศึกษาในสังกัด

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
การศึกษา
ตําบลบางแกว

80. โครงการจัดอบรมศึกษาดูงานและ เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา
การศึกษา
เทศบาลตําบลบางแกว
81. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคาร
และสถานที่แวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู

2559
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

200,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน
ป/ครั้ง

40,000
(งบ.ทต.)

-

-

ครั้ง/ป

50,000
(งบ.ทต.)

-

จํานวน
2 ศพด.

-

90,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
8 ตัว

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
การศึกษา
บางแกว และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหูแร

82. โครงการติดตั้งวงจรปดศูนยพัฒนา เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางแกว
บางแกว และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษา
ชุด 8 ตัว
บานหูแร

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

-

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
การปฏิบัติงานเกิดความ กอง
การศึกษา
สะดวกมากขึ้น
การปฏิบัติงานเกิดความ กอง
การศึกษา
สะดวกมากขึ้น
พัฒนาการเรียนของ
กอง
นักเรียน ในเขตพื้นที่ การศึกษา
เทศบาลตําบล
บางแกว
พัฒนาการเรียนของ
กอง
นักเรียน ในเขตพื้นที่ การศึกษา
เทศบาลตําบล
บางแกว
เกิดความสะดวกในการ
กอง
ปฏิบัติงาน
การศึกษา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
90,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

83. โครงการติดตั้งวงจรปดศูนย
พัฒนาเด็กบานหูแร สเปค ชุด 8
ตัว

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บางแกว และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษา
บานหูแร

จํานวน
8 ตัว

84. โครงการแขงขันทักษะทางวิชา
เปดโลกการศึกษา

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
การศึกษา
บางแกวและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหูแร

10,000
(งบ.ทต.)

-

-

ศพด.ทั้ง
2 แหง

85. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร
การศึกษา
หมูท ี่ 5

25,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
1 เครื่อง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
เกิดความสะดวกในการ
กอง
ปฏิบัติงาน
การศึกษา
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

พัฒนาการเรียนของ
กอง
นักเรียน ในเขตพื้นที่ การศึกษา
เทศบาลตําบล
บางแกว
การปฏิบัติงานเกิดความ กอง
สะดวกมากขึ้น
การศึกษา
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126

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา

86. โครงการสรางซุมทางเดินโครง
หลังคาเหล็กมุงดดวยเหล็ก ศพด
บานหูแร
87. โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร
การศึกษา

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
360,000
(งบ.ทต.)

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
การศึกษา
บางแกว หมูที่ 3

500,000
(งบ.ทต.)

-

-

88. โครงการจัดหาเครื่องเลนสนาม
กลางแจง ศพด บานหูแร

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ดานการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร

100,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน

89. โครงการปูกระเบื้องพื้นระหวาง
เพื่อสงเสริมสนับสนุน
อาคารและทางเขา ศพด บานหูแร ดานการศึกษา
โดยปูกระเบื้องชนิดหยาบขนาด
0.50 เมตร รวมพื้นที่ปูกระเบื้อง
160 ตารางเมตร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร

100,000
(งบ.ทต.)

-

-

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผูรับ
ประโยชน
จํานวน
ผูรับ
ประโยชน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
เกิดความสะดวกในการ
กอง
ปฏิบัติงาน
การศึกษา
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
บางแกว
พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
บางแกว
พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
บางแกว

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กอง
การศึกษา
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การศึกษา
กอง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
386,000
(งบ กรม
สงเสริมฯ)

90. โครงการครุภณ
ั ฑหองโสต
ทัศนูปกรณ เครื่องเลนมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอรเครื่องฉายภาพ 3
มิติ จอรับแบบ 3 จอ TV.LED
computer 1 เครื่อง
91. โครงการกอสรางอาคาร 3 ชั้น

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การศึกษา
บานหูแร หมูที่ 5

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
การศึกษา
บานหูแร หมูที่ 5

11,000,000
(งบ กรม
สงเสริมฯ)

-

92. จัดซื้อรถยนตโดยสารปรับอากาศ
แบบไมโครบัส

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน ดําเนินการจัดซื้อรถยนตโดยสาร
การศึกษาและใชสําหรับ ปรับอากาศแบบไมโครบัส
กิจการของเทศบาลตําบล จํานวน 1 คัน
บางแกว

1,999,000
(งบ.ทต.)

-

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน

พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
บางแกว

-

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน

เกิดความสะดวกในการ
กอง
ปฏิบัติงาน
การศึกษา

-

จํานวน
1 คัน

เกิดความสะดวกและมี
กอง
ประสิทธิภาพในการ
การศึกษา
ปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.6 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส
ที่

โครงการ

1.

โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา

2.

โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ

3.

โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการสงเคราะห
จายเบี้ยยังชีพใหแกคนชรา ที่มี
ชวยเหลือเงินเพื่อการยัง คุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ
ชีพใหแกคนชรา
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และสมควรไดรับ
เบี้ยยังชีพคนชรา จํานวน 12
เดือน
เพื่อใหการสงเคราะห
จายเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ ที่มี
ชวยเหลือเงินเพื่อการ
คุณสมบัติถูกตองตามระเบียบฯ
คนๆ ละ 500 บาท/เดือน
ยังชีพใหแกคนพิการ
จํานวน 12 เดือน
เพื่อใหการสงเคราะห
จายเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส
ชวยเหลือเงินเพื่อการยัง ที่มีคุณสมบัติถูกตองตาม
ชีพใหแกผูปวยเอดส
ระเบียบฯ คนๆ ละ 500 บาท/
เดือน จํานวน 12 เดือน

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
คนชรา ในเขตเทศบาล สํานักปลัด
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2,922,000
(งบ.ทต.)

2,922,000
(งบ.ทต.)

2,922,000 ผูรับ
(งบ.ทต.)
ประโยชน

240,000
(งบ.ทต.)

240,000
(งบ.ทต.)

240,000
(งบ.ทต.)

ผูรับ
ประโยชน

คนพิการ ในเขต
สํานักปลัด
เทศบาล มีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

42,000
(งบ.ทต.)

42,000
(งบ.ทต.)

42,000
(งบ.ทต.)

ผูรับ
ประโยชน

ผูปวยเอดส ในเขต
เทศบาล มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

สํานักปลัด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.6 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส
ที่
4.

5.
6.

โครงการ
โครงการชวยเหลือผูด อยโอกาส
และประชาชนที่ประสบความ
เดือดรอนอื่นๆ
ในสังคม

วัตถุประสงค

เพื่อใหชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสและ
ประชาชนที่ประสบความ
เดือดรอนอื่นๆ ในสังคม
เชน เด็กยากจน, ผูย ากจน
, เด็กถูกทอดทิ้ง, เด็ก
กําพรา ฯลฯ
โครงการสงเสริมกิจกรรมของกลุม เพื่อสงเสริมสนับสนุน
สตรีในเขตเทศบาล
กิจกรรม ของกลุมสตรีใน
เขต เทศบาล
โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
เพื่อเสริมสรางความรูด าน
จริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน
คุณธรรมจริยธรรมใหแก
ประชาชน
เด็กและเยาวชนรวมถึง
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลตําบลบางแกว

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

ใหชวยเหลือผูด อยโอกาสและ
ประชาชนที่ประสบความ
เดือดรอนอื่นๆ ในสังคม
เชน เด็กยากจน, ผูย ากจน ฯลฯ
โดยใหการชวยเหลือเปนครั้งคราว
จํานวน 100 คน

601,000
(งบ.ทต.)

601,000
(งบ.ทต.)

601,000 จํานวน
(งบ.ทต.)
100 คน

สงเสริมการจัดกิจกรรมของกลุม
สตรีในเขต เทศบาล

20,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
โครงการ

จัดฝกอบรม ป ละ 1 ครั้ง

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

ครั้ง/ป

2561
(บาท)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
ผูดอยโอกาสอื่นๆ ใน
สํานัก
สังคม ในเขตเทศบาล
ปลัด
จํานวน 100 คน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลุมสตรีในเขตเทศบาล สํานักปลัด
ดําเนินกิจกรรมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
เสริมสรางความรูด าน กอง
คุณธรรมจริยธรรมใหแก การศึกษา
เด็กและเยาวชนรวมถึง
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.6 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7.

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมบาน
ใหแกผูสูงอายุ คนพิการ
และผูด อยโอกาสที่มีที่อยูอาศัย
ไมมั่นคงปลอดภัย

8.

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรม
ผูสูงอายุในชุมชน

เพื่อใหการสงเคราะห
ชวยเหลือซอมแซมบานที่
อยูอาศัยใหแกผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส
ที่มีที่อยูอาศัย
ไมมั่นคงปลอดภัย
เพื่อสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมดานผูส ูงอายุใน
ชุมชน

9.

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสราง
ดานผูส ูงอายุ
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
กองชาง,
สํานักปลัด

ปรับปรุง/ซอมแซมบานใหแก
ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสที่มีที่อยูอาศัยไม
มั่นคง

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
โครงการ

ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูด อยโอกาส
มีที่อยูอาศัยมั่นคง
ปลอดภัย ขึ้น

สนับสนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
ในชุมชน

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

จัดฝกอบรม และศึกษาดูงานการ
ปฏิบัติงานดานผูสูงอายุ ใหแก
ชมรมผูส ูงอายุ

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

- ชมรมผูสูงอายุ
สํานักปลัด
สามารถดําเนินกิจกรรม
ดานผูส ูงอายุในชุมชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ชมรมผูสูงอายุตําบล สํานักปลัด
ทามะเดื่อ สามารถ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.6 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10. โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
สนับสนุนกิจกรรมของศูนยพัฒนา
กิจกรรม ของศูนยพัฒนา ครอบครัวในเขตเทศบาลตําบล
ครอบครัวในชุมชน
บางแกว

40,000
(งบ.ทต.)

40,000
(งบ.ทต.)

40,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

11. โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการเพื่อเด็กและ
เยาวชน

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของเด็กภายใน
เขตเทศบาลตําบล
บางแกว

50,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

สนับสนุนกิจกรรมของเด็กภายใน
เทศบาล

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
ศูนยพัฒนาครอบครัว สํานักปลัด
ในชุมชนตําบล
ทามะเดื่อ สามารถ
ดําเนินกิจกรรมดาน
เครือขายครอบครัวใน
ชุมชน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สามารถดําเนินกิจกรรม สํานักปลัด
ดานเด็กและเยาวชน
ภายในเขตเทศบาล ได
อยางมีประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.6 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส
ที่

โครงการ

12. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนภายในเขต
เทศบาลตําบลบางแกว

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรม ของสภาเด็ก
ภายในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

สนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนภายในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ
จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

13. โครงการจัดอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก จัดฝกอบรม และศึกษาดูงานการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และเยาวชนระดับตําบล ปฏิบัติงานดานเด็ก ใหแกแกนนํา
และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
ระดับตําบล
ระดับตําบล
14. โครงการฝกอบรมอาชีพคนพิการ เพื่อสงเสริม สนับสนุน จัดฝกอบรมอาชีพใหแกผูพิการใน
อาชีพและรายไดใหแกผู เขตเทศบาลตําบลบางแกว
พิการ
15. โครงการสงเสริมอาชีพผูส ูงอายุและ เพื่อสงเสริม สนับสนุน จัดฝกอบรมอาชีพใหแกผูสูงอายุ
คนพิการ
อาชีพและรายไดใหแก และคนพิการในเขตเทศบาลตําบล
ผูสูงอายุและคนพิการ
บางแกว

2561
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
สํานักปลัด

สภาเด็กและเยาวชน
ของเทศบาลตําบล
บางแกวดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สภาเด็กและเยาวชน สํานักปลัด
ระดับตําบลสามารถ
ดําเนินกิจกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผูพิการในเขตเทศบาล สํานักปลัด
ตําบลบางแกวมีอาชีพ
และรายไดเพิ่มขึ้น
ผูสูงอายุและคนพิการ สํานักปลัด
ในเขตเทศบาลตําบล
บางแกวมีอาชีพและ
รายไดเพิ่มขึ้น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.6 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

16. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานกลุม
กลุมสตรี เยาวชนและประชาชน สตรีเยาวชนและ
สตรี เยาวชนและประชาชนในเขต
ภายในเขตเทศบาล
ประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลตําบลบางแกว
ตําบลบางแกว

50,000
(งบ.ทต.)

-

50,000
(งบ.ทต.)

17. โครงการจัดทําสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกผูสูงอายุและผูพิการ
เชน ทางลาด หองน้ํา ฯลฯ

100,000
(งบ.ทต.)

-

100,000
(งบ.ทต.)

1,000,000
(งบ.ทต.)

-

เพื่อเปนการอํานวยความ ผูสูงอายุและผูพิการในเขต
สะดวกแกผูสูงอายุและผู เทศบาลตําบลบางแกว
พิการที่มาติดตอราชการ

18. โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพ เพื่อเปนการอํานวย
ผูสูงอายุและผูพิการในเขต
ชีวิตและสงเสริมอาชีพ ผูสูงอายุ
ความสะดวกแกผสู ูงอายุ เทศบาลตําบลบางแกว
2559
และผูพ ิการที่มาติดตอ
ราชการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

กลุมสตรีเยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาล ดําเนิน
กิจกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
จํานวนผูรับ ผูสูงอายุและผูพิการ
ประโยชน ไดรับความสะดวกใน
การมาติดตอราชการ
มากขึ้น

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

1,000,000 จํานวนผูรับ ผูสูงอายุ ในเขต
สํานักปลัด
(งบ.ทต.)
ประโยชน เทศบาลตําบลบางแกว
มีอาชีพและรายได
เพิ่มขึ้น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.6 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอ
บ
สํานักปลัด

19. โครงการประกวดหนังสั้นคุณธรรม 1.เพื่อเปดพื้นที่ใหเยาวชนได เยาวชนระดับมัธยมศึกษา
แสดงออกในทางสรางสรรคสู จํานวน 40 คน

80,000
(งบ.ทต.)

80,000
(งบ.ทต.)

80,000
(งบ.ทต.)

ครั้ง / ป

1.สื่อสรางสรรคได
เผยแพรสูสาธารณะ
2.เยาวชนไดรับการ
สงเสริมในทาง
สรางสรรค

20. โครงการอบรมมัคคุเทศกนอย
สื่อสารชุมชนวิถีไทย

70,000
(งบ.ทต.)

70,000
(งบ.ทต.)

70,000
(งบ.ทต.)

ครั้ง / ป

1.เยาวชนไดใชเวลาวาง สํานักปลัด
ใหเกิดประโยชน
2.เยาวชนรัก หวงแหน
วัฒนธรรมของชุมชน
ทองถิ่น
3.เยาวชนไดเรียนรูการ
เปนมัคคุเทศก
นํานักทองเที่ยวชม
แหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

สาธารณชนอยางเสรี
2.เพื่อสงเสริมใหเกิดการสราง
สื่อปลอดภัยและสรางสรรค
สําหรับเด็กและเยาวชน
3.เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
สื่อสรางสรรค
1.เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนได เยาวชนกลุมสนใจ จํานวน 40
ศึกษาเรียนรูการเปน
คน
มัคคุเทศก
นํานักทองเที่ยวชมแหลงทอง
เชิงวัฒนธรรม
2.เพื่อปลูกจิตสํานึกให
เยาวชนรักหวงแหนวัฒนธรรม
ของชุมชนทองถิ่น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
2.6 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส
งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

21. โครงการอบรมเยาวชนรูเทาทันสื่อ เพื่อสรางความรูความ
เขาใจใหเยาวชนไดรูจัก
เลือกบริโภคสื่ออยาง
เหมาะสม

เยาวชนระดับ ม.ตน จํานวน
100 คน

80,000
(งบ.ทต.)

80,000
(งบ.ทต.)

80,000
(งบ.ทต.)

ครั้ง/ป

22. โครงการอบรมการปองกันและ
ชวยชีวิตเด็กจมน้ําในพื้นที่
เทศบาลตําบลบางแกว

เด็ก เยาวชน หมูที่ 1 – 7
ตําบลทามะเดื่อ

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

-

ครั้ง/ป

ผูสูงอายุ หมูที่ 1 – 7
ตําบลทามะเดื่อ

20,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

-

ที่

โครงการ

23. โครงการสนับสนุนการดําเนิน
การบูรณาการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในพื้นที่
เทศบาลตําบลบางแกว

วัตถุประสงค

เพื่อเปนการเสริมสราง
ความรูในการปองกันและ
ชวยชีวิตเด็กจมน้ําใน
พื้นที่เทศบาลตําบล
บางแกว
เพื่อเปนการสนับสนุนการ
ดําเนินการบูรณาการเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ

2561
(บาท)

ครั้ง/ป

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ที่
ไดรับ
รับผิดชอ
บ
เยาวชนไดรับการสราง สํานักปลัด
ภูมิคุมกันในการใชสื่อ
สมัยใหม
เยาวชนไดรับความรูใน สํานักปลัด
การปองกันและ
ชวยชีวิตเด็กจมน้ํา
ผูสูงอายุมีคณ
ุ ภาพชีวิต สํานักปลัด
ที่ดีขึ้น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
3.1 แนวทางการพัฒนา การสรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
(งบ.ทต.)
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

ดูแลรักษาความสะอาด ปรับปรุง
คุณภาพน้ําลําคลองทามะเดื่อ
แหลงน้ําธรรมชาติ

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
โครงการ

จัดทําเอกสารเผยแพรเรื่อง
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารราชการ
จํานวน 12 ครั้ง/ป

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

จํานวนผูรับ ประชาชนไดรับรู
สํานักปลัด
ประโยชน ขอมูลขาวสารราชการ
ตาง ๆ ได

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.

โครงการอบรมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแกประชาชน

เพื่อใหประชาชนมีความรู จัดการอบรมดานการอนุรักษ
สิง่ แวดลอมใหกับประชาชนไม
ความเขาใจดานการ
นอยกวา 50 คน
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

2.

โครงการอนุรักษคคู ลองแหลงน้ํา
ในเขตเทศบาลตําบลบางแกว

3.

โครงการจัดทําเอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดาน
สิ่งแวดลอม

เพื่ออนุรักษคูคลอง
แหลงน้ําตามธรรมชาติ
ภายในเขตเทศบาลตําบล
บางแกว
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
รับรูขอมูลขาวสารที่ทัน
เหตุการณในปจจุบัน

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนผู
รวม
โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น
อนุรักษคูคลองแหลง สํานักปลัด
น้ําภายในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
3.2 แนวทางการพัฒนา การคุมครองและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและเปนธรรม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.

โครงการสงเสริมการปลูกปาชุมชน เพื่อสงเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธสนับสนุนการปลูก
การปลูกปาชุมชน ใหแก ปาชุมชน ในพื้นที่สาธารณะ สอง
ประชาชน
ขางทางของถนนภายในเขต
เทศบาล

2.

โครงการปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติในวันสําคัญ เชน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

เพื่อปลูกตนไมทดแทนให ปลูกตนไมในพื้นที่ภายในเขต
มีสภาพปาไมทสี่ มบูรณ เทศบาลตําบลบางแกว
และยั่งยืน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000
(งบ.ทต.)
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
70,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

จํานวน
ประชาชนมีจิตสํานึก
7 หมูบาน ที่ดีและมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น
จํานนวน มีพื้นที่ปาชุมชนเพิ่ม สํานักปลัด
7 หมูบาน มากขึ้นและเปนแหลง
ตนน้ําที่อยูอาศัยของ
สัตว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
3.3 แนวทางการพัฒนา การคุมครองและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและเปนธรรม
ที่

โครงการ

1.

โครงการสงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมการปลูกตนไมในที่
สาธารณะ/ชุมชน

2.

โครงการปลูกหญาแฝกริมคลอง
ทามะเดื่อและพื้นที่อื่น ๆ ภายใน
เขตเทศบาล

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการปลูกตนไมใน
ที่สาธารณะ /ชุมชน
ใหแกประชาชน
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
ปลูกหญาแฝก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมปลูกตนไมในที่
สาธารณะ /ภายในเขตเทศบาล
ดําเนินการปลูกหญาแฝกบริเวณ
ริมคลอง ริมหนองน้ําและพื้น
ที่อื่น ๆ ภายในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
(งบ.ทต.)
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
โครงการ

5,000
(งบ.ทต.)

5,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
โครงการ

5,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
พื้นที่ตําบลทามะเดื่อ สํานักปลัด
มีความรมรื่น และมี
สิ่งแวดลอมที่ดี
ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ประชาชนมีจิตสํานึก
ที่ดีและมีสวนรวมใน
การปลูกหญาแฝก
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
3.4 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.

โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน
เพื่อเสริมสรางความรู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําอยาง เกี่ยวกับการบริหาร
เปนระบบ
จัดการน้าํ ในชุมชน

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานดาน
บริหารจัดการน้ําในชุมชน ใหแก
พนักงาน และผูนําชุมชน ภายใน
เขตเทศบาลตําบลบางแกว

2.

โครงการณรงคประชาสัมพันธการ เพื่อใหประชาชนตระหนัก จัดกิจกรรมรณรงค
ใชน้ําอยางประหยัดและรูค ุณคา ถึงคุณคาและประโยชน ประชาสัมพันธการใชน้ําอยาง
ของการใชน้ํา
ประหยัด โดยการจัดหาโปสเตอร
แผนพับ คูมือการใหน้ําอยาง
ประหยัดใหแกประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตําบลบางแกว

2559
(บาท)
20,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
20,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
20,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด,
กองชาง

พนักงาน และผูนํา
ชุมชน ม.1 – ม.7
ต.ทามะเดื่อ มีความรู
ความเขาใจในการ
บริหารจัดการน้ําใน
ชุมชนอยางเปนระบบ
ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักปลัด
ที่ดีและรูคุณคา ใชน้ํา
อยางประหยัดเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
3.5 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของชุมชน
ที่
1.

2.

3.

โครงการ
โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน
ใหแกประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดฝกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหแกเด็กนักเรียน
นักศึกษา ประชาชน และผูนํา
ชุมชน ภายในเขตเทศบาลตําบล
บางแกว
โครงการปลูกและบํารุงรักษาตนไม เพื่อใหประชาชนตระหนัก จัดกิจกรรมปลูกและบํารุงรักษา
ในชุมชน
ถึงคุณคาและประโยชน ตนไมในชุมชน ภายในเขต
ของการมีสวนรวมในการ เทศบาลตําบลบางแกว
ปลูกและบํารุงรักษาตนไม
ในชุมชน
โครงการกอสรางสวนหยอม
เพื่อเสริมสรางความรู
ดําเนินการปลูกตนไม ไมดอก ไม
เกี่ยวกับการอนุรักษ
ประดับและบํารุงรักษาตนไมใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ชุมชน
สิ่งแวดลอมในชุมชน
ใหแกประชาชน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
(งบ.ทต.)
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
30,000
(งบ.ทต.)

5,000
(งบ.ทต.)

5,000
(งบ.ทต.)

5,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

20,000
(งบ.ทต.)

-

20,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนมีจิตสํานึก
ที่ดีและมีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีจิตสํานึก
ที่ดีและมีสวนรวมใน
การปลูกและ
บํารุงรักษาตนไมใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีสถานที่
พักผอนเปนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
3.6 แนวทางการพัฒนา การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ําเสีย ฝุน ละออง กลิ่นและเสียง
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

1.

โครงการจัดซื้อถังขยะเพื่อรองรับ
ขยะของครัวเรือนภายในเขต
เทศบาล

เพื่อกําจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลในชุมชน

2.

โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ

เพื่อเปนการกําจัดขยะใน จัดซื้อเตาเผาขยะแบบปลอด
เขตพื้นที่เทศบาลตําบล มลพิษ จํานวน 1 เตา
บางแกว ใหไดมาตรฐาน

3.

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการ เพื่ออบรมใหความรูแก
กําจัดขยะมูลฝอย
ผูนาํ ชุมชนเกี่ยวกับการ
กําจัดขยะ

จัดซื้อถังขยะประจําครัวเรือน
ภายในเขตเทศบาล

ผูนําชุมชน หมูที่ 1 – 7
ต.ทามะเดื่อ จํานวน 50 คน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
(งบ.ทต.)
(งบ.ทต.)
2,800,000
(งบ ทต.)

2,800,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ.ทต.)

-

2561
(บาท)
300,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

เทศบาลตําบล
บางแกว มีวิธีการ
กําจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลในชุมชน
2,800,000 จํานวน
เทศบาลตําบล
สํานักปลัด
(งบ ทต.)
ผูรับ
บางแกว มีวิธีที่กําจัด
ประโยชน ขยะ ที่มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน
จํานวน
ประชาชนมีความรู
สํานักปลัด
ผูรับ
การคัดแยก
การอบรม ประเภทขยะ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
3.6 แนวทางการพัฒนา การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ําเสีย ฝุน ละออง กลิ่นและเสียง
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

4.

โครงการธนาคารขยะ

เพื่อควบคุมและลด
ปริมาณขยะในชุมชน

5.

โครงการอบรมทําปุยหมักชีวภาพ
จากขยะ

- เพื่อใหผูเขาอบรมไดรบั อบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําปุย
ความรูเรื่องปุยหมัก
หมักชีวภาพ
ชีวภาพและการใช
ประโยชนจากปุย หมัก
ชีวภาพ
- เพื่อใหผูเขารับการ
อบรมสามารถจัดทําปุย
หมักชีวภาพดวยตนเอง

เด็กนักเรียนในโรงเรียนและ
ประชาชนทั่วไปเขาใจในระบบ
การจัดการขยะที่ถูกวิธีโดยการคัด
แยกขยะ นํามารวบรวมและ
จําหนาย สามารถสรางรายได
จากขยะ

2559
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

100,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

100,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

100,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ
ปริมาณขยะภายใน
เขตเทศบาลลดลง
และสามรถนําขยะที่
รวบรวมไดมา
จําหนาย หรือสราง
มูลคาของขยะให
เพิ่มขึ้น
-ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับการทําปุย
หมักชีวภาพ
-จํานวนขยะในชุมชน
ลดลงลดภาระ
คาใชจายในการซื้อ
ปุยเคมี

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
3.6 แนวทางการพัฒนา การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ําเสีย ฝุน ละออง กลิ่นและเสียง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6.

โครงการจัดการการเก็บขยะในเขต เพื่อจัดระบบการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายในโครงการการ
พื้นที่เทศบาลตําบลบางแกว
จัดการขยะในเขตเทศบาล จัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตําบล
บางแกว
ตําบลบางแกว

7.

โครงการปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะ

เพื่อควบคุมและลด
ปริมาณขยะในชุมชน/
ทองถิ่น

ดําเนินการในเขตหมูที่ 1 ตําบล
ทามะเดื่อ

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
(งบ.ทต.)
(งบ.ทต.)

400,000
(งบ ทต.)

-

2560
(บาท)
400,000
(งบ.ทต.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ปริมาณ
เพื่อใหเกิด
ขยะลดลง ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะใน
เขตเทศบาล
ตําบลบางแกว
ผูรับ
มีพื้นที่สําหรับทิ้งขยะ กองชาง
ประโยชน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

144

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาทองถิ่นใหเปนทองถิ่นที่เขมแข็งและนาอยู
ที่

โครงการ

1.

โครงการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม

2.

โครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

3.

4.

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี จํานวน 1 ครั้ง
ความรูคณ
ุ ธรรมจริยธรรม

เพื่อสงเสริมใหบุคลากร
ทองถิ่นไดรับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
-เพื่อเพิ่มความเร็วระบบ
โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงและระบบ เครือขายอินเตอรเน็ต
เครือขายคอมพิวเตอรภายใน
-ปรับปรุงระบบ
สํานักงานเทศบาลตําบลบางแกว เครือขายคอมพิวเตอรใน
สํานักงาน
โครงการเสริมสรางครอบครัว
เพื่อสรางสัมพันธภาพ
เปนสุข
ที่ดีภายในครอบครัว

2559
(บาท)
30,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
30,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
30,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครั้ง/ป

บุคลากรทองถิ่นไดรับการอบรม
อยางนอยคนละ 1 ครั้ง ทัศนะ
ศึกษาดูงานปละ 1 ครั้ง
ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

400,000
(งบ.ทต.)

400,000
(งบ.ทต.)

400,000
(งบ.ทต.)

ครั้ง/ป

50,000
(งบ.ทต.)

-

-

ครั้ง/ป

เยาวชนและพอ แมผูปกครองใน
พื้นที่

80,000
(งบ ทต.)

-

-

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

เสริมสรางจิตสํานึก
คุณธรรมจริยธรรม
แกบุคลากรของ
เทศบาล
บุคลากรทองถิ่นไดรับ สํานักปลัด
การพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มขึ้น
การเขาถึงและการใช สํานักปลัด
งานอินเตอรเน็ตของ
บุคลากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีภายในครอบครัว

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

สํานักปลัด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

1.

โครงการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม

2.

โครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

3.

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี จํานวน 1 ครั้ง
ความรูคณ
ุ ธรรมจริยธรรม

เพื่อสงเสริมใหบุคลากร
ทองถิ่นไดรับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ
-เพื่อเพิ่มความเร็วระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงและระบบ เครือขายอินเตอรเน็ต
เครือขายคอมพิวเตอรภายใน
-ปรับปรุงระบบ
สํานักงานเทศบาลตําบลบางแกว เครือขายคอมพิวเตอรใน
และบริการฟรี WiFi
สํานักงาน

บุคลากรทองถิ่นไดรับการอบรม
อยางนอยคนละ 1 ครั้ง ทัศนะ
ศึกษาดูงานปละ 1 ครั้ง
ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

2559
(บาท)
30,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
30,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
30,000
(งบ.ทต.)

400,000
(งบ.ทต.)

400,000
(งบ.ทต.)

400,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครั้ง/ป

ครั้ง/ป
ผูรับ
ประโยชน

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

เสริมสรางจิตสํานึก
คุณธรรมจริยธรรม
แกบุคลากรของ
เทศบาล
บุคลากรทองถิ่นไดรับ สํานักปลัด
การพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มขึ้น
การเขาถึงและการใช สํานักปลัด
งานอินเตอรเน็ตของ
บุคลากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

4.

โครงการออกใหบริการชําระภาษี
นอกสถานที่

5.

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

6.

โครงการคืนกําไรใหแกผูเสียภาษี

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออํานวยความสะดวก เทศบาลตําบลบางแกวออก
ในการจัดเก็บภาษีแก
ใหบริการรับชําระภาษีนอก
ประชาชน
สถานที่ อํานวยความสะดวกให
แกประชาชน ม.1 – ม.7
ต.ทามะเดื่อ
เพื่อพัฒนาระบบขอมูล 1. ขั้นตอนคัดลอกขอมูลที่ดิน
การจัดเก็บรายไดของ
2. ขั้นตอนจัดทําแผนที่แมบท
เทศบาลตําบลบางแกว
เพื่อสรางทัศนคติทดี่ ีและ ประชาชนผูเสียภาษี
สรางแรงจูงใจในการชําระ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น

2559
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

100,000
(งบ.ทต.)

100,000
(งบ.ทต.)

100,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

จํานวนผู ประชาชนมีความ
ชําระภาษี สะดวกในการชําระ
ภาษี

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

ระบบขอมูล เทศบาลตําบล
การจัดเก็บ บางแกว มีระบบ
รายได
ขอมูลการจัดเก็บ
ภาษีประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ
จํานวนผู ประชาชนชําระภาษี
ชําระภาษี ในเวลาที่กําหนด

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กองคลัง
กองชาง

กองคลัง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

7.

สํารวจความพึงพอใจในการ
ใหบริการประชาชน

8.

โครงการวันเทศบาล

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการและการบริการ
ประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. จัดทําแบบแสดงความคิดเห็น
2. จัดทําตูรับความคิดเห็น
ประชาชน ม.1 – ม.7
ต.ทามะเดื่อ
-เพื่อกระชับความสัมพันธ จัดกิจกรรม 1 ครั้ง
ระหวางเทศบาลกับ
วันที่ 24 เมษายน
ประชาชน
-เพื่อใหพนักงานตระหนัก
ถึงความสําคัญของวัน
สถาปนาเทศบาล

2559
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)
30,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)
30,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)
30,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

จํานวน
การบริหารจัดการ
ประชาชน และการบริการ
ม.1-7
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ครั้ง/ป
ประชาชนมีความรู
ความเขาใจและมี
สวนรวมในการ
ปกครองทองถิ่น
เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

148

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่
9.

โครงการ
โครงการจัดหาวัสดุ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

2559
(บาท)
200,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
(งบ.ทต.)
(งบ.ทต.)

2. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

250,000
(งบ.ทต.)

250,000
(งบ.ทต.)

250,000
(งบ.ทต.)

3. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่

500,000
(งบ.ทต.)

500,000
(งบ.ทต.)

500,000
(งบ.ทต.)

4. จัดซื้อวัสดุกอสราง

500,000
(งบ.ทต.)

500,000
(งบ.ทต.)

500,000
(งบ.ทต.)

5. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

การปฏิบัติงาน มี
การ
ปฎิบัติงานที่ ความสะดวกและมี
สะดวกและ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
มีประสิทธิ
ภาพ

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ทุกกอง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่
9.

โครงการ
จัดหาวัสดุ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
(งบ.ทต.)
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
100,000
(งบ.ทต.)

7. จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

8. จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

9. จัดซื้อวัสดุการเกษตร

300,000
(งบ.ทต.)

300,000
(งบ.ทต.)

300,000
(งบ.ทต.)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

การปฏิบัติงาน มี
การ
ปฎิบัติงานที่ ความสะดวกและมี
สะดวกและ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
สํานักปลัด
มีประสิทธิ
ภาพ

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

สํานักปลัด

สํานักปลัด
กอง
การศึกษา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

9. จัดหาครุภณ
ั ฑ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

10. เครื่องคอมพิวเตอร พรอม
เครื่องปริ้นเตอร และโตะเกาอี้

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ.ทต.)

11. จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 2 บาน

20,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

-

12. ตูบานเลื่อนทึบแสง

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

-

ทุกกอง

13. จัดซื้อโตะทํางาน

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

-

ทุกกอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

การ
การปฏิบัติงานมี
ปฎิบัติงานที่ ความสะดวกและมี
สะดวกและ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
มีประสิทธิ
ภาพ

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ทุกกอง

ทุกกอง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

9. จัดหาครุภณ
ั ฑ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
14. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมเครื่องปริ้นเตอร
จํานวน 1 ชุด

2559
(บาท)
60,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

15. จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวย
สัญญาณดาวเทียม GPS
จํานวน 1 เครื่อง

-

250,000
(งบ.ทต.)

-

16. จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร

200,000
(งบ.ทต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

การปฏิบัติงานมี
การ
ปฎิบัติงานที่ ความสะดวกและมี
สะดวกและ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
มีประสิทธิ
ภาพ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด,
กองคลัง

กองชาง
กองชาง

-

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

9. จัดหาครุภณ
ั ฑ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
17. จัดซื้อวัสดุการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หูแร หมูที่ 5 และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางแกว
หมูที่ 3
18. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางแกว หมูที่ 3 และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร
หมูที่ 5

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

-

2561
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

พัฒนาการ การปฏิบัติงานมี
ของเด็ก ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

พัฒนาการ การปฏิบัติงานมี
ของเด็ก ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

9. จัดหาครุภณ
ั ฑ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

19. ตูเก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อนกระจก 6 ตู

2559
(บาท)
50,000
(งบ.ทต.)

20. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมเครื่องปริ้นเตอร

70,000
(งบ.ทต.)

21.จัดซื้อโตะเกาอีส้ ําหรับนั่ง
เรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหูแรและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลบางแกว

100,000
(งบ.ทต.)

กอง
การศึกษา

22. จัดซื้อโตะเกาอี้สาํ หรับ
รับประทานอาหารของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหูแรและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบางแกว
.

100,000
(งบ.ทต.)

กอง
การศึกษา

การ
การปฏิบัติงานมี
ปฎิบัติงาน ความสะดวกและมี
ที่สะดวก ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กอง
การศึกษา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

9. จัดหาครุภณ
ั ฑ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
23. จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับ
เด็ก ที่นอน ผากันเปอน ชุด
ฟอรมนักเรียน ชุดกีฬา
กระเปานักเรียน ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหูแรและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบางแกว
24. จัดซื้อโตะทํางาน ชนิด
เหล็กพรอมเกาอี้ จํานวน 4 ชุด
25. จัดซื้อเตียงนอน ตูยาและ
อุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับ
หองพยาบาลของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหูแร และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บางแกว

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ.ทต.)

2560
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

การ
การปฏิบัติงานมี
ปฎิบัติงาน ความสะดวกและมี
ที่สะดวก ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

25,000
(งบ.ทต.)

-

-

กอง
การศึกษา

100,000
(งบ.ทต.)

-

-

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

9. จัดหาวัสดุ และครุภณ
ั ฑ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
26. จัดซื้อถวยชาม ชอน และ
อุปกรณสาํ หรับทําอาหารของ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางแกว

2559
(บาท)
50,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
50,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

การ
การปฏิบัติงานมี
ปฎิบัติงาน ความสะดวกและมี
ที่สะดวก ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

27. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ
เกี่ยวกับกิจการประปาเทศบาล
ตําบลบางแกว

15,000
(งบ.ทต.)

15,000
(งบ.ทต.)

-

กองชาง

28. จัดซื้อตูเก็บเอกสาร บาน
เลื่อนกระจก จํานวน 3 ตัว
สําหรับโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร

16,500
(งบ ทต.)

16,500
(งบ ทต.)

-

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

9. จัดหาครุภณ
ั ฑ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
29. จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 15
ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว

2559
(บาท)
4,500
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
4,500
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

การปฎิบัติ การปฏิบัติงานมี
ที่สะดวก ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

30. จัดซื้อโตะ เกาอี้นักเรียน
จํานวน 15 ชุด
สําหรับโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร

40,000
(งบ.ทต.)

-

-

31. จัดซื้อโตะประชุม จํานวน
4 ตัว เกาอี้ จํานวน 10 ตัว
สําหรับโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร

25,000
(งบ.ทต.)

25,000
(งบ.ทต.)

-

กอง
การศึกษา

32. จัดซื้อตูเหล็ก ขนาด 40
ชอง จํานวน 1 ตู

15,000
(งบ.ทต.)

15,000
(งบ.ทต.)

-

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

กอง
การศึกษา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

9. จัดหาครุภณ
ั ฑ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

33. จัดซื้อเครื่องปมน้ํา สําหรับ
กิจการประปาเทศบาลตําบล
บางแกว

2559
(บาท)
50,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
50,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

การปฏิบัติ การปฏิบัติงานมี
ที่สะดวก ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

34. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
สํานักงานเทศบาลตําบลบางแกว

44,000
(งบ.ทต.)

44,000
(งบ.ทต.)

-

ทุกกอง

35. จัดซื้อครุภัณฑสําหรับ
กิจการประปาเทศบาลตําบล
บางแกว

400,000
(งบ ทต.)

400,000
(งบ ทต.)

400,000
(งบ ทต.)

กองชาง

36. จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

สํานักปลัด

37. จัดซื้อโตะหมูบูชา

99,000
(งบ.ทต.)

-

-

กอง
การศึกษา

38. จัดซื้อปมซัมเมิรส

60,000
(งบ ทต.)

-

-

กองชาง

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

9. จัดหาครุภณ
ั ฑ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
39. จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กสังกัด
เทศบาลตําบลบางแกว

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
(งบ.ทต.)
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

การปฎิบัติ การปฏิบัติงานมี
ที่สะดวก ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

40. จัดซื้อรถจักรยานยนต
สํานักงานเทศบาลตําบลบางแกว

44,000
(งบ.ทต.)

44,000
(งบ.ทต.)

-

สํานักปลัด

41. จัดซื้อถังขยะ

100,000
(งบ ทต.)

-

-

สํานักปลัด

42. จัดซื้อเครื่องตัดหญา

47,500
(งบ ทต.)

-

-

กองชาง

43. จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร

130,000
(งบ ทต.)

-

-

สํานักปลัด

44. จัดซื้อเครื่องดูดฝุน

15,000
(งบ ทต.)

-

-

สํานักปลัด

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

9. จัดหาครุภณ
ั ฑ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
45. จัดซื้อพัดลมเพดานพรอม
ติดตั้ง
46. จัดซื้อเครื่องปมน้ํา

2559
(บาท)
9,900
(งบ.ทต.)
70,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

การปฎิบัติ การปฏิบัติงานมี
ที่สะดวก ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
กองชาง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

10. การบริหารงานของ เทศบาลตําบล เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
บางแกว(งานรัฐพิธี และงาน
ความสะดวกและมี
บริการ)
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
40,000
(งบ.ทต.)
10,000
(งบ.ทต.)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ทุกกอง

2. คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ

2559
(บาท)
40,000
(งบ.ทต.)
10,000
(งบ.ทต.)

3. คาลงทะเบียนและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ

100,000
(งบ.ทต.)

100,000
(งบ.ทต.)

100,000
(งบ.ทต.)

ทุกกอง

4. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซ
มทรัพยสินของ เทศบาลตําบล
บางแกว

200,000
(งบ.ทต.)

200,000
(งบ.ทต.)

200,000
(งบ.ทต.)

ทุกกอง

5. คารับรองบุคลและคณะ
บุคคล

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

ทุกกอง

1. คาจางเหมาบริการ

2561
(บาท)
40,000
(งบ.ทต.)
10,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

การ
การปฏิบัติงานมี
ปฎิบัติงาน ความสะดวกและมี
ที่สะดวก ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

ทุกกอง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

10. การบริหารงานของ เทศบาล (งาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
รัฐพิธี และงานบริการ)
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6. คาพวงมาลัย คาดอกไม
พวงมาลา ฯลฯ

2559
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

การ
การปฏิบัติงานมี
ปฎิบัติงาน ความสะดวกและมี
ที่สะดวก ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด,
กองการศึกษา

7. คาใชจายในงานรัฐพิธี งาน
เทศกาล งานประเพณี และงาน
กิจกรรมตางๆ

40,000
(งบ.ทต.)

40,000
(งบ.ทต.)

40,000
(งบ.ทต.)

8. คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน
คาไฟฟา,คาโทรศัพท, คาบริการ
อินเตอรเน็ตรายเดือน

500,000
(งบ.ทต.)

500,000
(งบ.ทต.)

500,000
(งบ.ทต.)

สํานักปลัด
กองคลัง

9. คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

กองชาง

10. คาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย
ฯลฯ

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

กองคลัง

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11. โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
เทศบาลตําบลบางแกว
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

1. กอสรางอาคารสํานักงาน
2. อาคารปองกันบรรเทา
สาธารณภัย
3. อาคารที่จอดรถ
4. อาคารที่ประชุม

12. โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อ
การจัดทําแผนพัฒนา

เพื่อใหทราบขอมูล
จําเปนพื้นฐานทุก
ครัวเรือน

เก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง 7
หมูบาน

13. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบางแกว

เพื่อเปนคาใชจายในการ การดําเนินการเลือกตั้ง
เลือกตั้งและใหการ
เลือกตั้งเปนไปดวยความ
ถูกตอง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
(KPI)
2559
2560
2561
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000,000
20,000,000 20,000,000 จํานวน การปฏิบัติงานมี
(งบ.ทต.)
(งบ.ทต.)
(งบ.ทต.)
1 แหง ความสะดวกและ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

30,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
ครัว
เรือน

ไดทราบขอมูล
เกี่ยวกับขอมูล
จําเปนพื้นฐาน
สําหรับการจัดทํา
แผนพัฒนา

สํานักปลัด

300,000
(งบ.ทต.)

300,000
(งบ.ทต.)

300,000
(งบ.ทต.)

จํานวน
1 ครั้ง

ประชาชนมีสิทธิ
เลือกตั้งมากขึ้น

สํานักปลัด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.3 แนวทางการพัฒนา การเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรและชุมชน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1.

โครงการจัดทําวารสารเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
ของเทศบาล

เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลบางแกว

- ทําปายประชาสัมพันธ
- จัดทําวารสารเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

2.

โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บางแกว

เพื่อใหทราบผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล

อยางนอยปละ 1 ครั้ง

2559
(บาท)
30,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
30,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
30,000
(งบ.ทต.)

10,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ครั้ง/ป

ประชาชนได
รับทราบขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
มากยิ่งขึ้น

ครั้ง/ป

ทราบผลการ
ดําเนินงานของ
เทศบาลตําบล
บางแกว

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตําบลบางแกว อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.4 แนวทางการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งโดยกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
ที่
1.

2.

3.

4.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
- เพื่ออบรมใหความรู
อบรมปละ 1 ครั้ง
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เรือ่ งการจัดทําแผน
ชุมชนแกแกนนําหมูบาน
- เพื่อจัดทําแผนชุมชน
โครงการปกปองสถาบัน
เพื่อใหสรางความ
จัดกิจกรรม 1 ครั้ง
สามัคคีของคนในชุมชน
และสงเสริมการมีรวนใน
กิจกรรม
เพื่อรับทราบปญหาความ
โครงการเทศบาลพบประชาชน
หมูที่ 1 – 7 ตําบลทามะเดื่อ
ตองการของประชาชนอยาง
ใกลชิด และเพือ่ อํานวย
ความสะดวกและใหบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล

โครงการจัดทําเวทีประชาคมเพื่อ
การจัดทําแผนพัฒนาสามปและ
เพื่อทบทวนแผนชุมชน

เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปและ
ทบทวนแผนชุมชน

จัดประชุมเวทีประชาคม จํานวน
7 หมูบาน ระดับตําบล 1 ครั้ง

2559
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

2561
(บาท)
10,000
(งบ.ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

ครั้ง/ป

ประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนา
หมูบาน
สรางความสามัคคี
ของคนในชุมชนและ
สงเสริมการมีรวนใน
กิจกรรม

5,000
(งบ.ทต.)

5,000
(งบ.ทต.)

5,000
(งบ.ทต.)

ครั้ง/ป

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

50,000
(งบ.ทต.)

จํานวนผู
เขา
รวม
โครง
การ

20,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

20,000
(งบ.ทต.)

จํานวน ประชาชนไดมีสวน
ผูเขารวม รวมในการจัดทํา
ประชุม แผนพัฒนาสามป

ประชาชนไดรับบริการ
จากเทศบาลและ
หนวยงาน
ตาง ๆ อยางทั่วถึงและ
รับแจงปญหาความ
ตองการของประชาชน
โดยตรง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

และแผนชุมชน
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ผ 02

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย เทศบาลตําบลบางแกว
ตามกรอบการประสานที่ 1, 2
ลําดั
ชื่อโครงการ
บที่
1. โครงการกอสราง
ถนนลาดยางชนิด
Asphaltic Concrete
ถนนสายสอง หมูที่ 1
ตําบลทามะเดื่อ
2.

ป ๒๕๕9
5,530,000

งบประมาณ (บาท)
ป ๒๕60
ป ๒๕61
5,530,000

โครงการกอสรางสะพาน 1,904,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ขาม
คลองชองมั้ว) ถนนสาย
สะพานเฉลียว – ชองมั้ว
หมูที่ ๒ และหมูที่ 3
ตําบลทามะเดื่อ

รวมทั้งสิ้น
จํานวน 2 โครงการ

7,434,000

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 เทศบาลตําบลบางแกว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
รวม
11,060,000 อบจ.พัทลุง
ทต.บางแกว

-

-

1,904,000

-

5,530,000

12,964,000

อบจ.พัทลุง
ทต.บางแกว
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ผ 03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561)

ยุทธศาสตร

1) ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาค
เกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
1.1 สงเสริมและสนับสนุนงานดานเศรษฐกิจพอเพียง

ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4

1,000,000

4

1,000,000

4

1,000,000

12

3,000,000

1.2 สงเสริมงานพัฒนาและสรางโอกาสในชุมชน

11

630,000

10

545,000

10

545,000

31

1,720,000

1.3 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

23

155,058,500

12

96,715,000

12

79,361,500

46

330,435,000

38

156,688,500

26

98,260,000

26

80,906,500

90

335,855,000

รวม
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2) ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2.1 การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและทรัพยสิน

15

3,500,000

11

2,560,000

12

3,090,000

38

9,150,000

2.2 การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมี
คุณธรรม
2.3 การอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและพัฒนา
ภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2.4 การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมี
คุณภาพมาตรฐาน
2.5 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษา

16

1,918,000

9

640,000

10

1,068,000

35

3,626,000

13

710,000

12

660,000

12

660,000

37

2,030,000

12

468,000

10

918,000

9

418,000

31

1,804,000

92

41,300,663

19

6,249,440

21

8,889,440

132

56,439,543

2.6 การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา
คนพิการ และ ผูดอยโอกาส

23

5,525,000

19

4,335,000

21

5,465,000

63

15,325,000

รวม

171

53,421,663

80

15,362,440

85

19,590,440

336

88,374,543
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ยุทธศาสตร

3) ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
3.1 การสรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3.2 การคุมครองและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนและ เปนธรรม
3.3 การอนุรักษพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติดิน และปาไม
ตามแนว พระราชดําริ
3.4 การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ

ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3

30,000

3

30,000

3

30,000

9

90,000

2

80,000

2

80,000

2

80,000

6

240,000

2

15,000

2

15,000

2

15,000

6

45,000

2

30,000

2

30,000

2

30,000

6

90,000

3.5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใต
การมี สวนรวมของชุมชน
3.6 การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ําเสีย ฝุนละออง กลิ่นและเสียง

3

55,000

2

35,000

3

55,000

8

145,000

8

6,410,000

6

5,910,000

6

5,910,000

๒๐

18,230,000

รวม

๒๐

6,620,000

17

6,100,000

18

6,120,000

55

18,840,000
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4) ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความเขมแข็งและการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.1 การพัฒนาทองถิ่นใหเปนทองถิ่นที่เขมแข็ง
และนาอยู

ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4

560,000

2

430,000

2

430,000

8

1,420,000

4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น

16

26,496,000

12

25,033,500

12

24,320,000

39

75,849,500

4.3 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรและชุมชน

2

40,000

2

40,000

2

40,000

6

120,000

4.4 เสริมสรางความเขมแข็งโดยกระบวนการสงเสริม
การมีสวนรวม ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
รวม
รวมทั้งสิ้น

4

85,000

4

85,000

4

85,000

12

255,000

24,875,000
131,491,940

66
556

77,644,500
520,714,043
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255

27,181,000
243,911,163

20
143

25,588,500
145,310,940

20
149
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ส่วนที่ 4
แนวทำงกำรติดตำม
ประเมินผล

สวนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตาม และการประเมินผลแผนพัฒนาสามป เปนขั้นตอนที่สําคัญ
จะตองดําเนินการตอเนื่อง กลาวคือ เมื่อผูบริหารเทศบาล อนุมัติ และประกาศใชแผนพัฒนาสามป และได
จั ด ทํ างบประมาณรายจ า ยประจํ า ป แลว หนว ยงานจะเปน ผูนํ าแผนพัฒ นาสามปไปสูการปฏิบั ติ เพื่อให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ความหมาย
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
เปนการนําโครงการ/กิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป ไปดําเนินการใหบรรลุตาม
เปาหมาย โดยตองกําหนดองคกร/หนวยงานที่รับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการ
การติดตาม
เปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนา
สามปวาไดปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการ หรือไม มีการใชทรัพยากรตางๆ
อยางมีประสิทธิภาพหรือไมและอยูในระยะเวลางบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามที่กําหนด ไวหรือไม
การประเมินผล
เปนขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ ที่นําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคหรือไม
2. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
เทศบาลตําบลบางแกว ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
เพื่อเปนองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย
1. นายสมคิด ธรรมศิริ
ประธานสภาเทศบาลตําบลบางแกว ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวอารีย อินทราช
เลขาฯ สภาเทศบาลตําบลบางแกว
กรรมการ
3. นายพิพัฒน สุวพนาวิวัฒน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว
กรรมการ
4. นายเจริญ ดวงแกว
กํานันตําบลทามะเดื่อ
กรรมการ
5. นายเจือ สงทับ
ผูแทนภาคประชาชน
กรรมการ
6. นางขวัญใจ ปานนุม
ทองถิ่นอําเภอบางแกว
กรรมการ
7. นายสมปราชญ มุสิกรักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
กรรมการ
8. ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบานหูแร
กรรมการ
9. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปณณาราม
กรรมการ
10.ปลัดเทศบาลตําบลบางแกว
กรรมการ
11. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
เลขานุการ
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 เทศบาลตําบลบางแกว
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โดยให ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลบางแก ว
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสูผูบริหาร
เทศบาลตํ า บลบางแก ว เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลบางแกว เสนอต อสภาเทศบาลตํ า บลบางแก ว
คณะกรรมการพั ฒนาเทศบาลตํ าบลบางแกว และประกาศผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาให
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางแกว ทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
3. วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
3.1 วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
กําหนดใหสวนราชการตาง ที่รับผิดชอบใหดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่ไดรับ
งบประมาณรายจายประจําป
3.2 วิธีการติดตามผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
3.2.1 การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ องคกรหลักคือคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งอาจจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงาน
3.2.2 วิ ธี ก ารประเมิ น ผลระดั บ ความสํ า เร็ จ และล ม เหลว ของแผนงาน/โครงการ
มี 3 ระดับ คือ
(1) ผลผลิต เปนการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพและความพึงพอใจ
(2) ผลลัพธ ผลที่เกิดจากผลผลิตซึ่งเปนการวัดระดับความสําเร็จและความลมเหลว
ของผลลัพธของแผนงาน/โครงการ เปนการพิจารณาถึงการใหประโยชนและความคุมคาของโครงการ
(3) ผลลัพธสุดทายผลของโครงการแตละโครงการควรบรรลุผลลัพธสุดทายซึ่งเปน
ผลที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
3.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป แลวรายงานผล และเสนอความคิดเห็นตอสภาเทศบาล ผูบริหาร คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามปของ อปท.
(พ.ศ. 2559 - 2561)
.............................................
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
.
3.ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 วิสัยทัศน
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.5 ตัวชีว้ ัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร
รวม

คะแนน
10
025
.0
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(10)
(15)
100

ประเด็นการพิจารณา
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1. ขอมูลสภาพทั่วไปของ ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
อปท.
- ขอมลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสราง
พื้นฐาน สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติที่
สําคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆที่มีลักษณะ
คลายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือการใชขอมูล จปฐ.
- มี ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา (เพื่อดูการ
ดําเนินงานในแตละปที่ผานมาวามีการดําเนินการบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตรของแผน พัฒนามากนอยเพียงใด
2. การวิเคราะห
ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลที่สําคัญ ดานเศรษฐกิจ
สภาวการณและศักยภาพ สังคม และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญ เพื่อชี้ใหเห็นศักยภาพ
ปญหาและความตองการ
-การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญของ
จังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปญหา
- การวิเคราะหขอมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคม เชน
กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน
- มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูล ที่สําคัญของ
อปท. และ แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปญหา
- การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรฯและสิ่งแวดลอม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.
- SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ
อปท.
- การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
10
(3)
(3)
(2)

25

4
(2)
(2)
5
(3)
(2)
5
(2)
(3)
5
(3)

- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก
อยางถูกตอง

(2)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
2. การวิเคราะห
- สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน
6
สภาวการณและ
เชิงพื้นที่
(2)
ศักยภาพ(ตอ)
- มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชน
ในพื้นที่โดยชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและ
ความตองการ
(2)
- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน
(2)
- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบใน
การจัดทําแผนพัฒนา
3. ยุทธศาสตร
65
3.1 วิสัยทัศน
- มีลักษณะแสดงสถานการณภาพที่อปท.ตองการจะเปน
5
หรือบรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเนนและสิ่งที่ตองการจะเปนสอดคลองกับการ
(3)
วิเคราะหขอมูล
- มีความเปนไปได ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
(2)
3.2 พันธกิจ
5
(3)
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเปน เพื่อนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน
- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
(2)
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร - มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเงื่อนไขเฉพาะ 10
ของพื้นที่
- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
(4)
- ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนอง
ปญหาศักยภาพของ อปท.
(2)
- มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
3.4 เปาประสงค
- สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
5
(3)
- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
(2)
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความ
ตองการที่จะบรรลุอะไรในชวง 4 ป
ประเด็นการพิจารณา
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ประเด็นการพิจารณา
3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

รายละเอียดหลักเกณฑ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
- ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค และสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค
- สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
15
9
(5)
(4)

3.5 ตัวชีว้ ัดและคา
- คาเปาหมาย
6
เปาหมายของแตละ
- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
(3)
ประเด็นยุทธศาสตร(ตอ)
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถที่ ทําไดทั้งดาน (3)
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค
3.6 กลยุทธของแตละ - มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่สอด 10
ประเด็นยุทธศาสตร
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของ
พื้นที่
(5)
- กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกัน
และมีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการ
บรรลุเปาประสงค และยุทธศาสตร
(5)
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพื่อนําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ
3.7 บัญชีรายการ/ชุด
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย
15
โครงการพัฒนา
- โครงการ/กิจกรรม
(8)
- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอ
(2)
สิ่งแวดลอมของโครงการฯกอนบรรจุไวในแผน
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
(3)
- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม
(3)
- โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน
(7)
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธ
(3)
อยางชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- มีโครงการฯครบถวนทั้ง 3 ป (ในภาพรวมของแผน)
(2)
(2)
- มีรูปแผนที่กําหนดบริเวณดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา
รวมคะแนนที่ได 100
หมายเหตุ : 1. การประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณผูเกี่ยวของ
2. ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนเก็บรวบรวมเอกสาร รายงาน แบบสอบถามไวสําหรับ
ตรวจสอบ

