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สวนท่ี  1 

บทนํา 
 

  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 10 และมาตรา 17 บัญญัติให  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบลและการ
ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ  และองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาท่ี ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง 

ตามกระทรวงมหาดไทย ไดยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2546 และกําหนดให ใชระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  ซ่ึงมีผล
บังคับใชเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม โดยไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรเองเปน 2 ประเภท  คือ  

1.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาระยะยาว 
2.  แผนพัฒนาสามปเปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ท่ีตองมีการทบทวน

และจัดทําทุกป  ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตอไป 
 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

แผนพัฒนาสามป  
หมายถึง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป และเปนแผนลวงหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปน
ประจําทุกป 

แผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลบางแกว เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายในการพัฒนาของเทศบาล จึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคต โดย
กําหนดสภาพการณท่ีตองการบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ
ท้ังนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของเทศบาลตําบลบางแกว  และปญหาความตองการของประชาชนใน
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบางแกว  การวางแผนพัฒนาสามป มีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากแผนพัฒนา
สามป  เปนแผนท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต  เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาของเทศบาลตําบลบางแกว ใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  
โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดทําแผนสามป  จึงเปนการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบางแกวตอไป 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561  เทศบาลตาํบลบางแกว 
  หนา 2 

 

  ดังนั้น โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง
ระยะเวลาสามปนั้น  ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ  

1. มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรมรวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. เปนแผนท่ีแปลงมาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  ภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนาหนึ่ง ๆ อาจมีหลายแนวทางการพัฒนา  

2. เปนแผนท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป 
3. เปนแผนท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาท่ีจะดําเนินการในหวงระยะเวลาสามป 
4. เปนแผนท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงซ่ึงสามารถนําไปประสานบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆได 
5. เปนแผนท่ีมีความสอดคลองกับแผนในระดับตางๆ 
6. เปนแผนท่ีมีหนวยรับผิดชอบชัดเจน  เฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 

1.2   วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1.2.1  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลตําบลบางแกว แกไขปญหาความเดือดรอน  
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ 

1.2.2  เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณไดอยางเปนธรรมตามปญหา
ความตองการเรงดวน 

1.2.3  เพ่ือเปนการกําหนดแผนงาน / โครงการ  ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาตินโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาอําเภอ  ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
นําไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน 

1.2.4  เพ่ือเตรียมความพรอมโครงการตางๆใหอยูในลักษณะท่ีจะบรรจุลงในงบประมาณรายจาย
ประจําปและสามารถนําไปดําเนินการไดทันทีท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

1.2.5  เพ่ือการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานในการบรรจุแผนพัฒนาในสวนท่ีเกินศักยภาพ
ของเทศบาลตําบลบางแกว  

 
1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 

หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็
จะตองถึงข้ันตอนในการเตรียมแผนไปสูการปฏิบัติ  โดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอน
การจัดทําท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการ  7  ข้ันตอน  ดังนี้ 

         
 



แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561  เทศบาลตาํบลบางแกว 
  หนา 3 

 

 ข้ันตอนท่ี  1  การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป   
 ในข้ันตอนนี้  มีกิจกรรมท่ีตองดําเนินการ  คือ 

1.1  หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค  ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจท่ี
จะตองดําเนินการตอไป  และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป  หวงป พ.ศ. 2558 – 
2560  ผานปลัดเทศบาล  ใหผูบริหารอนุมัติโครงการดังกลาว  จะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป  และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 
  1.2  หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนา  แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผู ท่ี
เก่ียวของทราบ  ไดแก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
หนวยงานภายในเทศบาลและประชาคม  
ข้ันตอนท่ี  2  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางท่ีใชในการพัฒนา 

 2.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของปญหาความตองการของทองถ่ิน  
รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ตลอดจนกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล 

  2.2  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล  ประชาคมทองถ่ินและสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมพิจารณาโดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
ใหมีเวทีการประชุมรวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใชเปนแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป
ตอไป 

   2.3  เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว  เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมอะไรบางท่ีตองดําเนินการ  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการ
พัฒนาท่ีคัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา       

   2.4  โครงการ/กิจกรรม  ท่ีพิจารณาอาจมีจํานวนมากดังนั้นในข้ันตอนนี้จะตองมีการ
ดําเนินการ  ดังนี้       

         2.4.1 พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการ
พัฒนา 

         2.4.2 ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนท่ีเกินความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตรมาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป 

         2.4.3 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือท่ีจะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม  และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนพัฒนาสามป  
ในชวงถัดไปดวย  เนื่องจากในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาอาจจะตอง
ใชเวลาตอเนื่องนานกวาสามป 

          2.4.4 เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้นในข้ันตอน
ของการ พิจารณากําหนดกิจกรรม  เทศบาลจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
   -  ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
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   -  สถานะทางการคลังของเทศบาล 
   -  ความจําเปนเรงดวนท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน 
  เม่ือพิจารณาดานตาง ๆ ดังกลาวแลวจะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอย                            
3  ประเภท  คือ 
  (1) โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการเอง  กลาวคือ มีขีดความสามารถท้ังทางดานกําลังเงิน        
กําลังคน  วัสดุ  อุปกรณ  และความรูทางดานการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการไดเอง 
  (2)  โครงการท่ีเทศบาลอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน  เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี  แตเทศบาลไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ      
จึงมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทน  โดยการตั้งงบประมาณอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการทางราชการ 
  (3)  โครงการท่ีเทศบาลขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ท้ังทางราชการบริหาร
สวนกลาง  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนและภาคเอกชน  อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญหรือเปน
โครงการท่ีหนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  ท้ังนี้รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

   3.1  การเก็บรวบรวมขอมูล   
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  ดําเนินการสํารวจและเก็บ

รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือเปนขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมไดอยางถูกตอง  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลท้ังขอมูลภายในองคกรและ
ขอมูลภายนอก  เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได 

   3.2  การวิเคราะหขอมูล   
   ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก  คือ 
    1)  ประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 
    2)  การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
    3)  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
    4)  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

   4.1  หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว  ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  โดย
พิจารณาคักเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาในชวงสามป  โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
ในชวงสามป   

    4.2  พิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะตองดําเนินการตามแนวทางท่ี
คัดเลือก  และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย  ซ่ึงท่ีประชุมจะตองพิจารณาในประเด็น
ดังตอไปนี้ 
   1)  พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการ  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนว
ทางการพัฒนาท่ีกําหนดอยางรอบคอบ  เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมท่ีครบถวน  ซ่ึงอาจจะมีท้ังโครงการ/
กิจกรรมท่ีเทศบาลดําเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน  หรือโครงการ/
กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ 
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   2)  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาท้ังภายใต
แนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 
   3)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการการดําเนินงาน
และในดานของผลการดําเนินการ  เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
   4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
    -  จากความจําเปนเรงดวน 
    -  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของเทศบาล 
    -  ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 
ข้ันตอนท่ี 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล พิจารณาคักเลือกโครงการท่ี
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต 
ผลลัพธ  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียด
ของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปตอไป 
ข้ันตอนท่ี  6  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป   

 6.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจัดทํารางแผนพัฒนาสามป   
  6.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จัดเวทีประชาคมซ่ึง
ประกอบดวย  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ประชาคมเทศบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเสนอราง
แผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ  แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป 

 6.3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล นํารางแผนพัฒนาสามปท่ี
ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณา 
ข้ันตอนท่ี  7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 7.1  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีผานการพิจารณา  เสนอ
ใหผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 7.2  ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปสูการปฏิบัติรวมท้ังแจงสภา
เทศบาล  คณะกรรมการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของและประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

 
 

ข้ันตอนการแกไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3 ป 
 

การแกไขแผนพัฒนา  =   แกไขใหถูกตองโดยไมทําใหวัตถุประสงค + สาระสําคัญเดิมเปลี่ยนไป 
เปนอํานาจของคณะผูบริหาร  

 

การเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา 3 ป 
 

การเพ่ิมเติม       =  เพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนา 3 ป ใหปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป 
การเปล่ียนแปลง =  การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   
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1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป   เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงระหวาง
แนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน 
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหาร
ของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
  

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกฝายท่ีไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 
ของเทศบาลตําบลบางแกว ใหสําเร็จลุลวงเปนอยางดีและหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามป              
เลมนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาเทศบาลตําบลบางแกว ตอไป 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 2.1 สภาพท่ัวไป 
 
 

ท่ีตั้ง  สํานักงานเทศบาลตําบลบางแกวตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของท่ีวาการอําเภอ           
บางแกวหางจากท่ีวาการอําเภอบางแกว ประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งอยู เลขท่ี 96 หมู ท่ี 2 ตําบล                
ทามะเดื่อ  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง   
 
                

เนื้อท่ี  ตําบลทามะเดื่อ  มีเนื้อท่ีประมาณ  20.97  ตารางกิโลเมตร  หรือ 14,774.69  ไร   
               

ภูมิประเทศ  สภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบต่ํา  เหมาะแกการเพาะปลูก มีลําคลองธรรมชาติไหลผาน 
1 สาย มีคลองชลประทาน 4 สาย  ราษฎรสวนใหญมีอาชีพทําการเกษตร  (ปลูกพืชผัก   ทําสวน  ทํานา  
และเลี้ยงสัตว) มีอาณาเขตติดตอพ้ืนท่ีขางเคียง  ดังนี้  
                      ทิศเหนือ                   ติดตําบลเขาชัยสน    อําเภอเขาชัยสน   

                      ทิศใต                        ติดตําบลฝาละมี        อําเภอปากพะยูน 
                      ทิศตะวันออก   ติดตําบลนาปะขอ     อําเภอบางแกว 

                      ทิศตะวันตก            ติดตําบลโคกสัก       อําเภอบางแกว                            
    

         จํานวนหมูบาน  มี 7 หมูบาน  อยูในเขตเทศบาลตําบลบางแกว  เต็มหมูบาน  จํานวน  5 หมูบาน  
ไดแก  หมูท่ี  2, 3, 4, 5 และหมูท่ี  7  หมูบานท่ีอยูในเขตเทศบาลบางสวน  จํานวน  2 หมูบานไดแก   
หมูท่ี 1 และหมูท่ี 6 โดยแยกพ้ืนท่ีการปกครองออกเปน 7 หมูบาน  ดังนี้  
  

หมูท่ี ช่ือบาน 

จํานวนประชากร 
(คน) 

จํานวน
ครัวเรือน 

ช่ือผูนําหมูบาน 
ชาย หญิง 

 

1 บานทุงรวงทอง 144 148 292 103 นายปรีชา  หนูมาก 
2 บานเกาะประดู  439 382 821 270 นางจินตนา  ดวนขํา 
3 บานสังเขยา 320 318 638 220 นายเชาวลิต  นวลจันทร 
4 บานทามะเดื่อ 197 221 418 152 นายนิกร  สุริยงค 
5 บานหูแร 428 455 883 300 นายวิชาญ  แสงจันทร 
6 บานทุงเหนียง 12 4     16   12 นายเจริญ  ดวงแกว 
7 บานทุงสงวน  357 369 726 246 นายมานพ  เพชรรัตน 

รวม 1,898 1,897 3,794 1,303  
 

ท่ีมาขอมูลจากสํานักทะเบียน  อําเภอบางแกว ณ เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ. 2558    
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ประชากร  จํานวนประชากร รวมท้ังสิ้น 3,794 คน แยกเปน ชาย 1,898 คน                                
หญิง 1,897  คน  มีความหนาแนนเฉลี่ย 180 คน/ตารางกิโลเมตร (ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอ             
บางแกว ประจําเดือน กุมภาพันธ  2558 )  

   
 

สถิติจํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับเบ้ียยังชีพคนชรา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 

 
 

หมูท่ี  1  บานทุงรวงทอง  จํานวน  36 คน 
หมูท่ี  2  บานเกาะประดู  จํานวน  111 คน 
หมูท่ี  3  บานสังเขยา  จํานวน  107 คน 
หมูท่ี  4  บานทามะเดื่อ  จํานวน  90 คน 
หมูท่ี  5  บานหูแร  จํานวน  135 คน 
หมูท่ี  6  บานทุงเหนียง  จํานวน  5 คน 
หมูท่ี  7  บานทุงสงวน  จํานวน  97 คน 
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2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

อาชีพ ประชากรในเขตเทศบาลตําบลบางแกวสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร                      
เชน  ทําสวนยางพารา ทํานา ทําไร ปลูกผักขาย เลี้ยงสัตว  คาขาย  รับจาง ฯลฯ 

หนวยธุรกิจ ในเขตเทศบาลตําบลบางแกว 
 

                            - ปมน้ํามัน                                    1   แหง   
                            - รานคา                                             34   แหง 
                  - กลุมอาชีพ             15   กลุม 
                  - กลุมออมทรัพย                        5   แหง 
 
3.  สภาพสังคม 
    การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  จํานวน  2  แหง 

  
 

ช่ือ 
จํานวนเด็กเล็ก (คน) จํานวนผูดูแลเด็ก  (คน) 

หมายเหตุ 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร 
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลบางแกว 

136 
90 

72 
48 

64 
42 

8 
5 

- 
- 

8 
5 

ภาคการศึกษา 
ท่ี 1/2558 

รวม 226 120 106 13 - 13 

 

โรงเรียนระดับช้ันประถมศึกษาในเขตเทศบาล  จํานวน  3  แหง  ดังนี้ 
1) โรงเรียนวัดปณณาราม ตั้งอยูในหมูท่ี  2 บานเกาะประดู  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด ตั้งแต

ระ ดับชั้ นอนุบาล  – ชั้ น  ป .6  จํ านวน   79   คน  ผู อํ านวยการสถาน ศึกษาคนป จจุ บั น  คือ                     
นางสุนีย  ชูเรือง  รักษาการแทน ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวัดปณณาราม  

2) โรงเรียนวัดสังฆวราราม  ตั้งอยูในหมูท่ี  3  บานสังเขยา มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด ตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาล – ชั้น ป.6  จํานวน  55  คน โดยมี นายสุชาติ  สุวรรณมณี ผูอํานวยการโรงเรียน
วัดสังฆวราราม    

3) โรงเรียนเทศบาลบานหูแร  ตั้งอยูในหมูท่ี 5 บานหูแร (โรงเรียนถายโอนเทศบาลตําบลบางแกว)  
มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด ตั้งแตระดับชั้น ป.1 – ชั้น ป.6  จํานวน  97  คน ผูอํานวยการสถานศึกษาคน
ปจจุบัน คือ นางกัลยา  อุทัยรังษี    
 
สถาบันและองคการทางศาสนา  

วัด  จํานวน  4  แหง  ดังนี้ 
 

             1) วัดปณณาราม      ตั้งอยูในหมูท่ี   2  บานเกาะประดู 
2) วัดสังฆวราราม     ตั้งอยูในหมูท่ี   3  บานสังเขยา      
3) วัดทามะเดื่อ        ตั้งอยูในหมูท่ี   4   บานทามะเดื่อ  

                     4) วัดหูแร              ตั้งอยูในหมูท่ี   5   บานหูแร  
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ศาลเจา จํานวน  1 แหง  คือ  ศาลเจาเกาะตาหมอ  ตั้งอยูในหมูท่ี 4 บานทามะเดื่อ  
  

การสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทามะเดื่อ จํานวน 1 แหง ตั้งอยูในหมูท่ี  4            

บานทามะเดื่อ มีบุคลากรประจํา  2  คน  เปนชาย  1  คน  หญิง  1  คน  
           อัตราการมีและใชสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ  (สวมราดน้ํา)  รอยละ  100   

      
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 จุดตรวจ  จุดสกัดประจําตําบล จํานวน  2  แหง  คือ  จุดตรวจบานทามะเดื่อ และจุดตรวจบานหูแร  
 
4. การบริการพ้ืนฐาน   

การคมนาคม      
- ถนนสายบานทามะเดื่อ – บานบางขวน  ผานกลางตําบล  เปนถนนลาดยาง 

           - ถนนสายตลาดบางแกว – ตลาดเขาชัยสน  เปนถนนลาดยาง   
           - เสนทางเชื่อมตอระหวางหมูบาน  เปนถนนลูกรัง  
การส่ือสารและโทรคมนาคม 

                         -  ตูโทรศัพทสาธารณะ   จํานวน       26    เครื่อง   
                         -  วิทยุ                              จํานวน     335   ครัวเรือน     
                         -  โทรทัศน                       จํานวน     665   ครัวเรือน    
           การมีไฟฟาใช 
                         - มีไฟฟาใชท้ัง 7 หมูบาน  แตมีไฟฟาสองสวางบนถนนและตามซอยตาง ๆ ภายใน  
 หมูบานยังไมเพียงพอ  
จํานวนแหลงน้ํา  

                     แหลงน้ําธรรมชาติ   
                              - ลําน้ํา  ลําหวย                 จํานวน     5   สาย 

                              - บึง  หนอง  และอ่ืน ๆ     จํานวน     5   แหง 

                              - แมน้ําลําคลอง               จํานวน     1   สาย(คลองทามะเดื่อ)  
                              - หวยลําธาร                     จํานวน     6   แหง 

                              - หนองบึง                        จํานวน     2   แหง 

 

                     แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
                     - ฝายผนังก้ันน้ํา     จํานวน    12   แหง 

                               - บอน้ําตื้น                    จํานวน    98   แหง  

                               - บอโยก                       จํานวน      3   แหง     

                              - คลองชลประทาน       จํานวน      5   สาย  

                               - บอน้ําบาดาล               จํานวน      6   แหง    

                              - สระน้ํา                       จํานวน    61   แหง    
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3) แผนท่ีตั้งและอาณาเขตเทศบาลตําบลบางแกว 
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ดานงบประมาณของเทศบาลตําบลบางแกว 

 

รายการ 
รายได(บาท) 

ป 2553  ป 2554  ป 2555  ป 2556 
รายไดจากภาษีอากร                
(รายรับจริง) 

     87,124.47      91,608.55     83,845.15 105,463.20 

รายไดท่ีไมใชภาษี
อากร 

  577,522.74    936,919.01 1,931,251.01 1,609,074.61 

รัฐบาลจัดสรรให 8,946,437.67 8,640,440.62 8,858,421.24 12,153,073.04 
เงินอุดหนุนท่ัวไป 8,021,496.00 7,948,180.00 7,153,362.00 8,165,077.00 
เงินอุดหนุนท่ัวไป/ระบุ
วัตถุประสงค 

2,468,797.51   130,000.00 2,338,841.00 4,545,136.00 

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

 

 
 

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น 
 ศักยภาพของเทศบาลตําบลบางแกว 

  เทศบาลตําบลบางแกว ประกอบดวยการปกครองทองท่ี 7 หมูบาน มีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล จํานวน  12 คน นายกเทศมนตรีตําบล 1 คน และรองนายกเทศมนตรีตําบล 2 คน เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 1 คน และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน ไมมีความขัดแยงในการติดตอประสานงาน
ระหวางทองถ่ินกับทองท่ี ซ่ึงประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดีและเทศบาลตําบลบางแกว 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  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบางแกว 

 
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  หรือช ู  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว    

4. นายสรศักดิ์  ศิริสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว   

5. นายวีสะ  ชชูวย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว   

6. นายดลเหลาะ  แขกพงศ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว   

7. นายพิพัฒน  จันจีน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว   

8. นายอนันต  สงทับ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางแกว   

9. นายมนตรี  เลื่อนเก้ือ  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  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
5. นางอํานวย  เกิดฉิม  บุคลากร  
6. นางพัชรี  สมาธิ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7. นางสาวเจนจิรา  ชุมพาที เจาหนาท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร 

กองคลัง  จํานวน 4 คน  
1. นางจริยา  ทับรอด  ผูอํานวยการกองคลัง 
2. นางชอเอ้ือง  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 



 
 

ส่วนที่  2 
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ในปีที่ผ่ำนมำ 
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สวนท่ี  2 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

 
3.1  การสรุปสถานการณพัฒนาเทศบาลตําบลบางแกว ปงบประมาณ พ.ศ. 2559                                                  
(1 ตุลาคม  2558 – 30 กันยายน 2559) 

3.1.1  การวิเคราะหศักยภาพดานโครงสรางพ้ืนฐาน  คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ  การเมือง การ
บริหาร การลงทุน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สังคม สาธารณสุข  การศึกษา แหลงน้ํา                          
ในภาพรวมของเทศบาลตําบลบางแกว  โดยใชเทคนิค (SWOT  Analysis)  เพ่ือประเมินผลสภาพการพัฒนา
ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน  

 
จุดแข็ง (Strength)  

1. มีคําสั่งแบงโครงสรางของเทศบาลตําบลบางแกว ชัดเจนคลอบคลุมอํานาจหนาท่ีตามภารกิจ                  
และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนหรือถายโอน   

2. มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทําแผนการทํางานรวมกับหนวยงาน                      
หรือสวนราชการอ่ืน 

3. มีคําสั่งแบงงานหรือการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น 
4. ผูบริหารทองถ่ินกําหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
5. มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเองซ่ึงเปนเครื่องมือในการตอบสนองความตองการ

ของประชาชน  
6. สภาเทศบาลตําบลสามารถออกเทศบัญญัติไดเอง ภายใตกรอบกฎหมาย 
7. สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและกําลังงบประมาณ 
8. ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทําใหเขาใจปญหาความ

เดือดรอน และความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
9. มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทุกชุมชน/หมูบาน 
10. มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันสมัย 
11. ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานการเมือง การบริหาร

และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
12. เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 
13. สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพคอนขางสมบูรณเหมาะกับการปลูกพืชไดทุกชนิด 
14. มีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
15. มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
16. มีการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ฟรีในเรื่องรับสงผูปวยฉุกเฉิน  
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จุดออน (Weakness) 
1. บุคลากรเทศบาลตําบลบางแกวขาดการปฏิบัติงานแบบเชิงรุก 
2. มีระเบียบ/กฎหมายใหม ๆ จํานวนมากทําใหการปฏิบัติของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ 
3. บุคลากรตองรับผิดชอบงานหลายอยาง เกิดการทํางานไมมีความตอเนื่อง และประสบการณใน

การทํางานนอย  
4. ขาดแคลนน้ําใชอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรในฤดูแลง   
5. ปญหาน้ําทวมบานเรือน และพ้ืนท่ีทําการเกษตรของประชาชนในชวงฤดูฝน  
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 และภูมิปญญาทองถ่ิน 
14. เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา 
15. ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
16. อาชีพหลักของคนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลสวนใหญทําการเกษตร ตองอาศัยแหลงน้ําจากธรรมชาติ

ซ่ึงบางครั้งไมเพียงพอ 
17. คนในทองถ่ินมีปญหาหนี้สินอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิตประจําวันใน

อัตราสูง 
 

โอกาส (Opportunity) 
1. มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตาม พรบ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2. พรบ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542 เอ้ือตอการบริหารงานของเทศบาล 
3. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหมีความสะดวกคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการทํางาน    

มากข้ึน 
4. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความขัดแยงทางการเมือง ทางความคิดเห็นนอย 
5. มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 

และประชาชน 
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6. มีสถานศึกษาอยูในพ้ืนท่ี ตั้งแต เด็กกอนวัยเรียน ถึง ประถมศึกษา ซ่ึงมีความพรอม และ
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 

7. มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ีใหบริการประชาชน  
8. การแกไขปญหาความยากจนและปญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอําเภอ

สอดคลองกับโยบายและยุทธศาสตรของเทศบาล 
9. นําขอมูลจาการจัดทําเวทีประชาคม จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนดานตาง ๆ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของชุมชน 
10. มีความเขมแข็งทางการเมืองในระดับทองถ่ินทําใหการบริหารจัดการมีความตอเนื่อง 

 
 

ภัยคุกคาม (Threat) 
1. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับภารกิจท่ีถายโอนใหกับทองถ่ิน 
2. น้ํามันมีราคาแพงอยางตอเนื่อง 

3. ความไมม่ันคงทางการเมืองระดับชาติมีผลตอการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล 

4. สภาวการณทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 
        5. ประชาชนไมสนใจ ขาดจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนท่ี และไมใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมในกิจกรรมของทองถ่ินและของภาครัฐ 

6. ภาคเกษตรกรรมมีปญหาหนี้สิน ผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญมีราคาตกต่ํา 
7. ภัยธรรมชาติ การแปรปรวน เกิดปญหาอุทกภัย ภัยแลง ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การเกิดโรค

ระบาดในสัตว ทําใหผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย  
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3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  

การสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 
 

การเบิกจายงบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ประชาชนอยูดีมีสุข 16 6,663,000.00 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

28 9,550,938.00 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 95,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

11 1,513,440.00 

 

รวม 56 17,822,378.00 
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 ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. ประชาชน
อยูดีมีสุข 

โครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

75,000.00 เพ่ือใหชุมชนมี
ดวงไฟสอง
สวางและ
รวมท้ัง
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

จํานวน 7 หมูบาน 

2. ประชาชน
อยูดีมีสุข 

โครงการปรับปรุง
ท่ีท้ิงขยะบริเวณ
สวนปาลม
เทศบาลตําบล
บางแกว  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

400,000.00 เพ่ือจัดระบบ
บริหารจัดการ
ขยะในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลบางแกว 

ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ี
ท้ิงขยะบริเวณสวนปาลม
เทศบาลตําบลบางแกว  

3. ประชา 
ชนอยูดี 
มีสุข 

โครงการกอสราง
สะพานลําลอง 
คสล. ขามเหมือง
ชลประทานบาน 
มวงธง หมูท่ี 2 
ตําบล 
ทามะเดื่อ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

99,000.00 เพ่ือใหการ
สัญจร 
ไป - มา เกิด
ความสะดวก
และปลอดภัย 

โดยดําเนินการหลอแผน
พ้ืน คสล. กวาง 0.60 
เมตร ยาว 5 เมตร หนา 
0.35 เมตร จํานวน 10 
แผน พรอมวางและถมหิน
ผุคอสะพานเรียบรอย  
 

4. ประชา 
ชนอยูดี 
มีสุข 

โครงการถมดิน
เพ่ือยกระดับคัน
คลองพรอมเรียง
หินปองกันน้ํากัด
เซาะริมตลิ่งคลอง
ทามะเดื่อ บริเวณ
ริมคลองขางวัด
ทามะเดื่อ (ฝง
ซาย) หมูท่ี 4 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

994,000.00 เพ่ือปองกัน
และแกไข
ปญหาน้ําทวม
บานเรือนและ
พ้ืนท่ีทํา
การเกษตร
ของราษฎร 

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
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ประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1 ปาย  

 
 
 

 ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

5. ประชาชน
อยูดีมีสุข 

โครงการขุดลอก
วัชพืชท่ีตื้นเขิน
ปรับภูมิทัศนรอบ
บริเวณหวยเหมือง
ยืมชลประทานหู
แร ม.5 ต. 
ทามะเดื่อ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

97,000.00 เพ่ือปองกัน
และแกไข
ปญหาน้ําทวม
บานเรือน 
และพ้ืนท่ี ทํา
การเกษตร
ของประชาชน 

การขุดลอกวัชพืชท่ี
ตื้นเขินปรับภูมิทัศน
รอบบริเวณหวย
เหมืองชลประทาน 
หูแร ม.5  
ต.ทามะเดื่อ ขนาด
ปากกวางเฉลี่ย 6 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบท่ีเทศบาล
ตําบลบางแกว
กําหนด 

6. ประชาชน
อยูดีมีสุข 

โครงการขุดลอกคู
ระบายน้ํา เหมือง
สงน้ําท่ีตื้นเขินและ
ปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบ 
หมูท่ี 1 – 7 
ต.ทามะเดื่อ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

98,000.00 เพ่ือปองกัน
และแกไข
ปญหาน้ําทวม
บานเรือน 
และพ้ืนท่ี  
ทําการเกษตร
ของประชาชน 

ดําเนินการขุดลอกคู
ระบายน้ํา เหมืองสง
น้ําท่ีตื้นเขินและ
ปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบ หมูท่ี 1 - 
7 ตําบลทามะเดื่อ  

7. ประชาชน
อยูดีมีสุข 

โครงการปจฉิม
นิเทศนักเรียน 
(บัณฑิตนอย) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 เพ่ือจัด
กิจกรรมมอบ
วุฒิบัตรใหกับ
นักเรียน 
ท่ีจบ
การศึกษา 

จัดกิจกรรม  
ปละ 1 ครั้ง 

8. ประชาชน
อยูดีมีสุข 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนก
รีต สายหมูท่ี 2 –  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,999,000.00 เพ่ือให
ประชาชนมี
ถนนท่ีใช
สัญจรไป-มา 

ดําเนินการกอสราง
ถนนลาดยาง 
แอสฟลท 
ติกคอนกรีต สาย 
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เลียบชายคลอง
ชลประทาน 

สะดวก หมูท่ี 2 - เลียบชาย
คลองชลประทาน 

 
 

 ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

9. ประชาชน
อยูดีมีสุข 

โครงการกอสราง
อาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,139,500.00 เพ่ือให
โรงเรียน
เทศบาลบาน 
หูแร มีการ
จัดการเรียน
การสอนท่ีได
มาตรฐาน 

ดําเนินการกอสราง
อาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร 
หมูท่ี 5 

10 ประชาชน
อยูดีมีสุข 

โครงการกอสราง
โรงอาหาร หองน้ํา 
หองสวม โรงเรียน
เทศบาลบานหูแร 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

794,500.00 เพ่ือให
โรงเรียน
เทศบาลบาน
หูแร  
มีความเปน
มาตรฐาน 

ดําเนินการกอสราง
โรงอาหาร หองน้ํา 
หองสวม โรงเรียน
เทศบาล 
บานหูแร 

11 ประชาชน
อยูดีมีสุข 

โครงการปรับปรุง
คันคลองและเสริม
ดินยกระดับ
ปองกันน้ํากัดเซาะ
ริมตลิ่งคลองทา
มะเดื่อ หมูท่ี 3 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

399,500.00 เพ่ือปองกัน
และแกไข
ปญหาน้ําทวม
บานเรือนและ
พ้ืนท่ีทํา
การเกษตร
ของประชาชน 

ดําเนินการ
ปรับปรุงคันคลอง
และเสริมดิน
ยกระดับปองกัน
น้ําทวม 

12 ประชาชน
อยูดีมีสุข 

โครงการขุดดิน
เสริมคันคลองเพ่ือ
ปองกันปญหาน้ํา
ทวมริมคลองหูแร 
หมูท่ี 5 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

40,000.00 เพ่ือปองกัน
ปญหาน้ําทวม
บานเรือนและ
พ้ืนท่ีทํา
การเกษตร
ของราษฎร 

ดําเนินการขุดดิน
เสริมคันคลองเพ่ือ
ปองกันปญหาน้ํา
ทวมริมคลองหูแร 
หมูท่ี 5 

13 ประชาชน
อยูดีมีสุข 

โครงการขุดลอก
เหมืองสงน้ําเพ่ือ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมถนนสายเลียบ

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 เพ่ือปองกัน
และแกไข
ปญหาน้ําทวม 

ดําเนินการขุดลอก
เหมืองสงน้ําถนน
สายเลียบทาง
รถไฟ-หนองน้ํา
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ทางรถไฟ-หนองน้ํา
ขาว หมูท่ี 2 
และ 3 

ขาว หมูท่ี 2 และ 
3 ตําบลทามะเดื่อ 

 ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

14. ประชาชน
อยูดีมีสุข 

โครงการจางเหมา
เปาลางบอบาดาล
ระบบประปา 
หมูท่ี 1 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

8,000.00 เพ่ือใหระบบ
ประปาสามารถ
ใชงานและจาย
น้ําไดอยาง 
ถ่ัวถึง 

ดําเนินการเปา
ลางบอบาดาล
ระบบประปา 
หมูท่ี 1 

15. ประชาชน
อยูดีมีสุข 

โครงการจางเหมา
ขุดลอกวัชพืชคลอง
ลําธาร หมูท่ี 1 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

21,000.00 เพ่ือเปนการ
ปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม
บานเรือนและพ้ืน
ทีทําการเกษตร
ของราษฎร 

ดําเนินการขุด
ลอกวัชพืชคลอง
ลําธาร หมูท่ี 1 

16. ประชาชน
อยูดีมีสุข 

โครงการซอมแซม
ปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาลตําบล 
บางแกว 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

368,500.0
0 

เพ่ือใหการสัญจร 
ไป - มา ของ
ราษฎรเกิดความ
สะดวก 

ดําเนินการ
ซอมแซม
ปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล
ตําบล 
บางแกว 

17. การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการรักษา
ความสงบเรียบรอย
ในเขตเทศบาล
ตําบล 
บางแกว 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

30,000.00 เพ่ือใหการ
ปฎิบัติงานเกิด
ความสะดวก
เรียบรอย 

การปฎิบัติงาน 

18. การพัฒนา
คนและ
สังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการกอสรางรั้ว
คอนกรีตบล็อกรอบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล 
บางแกว หมูท่ี 3  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

337,000.0
0 

เพ่ือเปนการ
พัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กให
เปนมาตรฐาน 

กอสรางรั้ว
คอนกรีตบล็อก
รอบศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางแกว หมู
ท่ี 3 ยาว 135 
เมตร  
สูง 1.80 เมตร 
พรอมปาย
ประชาสมัพันธ



แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561  เทศบาลตาํบลบางแกว 
  หนา 22 

 

โครงการ จํานวน 
1 ปาย  

 

 

 ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

18. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
กอสรางรั้ว
คอนกรีตบล็อก
รอบศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
บางแกว  
หมูท่ี 3  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

337,000.00 เพ่ือเปนการ
พัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ใหเปนมาตรฐาน 

กอสรางรั้ว
คอนกรีตบล็อก
รอบศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบล 
บางแกว หมูท่ี 3 
ยาว 135 เมตร 
สูง 1.80 เมตร 
พรอมปาย
ประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 
1 ปาย  

19. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
ปองกันแกไข
ปญหายาเสพ
ติดและโรค
เอดสในชุมชน  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชน ใชเวลา
วางใหเกิด
ประโยชน
หางไกลจากยา
เสพติด 

ดําเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือเปน
การสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็ก
และเยาวชน
หางไกลจากยา
เสพติด 

20. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
สงเสริมอาชีพ
และพัฒนา
รายไดใหแก
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมการ
สงเสริมอาชีพ
และพัฒนา
รายไดใหแก
ประชาชน 

สงเสริมกิจกรรม
การดําเนินงาน 

21. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี
และพัฒนา
รายไดใหแก

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 เพ่ือสงเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมของ 
กลุมสตรี 

สงเสริมกิจกรรม
ของกลุมสตรีใน
เขตเทศบาลตําบล 
บางแกว 
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ประชาชน  
 

 

 ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

22. การพัฒนา
คนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัด
ประชุมเวที
ประชาคมหมูบาน
เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2558 - 
2560) และเพ่ือ
ทบทวนแผน
ชุมชนของเทศบาล
ตําบลบางแกว 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 เพ่ือเปนการ
สงเสริมและ
สนับสนุนการมี
สวนรวมในการ
เสนอโครงการ/
กิจกรรม ท่ีมี
ความเปนเปน
เรงดวนและตาม
ความตองการ
ของประชาชน 

ดําเนินการ  
หมูท่ี 1 – 7 
ตําบลทามะเดื่อ 

23. การพัฒนา
คนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการฝกอบรม
สมาชิก อปพร. 
เทศบาลตําบล 
บางแกว รุนท่ี 2 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

146,760.00 จัดฝกอบรม 
อปพร. เพ่ือให
ความรูแก อป
พร. รุนท่ี 2 ใน
เขตเทศบาล
ตําบลบางแกว 

ดําเนินการจัดการ
ฝกอบรม หมูท่ี 4 
ตําบลทามะเดื่อ 

24. การพัฒนา
คนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการวันเด็ก
แหงชาติ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

50,000.00 เพ่ือเปนการ
สงเสริมกิจกรรม
ในดานตาง ๆ 
รวมกัน 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
ปละ 1 ครั้ง 

25. การพัฒนา
คนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการวันแม
แหงชาติ  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000.00 เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีใน
สมเด็จ 
พระนางเจาพระ
บรม 
ราชินีนาถ 

จัดกิจกรรม 
ปละ 1 ครั้ง 

26. การพัฒนา
คนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการวันรดน้ํา
ผูสูงอายุภายใน
เขตเทศบาลตําบล 
บางแกว  

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

100,000.00 เพ่ือเปนการ
สงเสริมและ
อนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ

จัดกิจกรรม 
ปละ 1 ครั้ง 
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ศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีดีงาม 

 

 ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

27. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการบวช
สามเณร 
ภาคฤดูรอน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

15,000.00 เพ่ือสงเสริม
ประเพณีอันดี
งามและกิจกรรม 
ทางศาสนา 

จัดกิจกรรม 
ปละ 1 ครั้ง 

28. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
ประเพณีวันข้ึนป
ใหม 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

10,000.00 เพ่ือจัดงาน
ทําบุญตักบาตร
ในวันข้ึนปใหม 

จัดกิจกรรมสงทาย
ปเกาตอนรับปใหม 
ปละ 1 ครั้ง 

29. การพัฒนา
คนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการรณรงค
ปองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

11,000.00 เพ่ือลดจํานวน
ประชากรสุนัข
ในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบล 
บางแกว 

สุนัข และแมวใน
เขตเทศบาลตําบล 
บางแกว ไดรับการ
ฉีดวัคซีน 
ไมนอยกวา 80% 

30. การพัฒนา
คนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการ
การแพทยฉุกเฉิน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 เพ่ือให
ประชาชน
ไดรับบริการท่ี
ไดมาตรฐาน
และมี
ประสิทธิภาพ
อยางท่ัวถึงและ
เทาเทียม 

ประชาชนหรือ
ผูปวยฉุกเฉินไดรับ
การบําบัดรักษา
เฉพาะอยาง
ทันทวงที 

31. การพัฒนา
คนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการเขารวม
การแขงขันกีฬา
หนวยงานรัฐ/
รัฐวิสาหกิจอําเภอ
บางแกวสัมพันธ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

34,878.00 เพ่ือเชื่อมความ
สามัคคีระหวาง
หนวยงานใน
เขตอําเภอ 
บางแกว 

เขารวมการแขงขัน 
ปละ 1 ครั้ง 

32. การพัฒนา
คนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย
พัฒนาครอบครัว 
ในชุมชน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 เพ่ือสงเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมของ
ศูนยพัฒนา

สนับสนุนกิจกรรม
ของศูนยพัฒนา
ครอบครัวในเขต
เทศบาลตําบล 
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ครอบครัว 
ในชุมชน 

บางแกว 

 
 

 ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

33. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
ซอมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียน
เทศบาลบานหู
แร หมูท่ี 5 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

200,000.00 เพ่ือเปนการ
ปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร
เรียนของ
โรงเรียนเทศบาล
บานหูแรใหดีข้ึน 

ดําเนินการ
ซอมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียน
เทศบาลบานหู
แร หมูท่ี 5 

34. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

จัดซ้ือเกาอ้ีหมุน
หนังใหญ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

2,500.00 เพ่ือใหการ
ปฎิบัติงานเกิด
ความสะดวกและ
มีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเกาอ้ีหมุน
หนังใหญ 

35. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการ
ปรับปรุงทางลาด
สําหรับคนพิการ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

29,000.00 เพ่ือเปนการ
อํานวยความ
สะดวกใหแกคน
พิการ 

ดําเนินการ
ปรับปรุงทางลาด
ดานหนาของ
เทศบาลตําบล 
บางแกว 

36. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการจาง
เหมาติดตั้งประตู
และเหล็กดัด
หนาตางอาคาร
โรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให 

21,600.00 เพ่ือเปนการ
รักษาทรัพยสิน
และความ
ปลอดภัยของ
อาคารโรงอาหาร 

ดําเนินการติดตั้ง
ประตูและ
เหล็กดัดหนาตาง
อาคารโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร 

37. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการสงเสริม
สุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

12,000.00 เพ่ือเปนการ
บริการใหแก
ประชาชนดาน
สุขภาพ 

ดําเนินการตรวจ
สุขภาพ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล
บางแกว 

38. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี

โครงการจดัซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพา(แท็บ

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

74,300.00 เพ่ือใหเด็ก
นักเรียนไดศึกษา

ดําเนินการจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบพกพา(แทบ็เล็ต)
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คุณภาพ เล็ต)พรอมอุปกรณ
ควบคุมและบริหาร
จัดการ เครื่อง
คอมพิวเตอรแบบ
พกพาพรอมติดตั้ง 

คนควาความรู
ดวยตนเอง 

พรอมอุปกรณควบคุม
และบริหารจัดการ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบพกพาพรอมติดต้ัง 
สําหรับโรงเรียน
เทศบาลบานหูแร ม.5 
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 ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตามขอบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

39. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการกอสราง
อาคาร
เอนกประสงค
แบบฐานแผน 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

6,937,500.00 เพ่ือให
โรงเรียน
เทศบาลบาน
หูแรมีสถานท่ี
สําหรับทํา
กิจกรรมของ
นักเรียนและ
เกิดความ
สะดวก 
มากข้ึน 

ดําเนินการ
กอสรางอาคาร
เอนกประสงค
แบบฐานแผน 
โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร 

40. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑทาง
ภาษา 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

469,500.00 เพ่ือให
นักเรียนไดมี
หองปฎิบัติ 
การท่ี
สามารถ
คนควาหา
ความรูไดดวย
ตนเองและมี
ความสะดวก 

ดําเนินการจัดซ้ือ
ครุภัณฑทาง
ภาษา จํานวน 
14 รายการ ของ
โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร 

41. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ
หองปฎิบัติการ
ทางคอมพิวเตอร 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

506,100.00 เพ่ือให
นักเรียน
สามารถ
คนควาหา
ความรูดวย
ตนเอง ได
สะดวกและ
ทันสมัย 
มากข้ึน 

จัดซ้ือครุภัณฑ
หอง ปฎิบัติการ
ทางคอมพิวเตอร 
จํานวน 9 
รายการ 

42. การพัฒนาคน
และสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ
สื่อการเรียนการ
สอนและวัสดุ
การศึกษา ศพด.
บานหูแร ม.5 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

200,000.00 เพื่อเปนการ
สนับสนนุการ
จัดการเรียน
การสอนของ
นักเรียนใหได
มาตรฐาน 
มากข้ึน 

ดําเนินการจัดซ้ือ
สื่อการเรียนการ
สอนและวัสดุ
การศึกษา 
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 ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

43. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ
สื่อการเรียนการ
สอนและวัสดุ
การศึกษาของ 
ศพด. เทศบาล
ตําบลบางแกว 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

134,000.00 เพ่ือเปนการ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
ของนักเรียน  

ดําเนินการ
จัดซ้ือสื่อการ
เรียนการสอน
และวัสดุ
การศึกษาของ 
ศพด. เทศบาล
ตําบลบางแกว 

44. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

จัดซ้ือโทรทัศนสี  เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

29,800.00 เพ่ือให
นักเรียนไดมี
สื่อท่ีทันสมัย
และสะดวกใน
การจัดการ
เรียน 
การสอน 

ดําเนินการ
จัดซ้ือโทรทัศนสี 
ขนาดจอภาพไม
ต่ํากวา 46 นิ้ว 

45. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการขุดบอ
ขยะพรอมถม
หินผุปรับระดับ
ผิวจราจร
ทางเขาบอขยะ
เทศบาลตําบล
บางแกว 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

95,000.00 เพ่ือเปนการ
บริหารจัดการ
ขยะภายใน
เขตเทศบาล
ตําบลบางแกว 

ดําเนินการขุด
บอขยะพรอม
ถมหินผุปรับ
ระดับผิวจราจร
ทางเขาบอขยะ
เทศบาลตําบล
บางแกว 

46. สงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

จัดซ้ือ
รถพยาบาล
ฉุกเฉิน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

950,000.00 เพ่ือใหการ
ปฎิบัติงานเกิด
ความสะดวก 

ดําเนินการ
จัดซ้ือ
รถพยาบาล
ฉุกเฉิน 
จํานวน 
1 คัน 

47. สงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

จัดซ้ือเครื่องรับ
สงวิทยุ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

36,000.00 เพ่ือใหการ
ปฎิบัติดาน  
อปพร. ของ
เทศบาลตาํบล
บางแกว  
เกิดความ

สะดวก 

ดําเนินการ
จัดซ้ือเครื่องรับ
สงวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิด
มือถือ ขนาด
กําลัง 5 วัตต  
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 ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

48. สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

จัดซ้ือโตะชนิด
เหล็ก  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

13,500.00 เพ่ือใหการ
ปฎิบัติงานเกิดค
วาสะดวก 

จัดซ้ือโตะ ชนิด
เหล็ก ขนาดไม
นอยกวา 
0.68x1.47 
จํานวน 2 ตัว  

49. สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

จัดซ้ือตูเก็บ
เอกสาร 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

9,000.00 เพ่ือใหการ
ปฎิบัติงานเกิด
ความสะดวก 

ดําเนินการจัดซ้ือตู
เก็บเอกสาร ชนิด 
2 บาน สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล
บานหูแร  

50. สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

จัดซ้ือตูเก็บ
เอกสาร 15 
ลิ้นชัก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

9,000.00 เพ่ือใหการ
ปฎิบัติงานเกิด
ความสะดวก
และมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือตูเอกสาร 
15 ลิ้นชัก ขนาด
ตูไมนอยกวา 
37.5 x 54.9 x 
131.8 ซ.ม.
จํานวน 2 ตู 

51. สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

32,000.00 เพ่ือใหการ
ปฎิบัติงานเกิด
ความสะดวก 

จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร 
จํานวน 1 เครื่อง  

52. สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน
หลักสูตรผูนํา
ทองถ่ินกับการ
เปนนักบริหาร/
ผูปฏิบัติงานรุน
ใหมประจําป 
2557  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

344,240.00 เพ่ือเปนการ
เพ่ิมพูนความรู
และ
แนวความคิด
แบบใหม ๆ เพ่ือ
นํามาปรับใชใน
การปฎิบัติงาน 

หมูท่ี 1 - 7 
ตําบลทามะเดื่อ 

53. สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

จัดซ้ือครุภัณฑ
เกษตร 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

13,700.00 เพ่ือใหการ
ปฎิบัติงาน 
มีความสะดวก
และมี
ประสิทธิภาพ 

ดําเนินการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ
การเกษตร 
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 ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

54. สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

จัดซ้ือเครื่อง 
ปมน้ํา  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

17,500.00 เพ่ือใหการ
ปฎิบัติงานเกิด 
ความสะดวก 
 

ดําเนินการจัดซ้ือ 

55. สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 3600  
บีทียู พรอมติดตั้ง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

43,500.00 เพ่ือใหการ
ปฎิบัติงานเกิด
ความสะดวก 
มากข้ึน 

ดําเนินการจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 3600  
บีทียู พรอมติดตั้ง 
 

56. สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

จัดซ้ือกระจกโคง 
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 
36 นิ้ว พรอม
ติดตั้ง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

45,000.00 เพ่ือให
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล
บางแกว และ
ผูใชเสนทางมี
ความปลอดภัย
ในการใชรถ 
ใชถนน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
รถใชถนน 
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3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

การประเมินผลแผนพัฒนาในปท่ีผานมา  เทศบาลตําบลบางแกว ไมสามารถดําเนินการโครงการ
ตามแผนพัฒนาท่ีวางไวไดท้ังหมด เนื่องจากจํานวนโครงการท่ีเปนความตองการของประชาชนมีมาก              
และจําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินการสูง ประกอบกับเทศบาลตําบลบางแกว มีรายไดนอย ทําให
งบประมาณในการพัฒนามีอยูอยางจํากัด การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพแยกตาม
ยุทธศาสตรดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

สงเสริมและสนับสนุนเทคนิคทางการเกษตรตามแนวปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลบางแกว และพัฒนาศักยภาพใหกับกลุมอาชีพ เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน และ
ดําเนินการการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา เสนทางคมนาคม ไฟฟา ประปา ระบบน้ํา
เพ่ือการเกษตรใหอยูในสภาพใชงานไดดี  จัดหาน้ําอุปโภค–บริโภคแกประชาชนในพ้ืนท่ี ดูแลรักษาแหลงน้ํา
สาธารณะ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

สงเสริมและสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไมวาจะเปน เด็ก เยาวชน ผูพิการ ผูสูงอายุ และ
ผูดอยโอกาสใหไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด  ครอบครัวอบอุนเขมแข็ง รณรงค
ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา เปนตน  

สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับกอนปฐมวัย (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)   
จัดกิจกรรมสื่อการเรียน การสอน พัฒนาครูผูดูแลเด็กเล็กใหเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู  ตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สงเสริมการจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน  รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
พัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการออกกําลังกายและตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ควบคุมการชะ

ลางของสารพิษจากสารกําจัดศัตรูพืชดานการเกษตรลงสูแหลงน้ําสาธารณะ  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  สงเสริมและสนับสนุนหมูบาน/ชุมชนรวมกันดูแลรักษาปาและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ และสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือคงไวซ่ึงสภาพแวดลอมในชุมชนท่ีดี และเปนการลดปญหาภัย
พิบัติตาง ๆ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีด ี  
พัฒนาดานการลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ ภัยแลง อุทกภัย วาตะภัย สาธารณะภัยตาง ๆ 

และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือคงไวซ่ึงสภาพแวดลอมในชุมชนท่ีดี 
และเปนการลดปญหาภัยพิบัติตาง ๆสงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในสิทธิเสรีภาพและหนาท่ี
ตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ สงเสริมการมีสวนรวมและกระบวนการเรียนรูของประชาชนในการกําหนด
นโยบาย และการวางแผนพัฒนาตําบล พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการแก
ประชาชน  ปรับปรุง  ซอมแซมและจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑเพ่ือรองรับการใหบริการแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

 



 
 

ส่วนที่  3 
กำรน ำแผนพัฒนำสำมป ี

ไปสู่กำรปฏิบัติ 
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สวนท่ี 3 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

 

วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลบางแกว 
 

“มุงพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะใหมีคุณภาพ สรางและพัฒนาประชาชน 

ชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีศักยภาพอยางท่ัวถึงและมีมาตรฐานภายใตหลักการธรรมาภิบาล”  
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคใหมีความสะดวกรวมท้ังวางผังเมืองท่ีดี 
2. ฟนฟูอนุรักษและจัดระบบการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืน 
3. รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและโรคเอดส 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนใหมีประสิทธิภาพและบริการจัดการดวยความ

โปรงใส 
5. สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต จริยธรรม คุณธรรม สุขอนามัย 
6. สงเสริมสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
7. สงเสริมสนับสนุนดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
8. สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน  
9. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ในพ้ืนท่ี  
10. สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การปองกันโรคและการเฝาระวัง โรคตาง ๆ ในชุมชน/

หมูบาน  
11. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน/หมูบาน 
12. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยท่ัวถึง 

 
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. ดําเนินการใหประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับอยางท่ัวถึง  

3. การสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการ
พัฒนาดานการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  

4. สงเสริมคุณภาพชีวิต โดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การสังคมสงเคราะห 
การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การสงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การสงเสริม
การศึกษา การเรียนรู ขอมูลขาวสาร 

5. จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

6.การอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภู มิปญญาทอง ถ่ิน โดยสง เสริมเอกลักษณ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมกิจการดานศาสนา  

7. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ โดยการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนา
บุคลากร พัฒนาสถานท่ีและอุปกรณในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2558 - 2560) 
 

วิสัยทัศนจังหวัดพัทลุง 
 

“ เมืองเกษตรยั่งยืน  ทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดดเดน  คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ” 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการเกษตรใหมีความกาวหนาและยั่งยืน  เปนรายไดหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัดและความ
ม่ันคงทางอาหาร 

2. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหมีคุณภาพมาตรฐานทางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
3. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรูและปญญา พรอมคุณธรรม ครอบครัวอบอุน ชุมชน

เขมแข็ง พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
4. เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

เปาประสงครวมของแผนยุทธศาสตร  (Objectives) 
1. การเพ่ิมรายไดทางดานภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ

ชุมชนและทองถ่ิน โดยการเพ่ิมผลผลิตใหมีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ิมมูลคาสินคา ลดตนทุนการผลิต 
และเพ่ิมชองทางการตลาด 

2. รายไดจากการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเพ่ิมข้ึน จากแหลงทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานโดยการเพ่ิม
จํานวนนักทองเท่ียว เพ่ิมคาใชจายตอหัว และการกลับมาเท่ียวซํ้า 

  3. คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมดี โดยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึงมีหลักประกันความ
ม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงเอกลักษณของทองถ่ิน 
ความเปนไทย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสุขภาพท่ีสมบูรณ ไดรับบริการทางการแพทยท่ีดีมี
ครอบครัวอบอุน ม่ันคงและชุมชนเขมแข็ง 

4. ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ มีสิ่งแวดลอมท่ีดี และประชาชนไดรับรองสิทธิในท่ีดีอยางเหมาะสม
และเปนธรรม 

5. บุคลากรภาครัฐเปนท่ีเชื่อถือ ไววางใจของประชาชนและประชาชนมีความใจตอบริการภาครัฐ 
 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพัทลุง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕8 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและ
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

กลยุทธ 
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว               

ปศุสัตว ประมงท่ีมีศักยภาพเนนเชิงสรางสรรคใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

2. สงเสริมการพัฒนาสูเมืองปศุสัตวเขมแข็งดวยระบบการผลิตและระบบตลาดกลางปศุสัตวสูการคา
การสงออกปศุสัตวตามาตรฐานสากลและการอนุรักษและสงเสริมการผลิตพันธุสัตวพ้ืนเมืองเพ่ือความโดด
เดนประจําภูมิภาค 
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3. สงเสริมและสรางสรรคมูลคาเพ่ิมจากผลิตภัณฑภูมิปญญาของจังหวัดใหเปนแหลงสรางงานสราง
อาชีพและสรางรายไดแกชุมชนและการอนุรักษท่ียั่งยืน 

4. สงเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผลผลิตสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรท่ีมีศักยภาพใหเกิดมูลคา และการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเอง 

5. แสวงหาความรวมมือเอการนําเขาและพัฒนาแรงงานภาคการเกษตรกับกลุมประเทศประชาคม
เครือขายในอาเซียน 

6. สรางองคความรูพัฒนาเทคโนโลยีจัดการสารสนเทศการเกษตรท่ีเปนระบบและปรับปรุงระบบ
การเฝาระวังและเตือนภัยทางการเกษตรท้ังจากธรรมชาติและการแขงขันกับภายนอก 

7. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกรในการผลิตทาง
การเกษตรหลักของจังหวัดในการรวมกลุมและการมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองทางปจจัยการผลิต 

8. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงทางบกและทางรางและระบบการ            
โลจิสติกสท่ีเนนการเชื่อมตอกับโครงขายการคมนาคมจากกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยสูกลุมจังหวัดภาคใต
ชายแดนออกสูประเทศมาเลเซียและประชาคมอาเซียน  

9. เสริมสรางการเกษตรพ้ืนท่ีเชิงสรางสรรคกับมาตรฐานฟารมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาสูอุตสาหกรรมการทอเท่ียวเชิงอนุรักษแบบครบวงจร 

กลยุทธ 
1. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกท่ีมุงเนนการนําเสนอการเปนพ้ืนท่ีนาเท่ียวอบอุน 

ปลอดภัยและมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลายมีมาตรฐานและสามารถเชื่อมตอเสนทางการทองเท่ียวกับ
จังหวัดใกลเคียง 

2. สรางขีดความสามารถของบุคลากรของประกอบการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
เตรียมพรอมชุมชนในการรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและประชาคมอาเซียน 

3. ปรับปรุงฟนฟูแหลงทองเท่ียวโครงสรางพ้ืนฐานทางการทองเท่ียวใหมีมาตรฐานการทองเท่ียวเชิง
นิเวศนระดับชั้นนํา สรรคมูลคาวิถีชีวิต วิถีชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม และประวัติศาสตรใหมีจุดขายท่ี
แตกตางในการกระตุนการทองเท่ียวจากจังหวัดใกลเคียงและประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

กลยุทธ 
1. สงเสริมการพัฒนาสูชุมชนสุขภาวะดีท่ีเขมแข็งดวยพลังการบูรณาการรวมในชุมชนและทุกภาค

สวน 

2. สรางสังคมสูสังคมแหงการเรียนรูท่ียั่งยืนดวยกลไกการศึกษา และการเรียนรูดวยตนเองอยาง
เขาถึงและตอเนื่อง 

3. เตรียมความพรอมของชุมชนสูอาเซียนใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงมีศักยภาพสากลและใชโอกาส
ในการเปลี่ยนแปลงใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตนเองและเปนพลังในการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน 

4. พัฒนาระบบบริการภาครัฐเพ่ิมประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิ์ประชาชน และการจัดสวัสดิการ
สังคมท่ีประชาชนเขาถึงและการมีสวนรวมในการพัฒนา 

5. สรางเสริมทัศนคติความรักภาคภูมิใจในการเปนคนพัทลุงแก เด็ก เยาวชนและประชาชนทุก
ระดับในการรวมพัฒนาแผนดินเกิดใหนาอยูมีคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของ
จังหวัดใหยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  จัดการจัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 

กลยุทธ  

1. สงเสริมกระแสอนุรักษและการจัดการปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติดวยพลัง
ประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ีดวยการสนับสนุนอยางตอเนื่องละเขาถึงจากกลไกภาครัฐและทองถ่ิน  

 2. สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลาและนิเวศนปา เขา ของจังหวัดใหไดรับการดูแล
และจัดการอยางเหมาะสมโดยเนนการสรางเสริมกรมีสวนรวมจากชุมชนและการใชประโยชนจากทรัพยากร
ท่ีคุมคา 

 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําท่ีเนนสรางโครงขายและการบริหารการใชใหเกิดประโยชนทาง
การเกษตรและการทองเท่ียว 

 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําเสียและมลพิษจากขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
กลยุทธ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและขีดความสามารถขององคกรรัฐในการใหบริการประชาชน 
2. เสริมสรางความเชื่อม่ันในระบบบริการของภาครัฐดวยกลไกลการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและ

การพัฒนาคุณภาพท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชน/ทองถ่ินในการรวมคิดรวมทํารวมรับผิดชอบในการเฝา

ระวังอบายมุขอาชญากรรมและภัยคุกคามอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบตอความสงบสุขของหมูบาน/ชุมชน 
4. การพัฒนาโครงสรางและพัฒนาพ้ืนฐาน ประปา ไฟฟา ถนน อินเตอรเน็ต เพ่ือรองรับเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง 
 

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพัทลุง 

“จังหวัดพัทลุง เปนเมืองศูนยกลางการเกษตร การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดดเดน  สังคมเขมแข็ง  

 คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี”  

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุงประกอบดวย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและ
ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
 

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินคาภาคการเกษตรใหมีคุณภาพ 

2. สงเสริมอาชีพท่ีมีความตอเนื่องจากภาคการเกษตร 
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3. สงเสริมและสรางมูลคาเพ่ิมจากผลิตภัณฑชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนแหลงสรางงาน สราง
อาชีพ สรางรายไดใหแกชุมชน  

4. การสงเสริมการลงทุนในทองถ่ิน 
5. การสงเสริมภาคการเกษตรแบบยั่งยืน 
6. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุง ฟนฟูแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ใหมีความโดดเดน 
2. สงเสริมดานการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเท่ียวท่ีเปนอัตลักษณท่ีโดดเดนของ

พ้ืนท่ีตาง ๆ  
3. เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรดานการทองเท่ียวเพ่ือเตรียมความพรอมของชุมชนใน

การรองรับการทองเท่ียวและประชาคมการทองเท่ียวอาเซียน 
4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการสงเสริมการทองเท่ียว 
5. สงเสริมการทองเท่ียวท่ีเปนประเพณีพ้ืนบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมท่ีเปน                 

อัตลักษณของทองถ่ิน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมชุมชนสูสุขภาวะท่ีดีดวยการบูรณาการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
2. สรางสังคมสูสังคมแหงการเรียนรูท่ียั่งยืนดวยกลไกการศึกษาและการเรียนรูดวนตนเอง 
3. เตรียมความพรอมของชุมชนสูอาเซียน 
4. พัฒนาระบบบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 
5. การจัดสวัสดิการสังคมท่ีประชาชนเขาถึงและการมีสวนรวมในการพัฒนา 
6. สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในการเปนคนพัทลุง ใหแก เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในทุกระดับ 
7. การสงเสริมการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน การอนุรักษอัตลักษณท่ีดีงาม

ของทองถ่ิน โดยเนนชุมชนมีสวนรวม 
8. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตลอดจนภัยธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําท่ีเนนโครงขายและการบริหารการใชน้ําใหเกิดประโยชนตอ

ภาคเกษตรกรรมและการทองเท่ียว 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษจากขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนโดยเนนการมีสวนรวมของ

ชุมชน 
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3. สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป ไดรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ของชุมชนอยางยั่งยืน 
    

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

          แนวทางการพัฒนา 
1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีขีดความสามารถในการ
ใหบริการประชาชน 
2. เสริมสรางความเชื่อม่ันในระบบบริการภาครัฐดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน/ทองถ่ิน ในการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบตอทองถ่ิน 

 4. สงเสริมการจัดระบบบริการสาธารณะรวมกันในเขตจังหวัด 
 5. สงเสริมระบบการจัดหารายไดของทองถ่ิน 

 

นโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล 

          แนวทางการพัฒนา 
1. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
2. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองคกรภาครัฐ 
3. การนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การพัฒนาบทบาทสตรี 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 
 
วิสัยทัศนอําเภอบางแกว 
   “มุงสูความเปนเลิศทางการเกษตร  แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
      ประชาชนอยูเย็นเปนสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 
 เพ่ือใหการพัฒนาอําเภอบางแกวในระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. 2558-2561  มุงสูการพัฒนาไปตาม
วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว  จึงเห็นควรกําหนดพันธกิจการพัฒนาอําเภอ  ดังนี้ 
 1. เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  ยกระดับรายไดของเกษตรกร  พัฒนาคุณภาพ
สรางมูลคาสินคาเกษตร  ฟนฟูสภาพดินเพ่ิมประสิทธิภาพดานการเพาะปลูก  ปรับปรุงระบบชลประทานเอ้ือ
ตอการประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ี  สงเสริมรวมกลุมของเกษตรกรนําไปสูกระบวนการวิสาหกิจ
ชุมชนสนับสนุนกองทุนตางๆ ของหมูบานใหเขมแข็งพัฒนาเขาสูการลงทุนกิจการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
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 2. สรางความสมดุลของการใชทรัพยากรธรรมชาจิ  สนับสนุนใหหมูบาน / ชุมชนมีความรูในการ
บริหารจัดการทรัพยากรในทองถ่ินใหสามารถใชประโยชนอยางยั่งยืน คุมคาควบคูกับการยกระดับแหลง
ทองเท่ียวใหนาชม 

3. เสริมสรางบุคคลใหมีคุณภาพ คุณธรรมมีความรอบรูเทาทันบริบทของการเปลี่ยนแปลง  มีสุข
ภาวะท่ีดี  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 4. เสริมสรางการบริหารบานเมืองท่ีดี  
  4.1 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการท่ีโปรงใส  ตรวจสอบได  ทําให
ประชาชนมีความเชื่อถือในกลไกของภาครัฐสูงข้ึน  และเกิดความพึงพอใจแกประชาชน 
  4.2 สรางเครือขายสงเสริมประชาธิปไตยในทุกระดับ  คุมครองสิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชนใหท่ัวถึงและเทาเทียม  สรางความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสินสังคมอยูรอดปลอดภัยโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธและแนวทางการพัฒนาอําเภอ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  เพ่ิมขีดความสามารถภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือนตอเนื่อง
การเกษตร 
เปาประสงค 
 -  ผลผลิตภาคการเกษตรสงผลใหรายไดครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
 -  ขยายผลอุตสาหกรรมภาคครัวเรือน 
 -  ประชาชนามารถนําความรูท่ีไดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปใชใหเกิดประโยชน
อยางแพรหลาย 
 -  ศูนยเรียนรูในพ้ืนท่ีมีการสรางเครือขายและมีศักยภาพสูง 
 -  มีการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
กลยุทธ 
 1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  เพ่ือสนับสนุนการผลิตดานการเกษตร 
 2. สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนใหมีปริมาณและคุณภาพตรงกับ
ความตองการของตลาด 
 3. สงเสริมชองทางการตลาดใหกับผลผลิตทางการเกษตร 
 4. สงเสริมเกษตรกร กลุมผลิตภัณฑชุมชน  และกลุมอาชีพอ่ืนๆ ไปสูการเปนผูประกอบการ 
 5. สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 6. สงเสริม การใชพลังงานทางเลือก โดยการปลูกพืชพลังงาน และนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมา
ใชประโยชนอยางคุมคา 
 7. สงเสริมการเรียนรูและนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชโดยศึกษาจากโครงการฟารม
ตัวอยางตามแนวพระราชดําริ 
 8. สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรกลุมผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินเขาสูขบวนการวิสาหกิจ
ชุมชนและสนับสนุนใหเขาถึงแหลงทุนทางธุรกิจ 
 9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดินและน้ําเพ่ือการเกษตร บํารุงรักษาระบบชลประทานใหมีน้ําใช
เพียงพอตอความตองการของเกษตรกร 
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แนวทางการพัฒนาอําเภอ 
 1. สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอม 
 2. ขับเคลื่อนแนวทางการดําเนินงาน  ตามแนวพระราชดําริโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สนับสนุนศูนยเรียนรูดานการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 4. พัฒนาและบริหารจัดการดินและน้ําเพ่ือการเกษตรใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยการปรับสภาพ
ดินใหเหมาะสมแกการปลูกพืชแตละประเภท และพัฒนาบํารุงรักษาระบบชลประทานใหมีน้ําใชเพียงพอตอ
ความตองการของเกษตรกร 
 5. ขยายพ้ืนท่ีทํานาและพัฒนาคุณภาพพันธุขาวใหตรงตอความตองการของตลาด เพ่ิมปริมาณการ
ผลิตและมูลคาสินคา 
 6. ขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันบริเวณพ้ืนท่ีราบลุมและใหความรูดานวิชาการสนับสนุนปจจัยการ
ผลิต 
 7. สนับสนุนสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร กลุมผลิตภัณฑชุมชน และทองถ่ินเขาสูกระบวนการ
ของวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนสถาบันเกษตรใหพัฒนาเขาสูระบบการลงทุนทางธุรกิจ 
 8. พัฒนาเสนทางการคมนาคมเพ่ือการขนสงสินคาเพ่ือการเกษตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนายกระดับแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
เปาประสงค 
 - แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมไดรับการพัฒนาและยกระดับใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ี
สําคัญ 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตสํานึกเปนผูใหบริการท่ีดี และตระหนักในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
กลยุทธ 
 1. พัฒนาแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติอยางยั่งยืน และมีมาตรฐาน 
 2. พัฒนาศักยภาพประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการทองเท่ียว 
 3. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธการทองเท่ียวในแบบเชิงรุก 
 4. จัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว 
 5. บูรณาการกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุนงบประมาณ
การทองเท่ียว 
 

แนวทางการพัฒนาอําเภอ 
 1. พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูแลว  โดยการฟนฟูปรับปรุงใหสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวได 
 2. รักษาสภาพแวดลอมแหลงทองเท่ียวใหนาพักผอน 
 3. จัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการทองเท่ียว 
 4. พัฒนาแหลงทองเท่ียวโดยการปรับภูมิทัศนใหเหมาะสม 
 5. สนับสนุนการผลิตสินคาของท่ีระลึกผลิตภัณฑ OTOP สําหรับการทองเท่ียว 
 6. บูรณาการองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนในการสนับสนุนงบประมาณพัฒนา
ยกระดับแหลงทองเท่ียวใหเทาเทียมแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ในจังหวัดใกลเคียง 
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7. ใหความรูในการบริหารจัดการพัฒนาการทองเท่ียวแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและรณรงค 

เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใหเกิดข้ึนกับผูใหบริการและนักทองเท่ียว  
 8. จัดระบบการบริหารจัดการมลภาวะและสิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี 
 9. สงเสริมการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมพ้ืนฐาน ผลิตภัณฑชุมชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพสูสังคมอยูเย็นเปนสุข 
 

เปาประสงค 
 - ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 - ประชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจไดรับบริการทางสาธารณสุขอยางมีคุณภาพและ
เทาเทียม 
 - ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และครัวเรือนยากจน มีหลักประกันดานความม่ันคงในชีวิตและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 - ครอบครัวอบอุน สรางใหชุมชนเขมแข็ง และพ่ึงตนเองไดยางยั่งยืน 
 - สังคมมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสภาพแวดลอมท่ีดี 
กลยุทธ 
 1. สรางภูมิคุมกันใหคนในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก 
 2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบตามมาตรฐานการศึกษา 
 3. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน ในการแกไขปญหาของชุมชน 
 4. พัฒนาระบบบริการดานสุขภาพ เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางยั่งยืน 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพ การปองกันภัยพิบัติและปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ือสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 6. สงเสริมการจัดสวัสดิการอยางท่ัวถึง เพ่ิมความม่ันคงทางสังคม 
 

แนวทางการพัฒนาอําเภอ 
 1. สรางโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 2. พัฒนาองคความรูฝมือแรงงานรองรับการแขงขันใหตรงตอความตองการของตลาดแรงงาน 
 3. สรางเครือขายคุณธรรม  จริยธรรม เชื่อมโยงความรวมมือ รวมคิด รวมทํา ระหวาง
สถาบันการศึกษา ศาสนา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4. สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง และเปนการลดภาระคาใชจาย
ทางสาธารณสุข 
 5. สรางภูมิคุมกันใหคนในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม เอ้ืออาทรและมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบ
ตอตนเอง สังคม ดํารงชีวิตตามเอกลักษณแหงความเปนไทย พัฒนาแหลงเรียนรู ฟนฟู อนุรักษสืบทอดงาน
ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 6. เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของประชาชนโดยใหความรูทางโภชนาการและการปองกันโรค 
7. พัฒนาคุณภาพบริการใหไดมาตรฐานตามเกณฑ 
 8. สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม/ชุมชนใหท่ัวถึง และสนับสนุนพัฒนาองคกร กลุมตางๆ ใหมีสวน
รวมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคมใหสามารถพ่ึงตนเองยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 

 

เปาประสงค 
 - ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีไดรับการฟนฟูอยางยั่งยืน 
 - ประชาชนสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไดยางคุมคา 
 - การจัดการท่ีดินของรัฐ เปนไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม 
กลยุทธ 
 1. รักษา ฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. สงเสริมใหทุกภาคสวน ตลอดจนสรางความเขมแข็งของชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 3. สงเสริมการใชประโยชนซํ้าจากทรัพยากรธรรมชาติ 
 4. สรางระบบการปองกัน และบรรเทาภัยธรรมชาติ 
 5. คุมครองและฟนฟูท่ีอนุรักษท่ีมีความสําคัญเชิงนิเวศนและมีแนวทางในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางยั่งยืน 
 6. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใหตระหนักถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
 7. จัดท่ีดินทํากินใหประชาชนใชประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม 
 

แนวทางการพัฒนาอําเภอ 
 1. คุมครองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีมีความสําคัญเชิงนิเวศนและมีแนวทางในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางยั่งยืน 
 2. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
 3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใหตระหนักถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
 4. จัดท่ีดินทํากินใหประชาชนใชประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
เปาประสงค 
 - บุคลากรภาครัฐนํานโยบายและกฎหมายไปใชอยางมีประสิทธิภาพและสงผลใหเกิดการพัฒนางาน 
 - บุคลากรภาครัฐปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตอง มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ 
 - ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก 
 - ทุกภาคสวนมีความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน 
 - สงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสมานฉันท 
- ประชาชนมีความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม และมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของ
หนวยงาน ภาครัฐ 
 - เพ่ิมโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
 - กําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในวงราชการ 
 - พัฒนาระบบราชการและการบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
 - จัดสรางปรับปรุงสาธารณประโยชน 
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กลยุทธ 
 1. สงเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกและเพ่ิมสมรรถนะใหแกบุคลากรภาครัฐในการ
นํานโยบายและกฎหมายไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐ 
 3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการรวมรับรู รวมคิด รวมทํา 
 4. สงเสริมใหทุกภาคสวนใหบริการท่ีดีแกประชาชนและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากภัยธรรมชาติ 
แนวทางการพัฒนาอําเภอ 
 1. การสรางความรูความเขาใจในสิทธิและหนาท่ีแกบุคลากรภาครัฐ ประชาชนและใหมีการบังคับใช
กฎหมายอยางเปนธรรม 
 2. การพัฒนาระบบราชการและการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว 
 3. กําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการระดับอําเภอ 
 4. การเพ่ิมโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
 5. สงเสริมประชาธิปไตยทุกระดับและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 6. สนับสนุนการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐเพ่ือสรางเครือขายประชาสัมพันธและ
ภาพลักษณองคกร 
 7. สงเสริมใหสวนราชการมีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ 
          8. กําหนดมาตรการประหยัดการใชพลังงานและทรัพยากร 
 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบลบางแกว 

ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางแกว สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี  2 วันอังคารท่ี                     
10 เมษายน พ.ศ. 2555 นายกเทศมนตรีตําบลบางแกว ไดแถลงนโยบายการบริหารงานไวดังนี้ 

1. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
โดยจะมุงพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบางแกว 

และบุคลากรดานการศึกษาใหมีความกาวหนา พัฒนาเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทุกคนใหมีความรู 
สุขภาพดี จิตใจดีอยูในสังคมอยางมีความสุข เพ่ือใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเทศบาลตําบลบางแกว   
ซ่ึงมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 บริหารและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดใหไดมาตรฐานและมี
คุณภาพและมีการบูรณาการระหวางหนวยงาน 

1.2 สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สถานท่ีออกกําลังกายรวมถึงการ
สนับสนุนอุปกรณกีฬาอยางเหมาะสมแกนักเรียนและประชาชนในทองถ่ิน 

1.3 สนับสนุนใหมีการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงคเพ่ือใหประชาชนไดใชประโยชน 
1.4 สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต เพ่ือเปดกวางในการ

คนหาความรูของประชาชน 
1.5 สงเสริมการนําระบบสารเทศและเทคโนโลยีทางดานการศึกษามาใชอยาง

เหมาะสม 
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1.6 อนุรักษและสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูสืบไป  
 

2.นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
มุงเพ่ิมขีดความสามารถของเทศบาลตําบลบางแกว ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในดาน

สาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ตามหลัก  3  อยู คือ อยูดีกินดี  อยูดีมีสุข และอยูรอดปลอดภัย ซ่ึงมีแนวทางดังนี้ 
        2.1 ดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ตามโครงการสรางหลักประกันรายไดแก
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสอยางมีประสิทธิภาพ 

              2.2 พัฒนาและสงเคราะหเด็ก เยาวชน สตรี และผูดอยโอกาสอยางเหมาะสม 

             2.3 สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 

2.4 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพและกิจกรรมคุมครอง
และเสริมสรางสุขภาพของประชาชนเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 

2.5 สงเสริมและพัฒนาระบบการใหบริการดานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนใหมีมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขาใชบริการไดอยางท่ัวถึง 

                   2.6 สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ิมศักยภาพของศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) เทศบาล
ตําบลบางแกว และเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมาใชในการบริหารจัดการดาน
ความปลอดภัย 

2.7 รวมดําเนินการกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อยางเปนรูปธรรม   

 

3.นโยบายการสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน    
   3.1 พัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปาใหมีคุณภาพ  

3.2 กอสราง  ซอมแซม  และปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางเทา  และทางระบายน้ําใหได
มาตรฐาน 
                    3.3 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะใหมีความสวาง ครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
                3.4 ทําการขุดลอกคูคลอง และทอระบายน้ําทุกสายอยางตอเนื่อง 
                    3.5 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนโดยรวมใหสวยงาม เปนระเบียบ  เพ่ือใหเปนเมืองนาอยู 
นาอาศัย 
                    3.6 สงเสริมและพัฒนา รวมถึงรวมดูแลและรักษาแหลงน้ําตามธรรมชาติ เพ่ือใหประชาน
ไดมีน้ําท่ีเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค 
 
4. นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  
       4.1 สรางโอกาส และเพ่ิมชองทางในการเพ่ิมรายไดใหกับประชาน 
                    4.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และศักยภาพของ
ประชาชนในชุมชน 
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                    4.3 สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ให
สอดคลองกับศักยภาพของชุมชน 

4.4  สงเสริมการรวมกลุมอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน 
                     4.5 พัฒนาแกงน้ําหูแรใหเปนแหลงทองเท่ียวและเปนแหลงสรางรายไดของทองถ่ิน  

 

5.นโยบายดานการเมือง และการบริหาร  

โดยจะมุงบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เนนความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวม
ของประชานในการบริหาร ซ่ึงมีแนวทางดังนี้ 

5.1 เทิดทูนไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รักษาไวซ่ึงการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

                5.2 พัฒนาเทศบาลใหเปนองคกรท่ีกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

                    5.3 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารบานเมือง  และสงเสริมให
ประชาชนเขารวมเวทีประชาคมตามกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา 

5.4 ยึด ม่ันในระบบคุณธรรมและใหบริการประชาน ดวยความเปนธรรมและ               
เปนมิตร 

5.5 ติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียงไรสายใหมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

5.6 พัฒนาบุคคลกรในองคกร ใหมีความรูความสามารถ สามารถปฎิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5.7 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในหมูบาน/ชุมชน และบุคลากรในองคกร 

5.8 สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขอมูลมาใชในการบริหารงาน
และบริการประชาชน เพ่ือใหการบริการเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5.9 สรางทัศนคติในการทํางานของบุคลากรของเทศบาล โดยใหถือประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ มุงม่ัน เสียสละ และทุมเทสติปญญา เพ่ือสรางผลงานและความพึงพอใจใหเกิดแก
ประชาชน 

 

6.นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

       6.1 ปรับปรุงระบบการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี 
       6.2 ปรับปรุงภูมิทัศนในหมูบาน/ชุมชน ใหมีความสวยงาม 

        6.3 บูรณาการการปองกันและแกไขปญหาภัยธรรมชาติใหเกิดความรวดเร็ว 

        6.4 สงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานทดแทนในชุมชน 

 

7.นโยบายดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

7.1 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใชในการพัฒนา กอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมท้ังปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง  

                7.2 พัฒนาความรู และทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร  

                    7.3 รวมเปนศูนยประสานงานการพัฒนาและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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ส่วนที่  5 
กำรน ำแผนพัฒนำสำมป ี

ไปสู่กำรปฏิบัติ 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

ภำคผนวก  ก 
รูปแผนที่ตำมแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภำคผนวก  ข 
กำรประเมินคุณภำพของแผน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรที่เกินศักยภำพ 

 
 
 
 



 
 
 
 

โครงกำรที่อุดหนุน 
หน่วยงำนอื่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
    1.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนดานเศรษฐกิจพอเพียง     

         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการฝกอบรมใหความรูและ
ศึกษาดูงานเก่ียวกับเทคนิคทาง
เกษตร และเกษตรพอเพียง 

เพ่ือใหเกษตรกรไดรับ ความรู
เก่ียวกับเทคนิคทาง
การเกษตรและเกษตร
พอเพียง 

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานนอก   20,000 
(งบ ทต.) 

 20,000 
(งบ ทต.) 

20,000 
(งบ ทต.) 

จํานวน 
ครั้ง/ป 

เกษตรกรมีความรู
เก่ียวกับเทคนิคทาง
การเกษตร และ
เกษตรพอเพียง
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

2. โครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    

เพ่ือสงเสริมอาชีพใหแก
ประชาชนใหมีรายได
เพ่ิมข้ึน     

สงเสริมอาชีพใหแกกลุมเกษตรกร 
หมูท่ี  1 – 7  ต.ทามะเดื่อ   

 50,000 
(งบ ทต.) 

 50,000 
(งบ ทต.) 

50,000 
(งบ ทต.) 

จํานวน 
ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับการ
สงเสริมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง    

สํานักปลดั 

3. โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรตาํบล 

เพ่ือใหความรูแกเกษตรกร  
นําความรูไปพัฒนาดาน
การเกษตร 

พัฒนาแหลงเรียนรู จํานวน  1 แหง 20,000 
(งบ ทต.) 

 20,000 
(งบ ทต.) 

20,000 
(งบ ทต.) 

จํานวน
แหลง
เรียนรู 

ประชาชนท่ี
ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรมี
ความรูนําไปพัฒนา
อาชีพ 

สํานักปลดั 

4. โครงการสงเสริมศักยภาพการใชภมูิ
ปญญาทองถ่ินในการประกอบอาชีพ
ของสตรีตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

เพ่ือสงเสริมอาชีพใหแกสตรี
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

สงเสริมอาชีพใหแกสตรี หมูท่ี 1-7 
ตําบลทามะเดื่อ  

10,000 
(งบ ทต.) 

 10,000 
(งบ ทต.) 

10,000 
(งบ ทต.) 

จํานวน 
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับการ
สงเสริมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง    

สํานักปลดั 

ผ 01 
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                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมงานพัฒนาและสรางโอกาสในชุมชน     
       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการจดัซื้อรถไถนา   เพ่ือลดคาใชจายในการ                
 ไถนาใหแกประชาชน 

จัดซื้อรถไถนา  จํานวน 1 คัน 
 

- 
 

 1,300,000 
(งบ ทต.) 

- จํานวน 
1 คัน 

ประชาชนลดภาระ
คาใชจาย                
ในการไถนา 

สํานักปลดั 

2. โครงการจดัซื้อรถเก่ียวขาว  
 

 เพ่ือลดคาใชจายและลด 
 ระยะเวลาในการเก็บ 
 เก่ียวขาวใหแกประชาชน 

จัดซื้อรถเก่ียวขาว  จํานวน 1 คัน 
 

- 
 

 1,300,000 
(งบ ทต.) 

- จํานวน 
1 คัน 

ประชาชนลดภาระ
คาใชจายและลด
ระยะเวลาในการ
เก็บเก่ียวขาว   

สํานักปลดั 

3. โครงการจดัซื้อรถอัดฟางขาว   เพ่ือลดคาใชจายในการเก็บ    
 ฟางขาวหลังการเก็บเก่ียว 
 ขาวใหแกประชาชน 

จัดซื้อรถอัดฟางขาว  
จํานวน  1 คัน 

-  1,300,000 
(งบ ทต.) 

- จํานวน 
1 คัน 

 ประชาชนลดภาระ
คาใชจายใน   
 การเก็บฟางขาวหลัง
การเก็บเก่ียวขาว 

สํานักปลดั 

4. โครงการจดัซื้อรถบรรทุก 6 ลอ 
พรอมติดเครน 
 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และใหบริการบรรทุกสิ่งของ
ตาง ๆ แกประชาชน  

จัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ พรอม       
ติดเครน  จํานวน  1 คัน 
 

-  1,400,000 
(งบ ทต.) 

- จํานวน 
1 คัน 

ประชาชนสามารถเขา
รับบริการบรรทุก
สิ่งของตางๆ จาก ทต. 

สํานักปลดั 

5. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกลุมรบั
ซื้อนํ้ายางสด   

เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

กลุมรับซื้อนํ้ายางสด  หมูท่ี  1,5  
ต.ทามะเดื่อ   

30,000 
(งบ ทต.) 

 - - จํานวน
ผูเขารวม 

เกษตรกรทําสวนยาง
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
              1.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมงานพัฒนาและสรางโอกาสในชุมชน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

6. โครงการสงเสริมอาชีพเลีย้งสัตวปก  เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพและ      
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

กลุมเลี้ยงสตัวปก เชน ไก เปด นก
กระทา   ม.2,6,7  ต.ทามะเดื่อ 

30,000 
(งบ ทต.) 

 30,000 
(งบ ทต.) 

30,000 
(งบ ทต.) 

จํานวนผู
เขารับการ
อบรม 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

7. โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ในกระชัง/บอดิน/บอพลาสติก 

เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพ
และมรีายไดเพ่ิมข้ึน 

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

50,000 
(งบ ทต.) 

 30,000 
(งบ ทต.) 

30,000 
(งบ ทต.) 

จํานวนผู
เขารับการ
อบรม 

ประชาชนมีอาชีพและ
รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

8. โครงการสงเสริมอาชีพการเลีย้งโค
พ้ืนเมือง 

เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพ
และมรีายไดเพ่ิมข้ึน 

กลุมเลี้ยงโคพ้ืนเมือง  ม.1 – ม.7 
ต.ทามะเดื่อ 

100,000 
(งบ ทต.) 

 100,000 
(งบ ทต.) 

100,000 
(งบ ทต.) 

จํานวนผูเขา
รับการอบรม 

ประชาชนมีอาชีพและ
รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

9. โครงการสงเสริมอาชีพการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

 เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพและ 
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

กลุมปลูกผัก  ม.1 - ม.7                              
ต.ทามะเดื่อ 

30,000 
(งบ ทต.) 

 10,000 
(งบ ทต.) 

10,000 
(งบ ทต.) 

จํานวนผูเขา
รับการ
อบรม 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

10. โครงการสงเสรมิการแปรรปู
ผลิตภณัฑทางการเกษตร   
และปศุสัตว 

 เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพ
และมรีายไดเพ่ิมข้ึน 

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

10,000 
(งบ ทต.) 

 5,000 
(งบ ทต.) 

5,000 
(งบ ทต.) 

จํานวนผูเขา
รับการ
อบรม 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

11. โครงการสงเสริมกลุมผลิต 
ขาวซอมมือ 

เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพ
และมรีายไดเพ่ิมข้ึน 

ปรับปรุงซอมบํารุงเครื่องสีขาว  
และอุปกรณในการผลติขาวซอมมอื  
ในเขตเทศบาลตําบลบางแกว 

20,000 
(งบ ทต.) 

 10,000 
(งบ ทต.) 

10,000 
(งบ ทต.) 

จํานวนผูเขา
รับการ
อบรม 

 ประชาชนมีอาชีพและ
รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
              1.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมงานพัฒนาและสรางโอกาสในชุมชน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

12. โครงการสงเสริมอาชีพการทํานา 
และอนุรักษขาวอินทรีย 

เพ่ือใหประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

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

200,000 
(งบ ทต.) 

 200,000 
(งบ ทต.) 

200,000 
(งบ ทต.) 

จํานวนผู
เขารับการ
อบรม 

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน   

สํานักปลดั 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพใหกับกลุม
อาชีพ 

 เพ่ือกลุมอาชีพไดพัฒนา
ผลผลติและการบริหาร
จัดการใหไดมาตรฐาน 

พัฒนากลุมอาชีพหมูท่ี 1 – 7  
ต.ทามะเดื่อ 

40,000 
(งบ ทต.) 

 40,000 
(งบ ทต.) 

40,000 
(งบ ทต.) 

จํานวนผู
เขารับการ
อบรม 

  กลุมอาชีพพัฒนา
ดานการประกอบ
อาชีพ  และดาน
การบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

14. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
ใหแกกลุมอาชีพในเขตเทศบาล 

 เพ่ือสงเสรมิอาชีพ 
ใหกับประชาชนใหมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

กลุมอาชีพหมูท่ี  1 - 7                  
ต.ทามะเดื่อ  

100,000 
(งบ ทต.) 

 

 100,000 
(งบ ทต.) 

100,000 
 (งบ ทต.) 

จํานวนผู
เขารับการ
อบรม 

 ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

15. โครงการจดัตั้งศูนยจําหนายสินคา
ของกลุมแมบาน/ของท่ีระลึกภายใน
เขตเทศบาล 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การรวมกลุมของภาค
เกษตรกรในการจําหนาย
สินคา 

กลุมแมบานภายในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว จํานวน  7  หมูบาน
มีสถานท่ีในการจําหนายสินคา 

20,000 
 (งบ ทต.) 

 

 20,000 
 (งบ ทต.) 

20,000 
 (งบ ทต.) 

จํานวนผู
เขารับการ
อบรม 

กลุมแมบาน เกษตรกร
มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการ
จําหนายสินคาแปรรูป
ทางการเกษตร 

สํานักปลดั 

 
 



 

    

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว       

 

48 

 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. กอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลติทางดาน
การเกษตร 

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  รวมพ้ืนท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 2,750 เมตร            
รายระเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด 

825,000  825,000 825,000 ระยะทาง 
2,750 
เมตร 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 

  เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลติทางดาน
การเกษตร 

2. กอสรางถนนลาดยางผิว
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 2,000,000 ระยะทาง 
600 ม. 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร ไป – มา 
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. กอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลติทางดาน
การเกษตร 

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
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา  
9,000  ตร.ม. รายระเอียดตาม
แบบ เทศบาลตําบลบางแกว
กําหนด 

3,600,000  3,600,000 - ระยะทาง 
1.500 

กม. 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 

  เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลติทางดาน
การเกษตร 

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

 

3,500,000  3,500,000 - ระยะทาง
1.460  

กม. 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. กอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลติทางดาน
การเกษตร 

5. กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรชนิด  Asphaltic  
Concrete สายบานสังเขยา – 
ทางรถไฟ  ม.3  ต.ทามะเดื่อ  
ผิวจราจรกวาง  6  เมตร  ยาว  
1,445  เมตร  รวมพ้ืนท่ีลาด 
ยางไมนอยกวา  8,670  ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบท่ี เทศบาล
ตําบลบางแกว กําหนด                                                        

3,000,000  3,000,000 - ระยะทาง
8,670  
เมตร   

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 

  เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลติทางดาน
การเกษตร 

6. กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
ชนิด  Asphaltic  Concrete 
สายโรงเรียนเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
บาลบานหูแร   ม.5  ต.ทามะเดื่อ  
ผิวจราจรกวาง  6  เมตร  ยาว  
410  เมตร  รวมพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา  2,460  ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบท่ี   เทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด  

980,000 
(งบ ทต.) 

 980,000 
(งบ ทต.) 

- ระยะทาง
2,460  
เมตร    

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. กอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลติทางดาน
การเกษตร 

7. กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรชนิด  Cape Seal                                          
สายชลประทาน – หัวสะพาน
เหล็ก  หมูท่ี 5 ต.ทามะเดื่อ  ผิว
จราจรกวาง 6  เมตร ชวงกม. 
0+900 ถึง กม.1+920  ยาว 
1.020  กม. รวม พ้ืนท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา  6,120  ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบท่ี เทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด 

3,628,000 
(งบ ทต.) 

 - - ระยะทาง
6,120  
ตร.ม. 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร  ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 

  เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลติทางดาน
การเกษตร 

8. กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรชนิด Cape Seal  สาย
หนองนํ้าขาว  ม.7  600 เมตร 
รวมพ้ืนท่ีลาดยางไมนอย กวา  
3,000  ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบท่ี เทศบาลตําบลบางแกว
กําหนด 

975,000 
(งบ ทต.) 

 - - ระยะทาง
3,000  
ตร.ม. 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. กอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลติทางดาน
การเกษตร 

9. กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรชนิด  Cape Seal  สาย
ซอยสามัคคี ม.5  ต.ทามะเดื่อ 
ผิวจราจรกวาง 5  เมตร ยาว  
1,200  เมตร รวมพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 6,000  ตร.ม.
รายละเอียดที่เทศบาลตําบลบางแกว
กําหนด 

1,950,000 
(งบ.ทต.) 

 - - ระยะทาง
6,000  
ตร.ม. 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร  ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 

  เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลติทางดาน
การเกษตร 

10. กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรชนิด  Cape Seal  สาย
ซอยคริส  ม.7  ต.ทามะเดื่อ  ผิว
จราจรกวาง  5  เมตร  ยาว  
900  เมตร รวมพ้ืนท่ีลาดยาง            
ไมนอยกวา  4,500  ตร.ม.ตาม
แบบท่ีเทศบาลตาํบลบางแกว
กําหนด 
 

1,462,000 
(งบ ทต.) 

 - - ระยะทาง
4,500  
ตร.ม. 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. กอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลติทางดาน
การเกษตร 

11. กอสรางถนนใหมสายเกาะประดู 
– สะพานนายเมง  (เลียบคลอง     
ทามะเด่ือ) ม.2 ต.ทามะเด่ือ  โดยถม
ดินยกระดับผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 
720 ม.หนา ปริมาณดินถม  4,200  
ตร.ม. ปริมาณหินผุ 556 ลบ.ม. ตาม
แบบที่เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด 

1,015,000 
(งบ.ทต.) 

 1,015,000 
(งบ.ทต.) 

- ระยะทาง
720 
ตร.ม. 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร  ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 

  เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลติทางดาน
การเกษตร 

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 ตามแบบที ่เทศบาลตําบล
บางแกวกําหนด 

1,500,000 
(งบ ทต.) 

 1,500,000 
(งบ ทต.) 

- ระยะทาง 
1,900 ม. 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. กอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลติทางดาน
การเกษตร 

13. กอสรางถนนใหม  สายแบง
เขตเทศบาลตําบลเขาชัยสน – 
เขตเทศบาลตําบลบางแกว  
(หมอพู)  ม.4  ต.ทามะเดื่อ  
โดยขุดดินยกระดับจากไหลทาง
ผิวจราจร  กวาง  6  ม.  ยาว  
1,925  ม.  ปริมาตรดินขุด  
3,800  ลบ.ม.  ปรมิาณหินผุ  
1,800  ลบ.ม.  พรอมฝงทอ
ระบายนํ้า  คสล.  มอก.ช้ัน 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 รายละเอียดตามแบบท่ี 
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด 

2,100,000 
(งบ ทต.) 

 2,100,000 
(งบ ทต.) 

- ระยะทาง 
1,925  
เมตร 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร  ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. กอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลติทางดาน
การเกษตร 

14. กอสรางใหมสายแบงเขต  
ม.2,3,4  ต.ทามะเดื่อ  เขต
เทศบาลตาํบลทามะเดื่อ  โดย
ขุดดินยกระดับไหลทางผิวจราจร  
กวาง  6  เมตร  ยาว  2,800  
ม.  ปริมาตรดินขุด  1,600  
ลบ.ม. ปรมิาตรดินถม  4,000  
ลบ.ม.  ปรมิาณหินผุ  2,646  
ลบ.ม.พรอมฝงทอระบายนํ้า  
คสล. มอก. ช้ัน 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
ตามแบบท่ีเทศบาลตําบล     
บางแกวกําหนด  
 

1,460,000 
(งบ กรม
สงเสริมฯ) 

 - 1,460,000 
(งบ กรม
สงเสริมฯ) 

ระยะทาง 
2,800  
เมตร   

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร    ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. กอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลผลติทางดาน
การเกษตร 

15. กอสรางถนนใหมสายเกาะ
ตาหมอ – ควนสาร  ม.4  
ต.ทามะเดื่อ โดยขุดดินยกระดบั
จากไหลทางผิวจราจร  กวาง 6  
เมตร  ยาว  2,800  เมตร 
มอก. ช้ัน 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
ตามแบบท่ีเทศบาลตําบล 
บางแกวกําหนด 
 

512,000 
(งบ ทต.) 

 - 512,000 
(งบ ทต.) 

ระยะทาง 
2,800  
เมตร 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร  ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. กอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลติทางดาน
การเกษตร 

16. กอสรางถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete สาย
ชลประทาน – หัวสะพานเหล็ก  
ม.5  ต. ทามะเดื่อ ขนาดกวาง 
6  เมตร  ยาว  1.00 กม. หนา  
0.05 ม. รายละเอียดตาม
ปริมาณงานแบบแปลนท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด 

5,200,000 
(งบกรม

สงเสริมฯ) 

 5,200,000 
(งบกรม

สงเสริมฯ) 

-  ระยะทาง
1.00 กม. 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร    ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง  

   17. กอสรางถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete สาย
สะพานเหล็ก – ถนนทางรถไฟ  
ม.5 ต. ทามะเดื่อ ขนาดกวาง 6  
เมตร  ยาว  2.429 กม. หนา  
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  
9,250 ตร.ม. ไมมีไหลทาง
พรอมตีเสนจราจร รายละเอียด
ตามปรมิาณงานแบบแปลนท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด  
 

8,860,000 
(งบกรม

สงเสริมฯ) 
 

 - 8,860,000 
(งบกรม

สงเสริมฯ) 
 

ระยะทาง
2.429 
กม.  

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร    ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. กอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลติทางดาน
การเกษตร 

19. กอสรางถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete สาย
ราษฎรอุทิศ ม.5 ต.ทามะเดื่อ 
ขนาดกวาง 6  เมตร  ยาว 
0.900  กม.  หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  5,444 
ตร.ม. ไมมไีหลทางพรอมตีเสน
จราจร รายละเอียดตามปริมาณ
งานแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบล
บางแกวกําหนด 

5,850,000 
(งบกรม

สงเสริมฯ) 
 
 

 5,850,000 
(งบกรม

สงเสริมฯ) 
 
 

- ระยะทาง
0.900  
กม.   

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร    ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง  

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

5,540,000 
(งบ อบจ. 
พัทลุง) 

 

 - 
 

5,540,000 
(งบ อบจ. 
พัทลุง) 

 

ระยะทาง
0.971 
กม. 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร    ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. กอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลติทางดาน
การเกษตร 

21. กอสรางถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete สาย
สะพานเฉลียว – ชองมั้ว  ม.2  
ต.ทามะเดื่อ ขนาดกวาง 5  
เมตร  ยาว 900  เมตร. หนา 
0.05 เมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานแบบแปลนท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด 

3,360,000 
(งบกรม

สงเสริมฯ) 
 
 

 3,360,000 
(งบกรม

สงเสริมฯ) 
 
 

- ระยะทาง
900 
เมตร 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร  ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง  

  เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลติทางดาน
การเกษตร 

22. กอสรางถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete สาย
สะพานเหล็ก – ทางรถไฟ  ม.5  
ต.ทามะเดื่อ ผิวจราจรกวาง 
6.00  เมตร  ยาว 2.429  กม. 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 9,250 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบล
บางแกวกําหนด 

8,860,000 
(งบกรม

สงเสริมฯ) 
 
 

 - 
 
 

- ระยะทาง
9,250 
ตาราง
เมตร 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร  ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. กอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนมีถนนท่ี
ใชสัญจรไป – มา และ
ขนสงผลติทางดาน
การเกษตร 

26. กอสรางถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete สายซอย
ราษฎรอุทิศ  ม.5  ต.ทามะเดื่อ 
ขนาดกวาง 6  เมตร  ยาว 
0.900  กม.  หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  5,444 
ตร.ม. ไมมไีหลทาง รายละเอียด
ตามปรมิาณงานแบบแปลนท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด 
 

-  5,850,000 - ระยะทาง 
5,444 
ตร.ม. 

ประชาชน มีถนนท่ี
ใชสัญจร  ไป – มา 
และขนสงผลผลติ
ทางดานการเกษตร  
ไดอยางสะดวก 

กองชาง  

 
 
 
 
 
 



 

    

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว       

 

61 

 
 
                                                            

                                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

2. ปรับปรุงถนน เพ่ือปรับปรุงถนนใหอยูใน
สภาพท่ีดี   ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป – มา  
ไดสะดวก 

1. ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง/
เครื่องหมายจราจร  สายหลังวัด
ทามะเดื่อ  หมูท่ี 4  ต.ทามะเดื่อ 
ผิวจราจรกวาง  5  เมตร รวม
ระยะทาง  280  เมตร  รวม
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอย 1,400  
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด 

210,000  210,000 - ระยะทาง  
280  
เมตร   

ถนนอยูในสภาพท่ีดี  
ประชาชนใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก 

    กองชาง 

  เพ่ือปรับปรุงถนนใหอยูใน
สภาพท่ีดี   ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป – มา  
ไดสะดวก 

2. ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายวัดสังฆวราราม - 
บานสังเขยา ม.3 ต.ทามะเด่ือ  
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไหลทางท้ังสองขาง กวางขางละ  
1.00  เมตร  ยาว 550 ม. หนา
เฉล่ีย  0.15 ม.  รวมพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
1,100 ตร.ม.รายละเอียดตาม
แบบท่ีเทศบาลตําบลบางแกว
กําหนด 

605,000  - 605,000 ระยะทาง
550 ม. 

ถนนอยูในสภาพท่ีดี  
ประชาชนใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก 

   กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

2. ปรับปรุงถนน เพ่ือปรับปรุงถนนใหอยูใน
สภาพท่ีดี   ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป – มา  
ไดสะดวก 

3. ปรับปรุงถนนเลียบเหมืองสง
นํ้าชลประทานบานทุงสงวน  
หมูท่ี 7  ต.ทามะเดื่อ  โดยถม 
หินผุยกระดับผิวจราจรกวาง  3  
เมตร ยาว  880 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15  ม. ปรมิาตรหินผุ
ถม  435  ลบ.ม. พรอมเกรด
บดอัด  ตกแตงเรยีบรอย 
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด 

145,000 
(งบ ทต.)  

 145,000 
(งบ ทต.) 

145,000 
(งบ ทต.) 

ระยะทาง  
880 
เมตร 

ถนนอยูในสภาพท่ีดี  
ประชาชนใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก 

   กองชาง 

  เพ่ือปรับปรุงถนนใหอยูใน
สภาพท่ีดี   ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป – มา  
ไดสะดวก 

4. ปรับปรุงถนนเลียบเหมืองสงนํ้า
ชลประทานบานมวงธง ม.7  ต. 
ทามะเด่ือ  โดยถมหินผุยกระดับผิว
จราจรกวาง  3  เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนาเฉล่ีย  0.15  
ม.  ปริมาตรหินผุถม  740 ลบ.ม.  
พรอมเกรดบดอัด  ตกแตง
เรียบรอย รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด 

240,000 
(งบ ทต.) 

 240,000 
(งบ ทต.) 

240,000 
(งบ ทต.) 

ระยะทาง 
1,500 
เมตร 

ถนนอยูในสภาพท่ีดี  
ประชาชนใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก 

   กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

2. ปรับปรุงถนน เพ่ือปรับปรุงถนนใหอยูใน
สภาพท่ีดี   ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป – มา  
ไดสะดวก 

5. ปรับปรุงถนนเลียบเหมืองสง
นํ้าชลประทานบานหูแร  หมูท่ี 
5  ต.ทามะเดื่อ  โดยถมหินผุ
ยกระดับผิวจราจรกวาง 3  
เมตร ยาว  2,200 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  ม. ปริมาตรหินผุ
ถม  726  ลบ.ม.  พรอมเกรด
บดอัด  ตกแตงเรยีบรอย 
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด 

240,000 
(งบ ทต.) 

 240,000 
(งบ ทต.) 

240,000 ระยะทาง 
2,200 
เมตร   

ถนนอยูในสภาพท่ีดี  
ประชาชนใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก 

กองชาง 

  เพ่ือปรับปรุงถนนใหอยูใน
สภาพท่ีดี   ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป – มา  
ไดสะดวก 

6. ปรับปรุงถนนสายควนสาร – 
ทางรถไฟ  ม.7  ต.ทามะเดื่อ  
โดยถมหินผุยกระดับผิวจราจร
กวาง  5  เมตร ยาว 800  
เมตร หนาเฉลีย่  0.15  ม.  
ปริมาตรหินผุถม  636 ลบ.ม.  
พรอมเกรดบดอัด  ตกแตง
เรียบรอย รายละเอียดตามแบบ
ท่ีเทศบาลตําบลบางแกวกําหนด 

212,000 
(งบ ทต.) 

 212,000 
(งบ ทต.) 

212,000 
(งบ ทต.) 

ระยะ 
800  
เมตร 

ถนนอยูในสภาพท่ีดี  
ประชาชนใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

2. ปรับปรุงถนน เพ่ือปรับปรุงถนนใหอยูใน
สภาพท่ีดี   ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป – มา  
ไดสะดวก 

7. ปรับปรุงถนนเลียบฝาย 
ทามะเดื่อ  ฝงซาย - ขวา  หมูท่ี 
4  ต.ทามะเดื่อ  โดยถมหินผุ
ยกระดับผิวจราจรกวาง  3.50  
เมตร ยาว  2,500 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15  ม. ปรมิาตรหินผุ
ถม 1,425 ลบ.ม.  พรอมเกรด
บดอัด  ตกแตงเรยีบรอย 
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด 

475,000 
(งบ ทต.) 

 - 475,000 
(งบ ทต.) 

ระยะทาง
2,500 
เมตร 

ถนนอยูในสภาพท่ีดี  
ประชาชนใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก 

กองชาง 

  เพ่ือปรับปรุงถนนใหอยูใน
สภาพท่ีดี   ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป – มา  
ไดสะดวก 

8. ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง
ในเขตเทศบาลตําบลบางแกวท่ี
ชํารุดเสยีหาย  โดยถมหินผุหลุม
บอในสวนท่ีชํารุด รายละเอียด
ตามแบบท่ีเทศบาลตําบล 
บางแกวกําหนด 

300,000 
(งบ ทต.) 

 300,000 
(งบ ทต.) 

300,000 
(งบ ทต.) 

จํานวน
โครงการ 

ถนนอยูในสภาพท่ีดี  
ประชาชนใชสัญจร
ไป – มา ไดสะดวก 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

2. ปรับปรุงถนน เพ่ือปรับปรุงถนนใหอยู
ในสภาพท่ีดี   ประชาชน
สามารถใชสัญจร ไป – 
มา ไดสะดวก 

9. ปรับปรุงถนนลาดยางในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกวท่ีชํารุด  
เสียหาย โดยซอมแซมผิวจราจร  
เครื่องหมายจราจรในสวนท่ี
ชํารุด รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด 

10,000,000 
(งบ ทต.) 

 10,000,000 
(งบ ทต.) 

10,000,000 
(งบ ทต.) 

จํานวน 
โครง 
การ 

ถนนอยูในสภาพท่ี
ดี  ประชาชนใช
สัญจรไป – มา ได
สะดวก 

กองชาง 

  เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรัง 
ถนนดิน ใหอยูในสภาพ
ท่ีดี  ประชาชนสามารถ
ใชสัญจร  ไป – มา  ได
สะดวก 

10. งานเกรดวัชพืชไหลทาง  
เกรดปรับผิวจราจรถนนในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว  โดย
เกรดปรับแตงคันดินไหลทาง  
รายละเอียดตามแบบ 
ท่ีเทศบาลตําบลบางแกวกําหนด 

500,000 
(งบ ทต.) 

 500,000 
(งบ ทต.) 

500,000 
(งบ ทต.) 

จํานวน
โครง 
การ 

ถนนอยูในสภาพ 
ท่ีดี  ประชาชนใช
สัญจรไป – มา   
ไดสะดวก  

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

2. ปรับปรุงถนน เพ่ือปรับปรุงถนนใหอยู
ในสภาพท่ีดี   ประชาชน
สามารถใชสัญจร  ไป – 
มา  ไดสะดวก 

11. ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง/
เครื่องหมายจราจร  สายฤกษดี  
หมูท่ี 4  ต.ทามะเดื่อ  ผิวจราจร
กวาง  5  เมตร รวมระยะทาง  
86  เมตร  รวมพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอย 430 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบท่ีเทศบาลตําบล             
บางแกวกําหนด 

64,500 
(งบ ทต.) 

 - 64,500 
(งบ ทต.) 

ระยะ 
ทาง  
86  
เมตร 

ถนนอยูในสภาพท่ี
ดี  ประชาชนใช
สัญจร ไป – มา 
ไดสะดวก 

  กองชาง 

  เพ่ือปรับปรุงถนนใหอยู
ในสภาพ  ท่ีดี  สามารถ
ใชสัญจร  ไป – มา  ได
สะดวก 
 
 
 
 
 

12. ซอมสรางถนนในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกวท่ีชํารุด
เสียหายรายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด 

1,000,000 
(งบ ทต.) 

 1,000,000 
(งบ ทต.) 

1,000,000 
(งบ ทต.) 

จํานวน
โครง 
การ 

ถนนอยูในสภาพท่ี
ดีสามารถใชสัญจร 
ไป – มา ได
สะดวก 

กอง
การศึกษา 
กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

2. ปรับปรุงถนน  เพ่ือปรับปรุงถนนใหอยู
ในสภาพท่ีดี   ประชาชน
สามารถใชสัญจร  ไป – 
มา  ไดสะดวก 

13. โครงการปรับปรุงถนนสาย
หวยหนองนํ้าขาว-ฝายนํ้าลน  
หมูท่ี 7 รวมระยะทาง 1.50 
กม.รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด 

520,000 
(งบ ทต.) 

 - - 
 

ระยะ 
ทาง  

1.50  

 ถนนอยูในสภาพ 
ท่ีดี  ประชาชนใช
สัญจร ไป – มา 
ไดสะดวก 

    กองชาง 
 
 
 
 

  เพ่ือปรับปรุงถนนใหอยู
ในสภาพท่ีดี   ประชาชน
สามารถใชสัญจร  ไป – 
มา  ไดสะดวก 

14. ซอมสรางผิวทาง 
Asphaltic Concrete  สาย
บานทามะเดื่อ-บานบางขวน
(ชวงท่ี 2) ผิวจาราจรกวาง 7 ม. 
ชวงกม. 2+356 ถึง กม. 
4+706 รวมระยะทาง 2.350 
กม รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด 

14,110,000 
(งบ กรม 
สงเสริมฯ) 

 - - ระยะ 
ทาง  

2.350 

ถนนอยูในสภาพ 
ท่ีดี  ประชาชนใช
สัญจร ไป – มา 
ไดสะดวก 

    กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

2. ปรับปรุงถนน  เพ่ือปรับปรุงถนนใหอยู
ในสภาพท่ีดี  ประชาชน
สามารถใชสัญจร 
ไป – มา  ไดสะดวก 

15. ซอมสรางผิวทาง 
Asphaltic Concrete สายซอย
ซอยพัฒนา  ผิวจราจรกวาง 6 
ม. ระยะทาง 875  เมตร  
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด 

7,870,000 
(งบ กรม 
สงเสริมฯ) 

 - - ระยะ 
ทาง 

1.375 
กม.  

ถนนอยูในสภาพ 
ท่ีดี  ประชาชนใช
สัญจร ไป – มา 
ไดสะดวก 

    กองชาง 

   16. กอสรางผิวทาง Asphaltic 
Concrete สายเขากําเชียด ผิว
จาราจรกวาง 6 ม. ชวงกม. 
0+000 ถึง กม. 1+486 รวม
ระยะทาง 1.486 กม 
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด 
 

-  10,850,000 
(งบ กรม 
สงเสริมฯ) 

- ระยะ 
ทาง  

1.486 
กม. 

ถนนอยูในสภาพ 
ท่ีดี  ประชาชนใช
สัญจร ไป – มา 
ไดสะดวก 

    กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

   
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

2. ปรับปรุงถนน  เพ่ือปรับปรุงถนนใหอยู
ในสภาพท่ีดี  ประชาชน
สามารถใชสัญจร 
ไป – มา  ไดสะดวก 

17. กอสรางผิวทาง Asphaltic 
Concrete สายซอยซอยสามัคคี  
ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 
0.900 กม. หนา 0.05 ม.   
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5.444 กม.  
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด 
 

4,903,000 
(งบ กรม 
สงเสริมฯ) 

 - - ระยะ 
ทาง 

5.444 
กม.  

ถนนอยูในสภาพ 
ท่ีดี  ประชาชนใช
สัญจร ไป – มา 
ไดสะดวก 

    กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา    

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น  

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

3. งานปองกันนํ้าทวม เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน  
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร
ของประชาชน 

1. เรียงหินปองกันนํ้าทวมและ
กัดเซาะตลิ่งคลองทามะเดื่อ  ม.
5 ,2,3  และ  ม.4 ต.ทามะเดื่อ
โดยถมดินยกระดับคันคลอง  
ปรับแตงคันคลองเรียงหินท้ิง  
กวางเฉลี่ย  6.00  ม.  ยาว  
500  ม.รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด 

10,000,000 
(งบ ทต.) 

 10,000,000 
(งบ ทต.) 

10,000,000 
(งบ ทต.) 

ระยะ 
ทาง
500  
เมตร 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน  
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรของ
ประชาชน 

    กองชาง 

  เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน  
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร
ของประชาชน 

2. เรียงหินปองกันนํ้าทวมและ
กัดเซาะริมตลิ่งคลอง ทามะเดื่อ  
ม.5 ,2,3 และ ม.4 ต.ทามะเดื่อ  
โดยเสรมิคันดินพรอมเรยีงหิน
ใหญในกลอง ตาขายยาว  
1.500  กม. รายละเอียดตาม
แบบท่ีเทศบาลตาํบลบางแกว
กําหนด 

12,000,000 
(งบกรม

ทรัพยากรนํ้า) 

 12,000,000 
(งบกรม

ทรัพยากรนํ้า) 

12,000,000 
(งบกรม

ทรัพยากรนํ้า) 

ระยะ 
ทาง
1.500  
กม. 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรของ
ประชาชน 

    กองชาง 

 
 
 



 

    

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว       

 

71 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

3. งานปองกันนํ้าทวม เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร
ของประชาชน 

3.  โครงการถมดินยกระดบัคัน
คลองปองกันนํ้าทวมและการกัด
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  
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด 
 

12,000,000 
(กรมสงเสริมฯ) 

 - 12,000,000 
(กรมสงเสริมฯ) 

ระยะ 
ทาง 
ยาว  
8.500  
กม. 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน  
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรของ
ประชาชน 

    กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

4. กอสรางทอเหลีย่ม คสล. 
 
 
 
 
 

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหา นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

1. กอสรางทอเหลี่ยม  คสล.   
หมูท่ี 2 ต. ทามะเดื่อ  ถนนสาย 
ชองมั้ว ชวง กม.0+000  ขนาด  
1.80 X 1.80 X 10 ม.  ชนิด  
2  ชองทาง ตามแบบมาตรฐาน  
กสช.เลขท่ี  3/2526                

50,000 
(งบ ปภ.) 

 - - จํานวน
1 แหง 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรของ
ประชาชน 

   กองชาง 

  เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหา นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

2. กอสรางทอเหลี่ยม  คสล.   
หมูท่ี 6 ต. ทามะเดื่อ  ถนน
สะพานเฉลียว – ชองมั้ว ชวง กม.
0+000  ขนาด  1.80 X 1.80 
X 10 ม.  ชนิด  2  ชองทาง ตาม
แบบมาตรฐาน  กสช.เลขท่ี  
3/2526                

444,000 
(งบ ปภ.) 

 444,000 
    (งบ ปภ.) 

- จํานวน
1 แหง 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรของ
ประชาชน 

   กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

4. กอสรางทอเหลีย่ม คสล. เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

3. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ม.4  
ต.ทามะเดื่อ  ถนนสายหนองนํ้า
ขาว – หมอพู ขนาด 1.80 X 
1.80 X 10 ม. ชนิด  2  
ชองทาง  ตามแบบมาตรฐาน  
กสช. เลขท่ี  3/2526        

450,000 
(งบ ปภ.) 

 450,000 
    (งบ ปภ.) 

450,000 
(งบ ปภ.) 

จํานวน
1 แหง 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน 

    กองชาง 

  เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

4. กอสรางทอเหลี่ยม  คสล.  
หมูท่ี 5 ต.ทามะเดื่อ ขามถนน
สายซอยสามัคคี - ประชารวมใจ 
ขนาด 1.80 X 1.80 X 8  ม. 
ชนิด 2 ชองทาง  ตามแบบ
มาตรฐาน กสช. เลขท่ี  
3/2526        

378,000 
(งบ ปภ.) 

 378,000 
    (งบ ปภ.) 

378,000 
(งบ ปภ.) 

จํานวน
1 แหง 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน 

    กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

4. กอสรางทอเหลีย่ม คสล. เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหา นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

5. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. 
ถนนสายหลังวัดสังฆวราราม  ม.
3  ต.ทามะเดื่อ ขนาดทอ 1.20 
X 1.20 ม. X 10 ม.  ชนิด 2 
ชองทาง ตามแบบมาตรฐาน  
กสช.เลขท่ี  3/2526        

280,000 
(งบ ปภ.) 

 

 - 280,000 
(งบ ปภ.) 

 

จํานวน
1 แหง 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน 

กองชาง 

  ลดปญหาการเกิดนํ้า
ทวมบานเรือน และพ้ืนท่ี
ทําการเกษตรของ
ประชาชน 

6. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. 
ถนนสายบางแกว-วัดหัวเขา 
ปากทางเขาวัดหูแร  ม.5          
ต.ทามะเดื่อ ขนาดทอ 1.20 X 
1.20 ม. X 10 ม.  ชนิด 2 
ชองทาง ตามแบบมาตรฐาน  
กสช.เลขท่ี  3/2526        

  280,000 
(งบ ปภ.) 

 

- จํานวน
1 แหง 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน 

กองชาง 

  เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหา นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

7. กอสรางทอเหล่ียม คสล. ถนนสาย
สะพานเฉลียว – ชองมั่ว ม.2  ต.ทา
มะเด่ือ  ขนาด  1.80 X 1.80  X 
10ม. ชนิด 2 ชองทางตามแบบ
มาตรฐาน กสช.เลขที่  3/2526    

444,000 
(งบ ปภ.) 

 

 444,000 
(งบ ปภ.) 

 

- จํานวน
1 แหง 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

4. กอสรางทอเหลีย่ม คสล.  เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

8. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. 
ถนนสายแบงเขตตําบลนาปะขอ 
– เขตเทศบาลตําบลบางแกว  
หมูท่ี 2  ต.ทามะเดื่อ ขนาด 
1.80 X 1.80 X 10 ม. ชนิด 
2 ชองทาง ตามแบบมาตรฐาน 
กสช. เลขท่ี  3/2526  
 
   

444,000 
(งบ ปภ.) 

 

 444,000 
(งบ ปภ.) 

 

- จํานวน
1 แหง 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรของ
ประชาชน 

   กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

5. ขุดลอกคูนํ้า เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

1. ปรับปรุงระบบสงนํ้า บานทุง
รวงทอง ม.1  ต.ทามะเดื่อ โดย
ปรับปรุงระบบ ปด – เปด นํ้า  
ขุดลอกระบายนํ้าเลียบถนนสาย
ทามะเดื่อ  -  บางขวน,หนาหวย
สามสาย,หวยเลียบทางรถไฟ 
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด  

450,000 
(งบ ทต.) 

 450,000 
(งบ ทต.) 

- ผูไดรับ
ประ 
โยชน 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน 

   กองชาง 

  เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

2. ขุดลอกคูระบายนํ้า / เหมือง
ระบายนํ้า/ลาํหวยสาธารณะ 
เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมภายใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบางแกว
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด 

450,000 
(งบ ทต.) 

 450,000 
(งบ ทต.) 

450,000 
(งบ ทต.) 

ผูไดรับ
ประ 
โยชน 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน 

    กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

5. ขุดลอกคูนํ้า เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

3. ขุดลอกคูสงนํ้าเพ่ือทํา
การเกษตรและแกไขปญหาภัย
แลงภายในเขตเทศบาลตําบล
บางแกว รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด 

200,000 
(งบ ทต.) 

 200,000 
(งบ ทต.) 

200,000 
(งบ ทต.) 

ผูไดรับ
ประ 
โยชน 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน 

   กองชาง 

  เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

4. การขุดลอกวัชพืชท่ีตื้นเขิน
ปรับภูมิทัศนรอบบริเวณหวย
เหมืองยืมชลประทานมวงธง  ม.
2  ต.ทามะเดื่อ ขนาดปากกวาง
เฉลี่ย 6 เมตร ยาว  3,000 
เมตร รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด 

150,000 
(งบ ทต.) 

 150,000 
(งบ ทต.) 

150,000 
(งบ ทต.) 

ระยะ 
ทาง 
3,000 
เมตร 

ลดปญหาการเกิด
ปญหานํ้าทวม
บานเรือน  และ
พ้ืนท่ีทํา
การเกษตรของ
ประชาชน 

   กองชาง 

  เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

5. การขุดลอกวัชพืชที่ต้ืนเขินปรับภูมิ
ทัศนรอบบริเวณหวยเหมืองยืม
ชลประทานหูแร  ม.5 ต.ทามะเด่ือ  
ขนาดปากกวางเฉล่ีย  6  เมตร  ยาว  
3,000  เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด 

2,500,000 
(งบ กรม

ทรัพยากรนํ้า) 

 2,500,000 
(งบ กรม

ทรัพยากรนํ้า) 

2,500,000 
(งบ กรม

ทรัพยากรนํ้า) 

ระยะ 
ทาง  
3,000  
เมตร 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน 

   กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

5. ขุดลอกคูนํ้า เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

6. การขุดลอกวัชพืชท่ีตื้นเขิน
ปรับภูมิทัศนรอบบริเวณหวย
เหมืองยืมชลประทานหวยหนอง
กก  ม.5  ต.ทามะเดื่อ  ขนาด
ปากกวางเฉลี่ย  6  เมตร  ยาว  
1,400  เมตร รายละเอียดตาม
แบบท่ีเทศบาลตาํบลบางแกว
กําหนด 

150,000 
(งบ ทต.) 

 150,000 
(งบ ทต.) 

150,000 
(งบ ทต.) 

ระยะ 
ทาง
1,400  
เมตร 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน 

    กองชาง 

  เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

7. การขุดลอกวัชพืชท่ีตื้นเขิน
ปรับภูมิทัศนรอบบริเวณหวย
หนองนํ้าขาวตอนบน  ม.7 
 ต.ทามะเดื่อ  ขนาดปากกวาง
เฉลี่ย  8  เมตร  ยาว  2,400  
เมตร รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด 

150,000 
(งบ ทต.) 

 150,000 
(งบ ทต.) 

150,000 
(งบ ทต.) 

ระยะ 
ทาง  
2,400  
เมตร 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน 

    กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

5. ขุดลอกคูนํ้า เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน  

8. การขุดลอกวัชพืชท่ีตื้นเขิน
ปรับภูมิทัศนรอบบริเวณหวย
หนองเสือฮูก  ม.5  ต.ทามะเดื่อ  
ขนาดปากกวางเฉลี่ย  6 เมตร  
ยาว  1,400  เมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาล
ตําบลบางแกวกําหนด  

-  200,000 
(งบ ทต.) 

200,000 
(งบ ทต.) 

ระยะ 
ทาง
1,400  
เมตร 

ลดปญหาการเกิด
นํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร ของ
ประชาชน 

    กองชาง 

5. ขุดลอกคูนํ้า เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

9. การขุดลอกวัชพืชท่ีตื้นเขิน
ปรับภูมิทัศนรอบบริเวณหวย
หนองนํ้าขาว - หมอพู  ม.2,3,4 
ต.ทามะเดื่อ  ขนาดปากกวาง
เฉลี่ย  5  เมตร  ยาว  3,800  
เมตร รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด 

350,000 
(งบ ทต.) 

 350,000 
(งบ ทต.) 

- ระยะ 
ทาง 
 3,800  
เมตร 

ลดปญหาการเกิด
ปญหานํ้าทวม
บานเรือน  และ
พ้ืนท่ีทํา
การเกษตรของ
ประชาชน 

    กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

5. ขุดลอกคูนํ้า เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน  

10. การขุดลอกวัชพืชท่ีตื้นเขิน
ปรับภูมิทัศนรอบบริเวณหวย
ชองมั้ว  ม.2,3,4 ต.ทามะเดื่อ  
ขนาดปากกวางเฉลี่ย  6  เมตร  
ยาว  3,500 เมตร รายละเอียด
ตามแบบท่ีเทศบาลตําบล 
บางแกวกําหนด 

300,000 
(งบ ทต.) 

 300,000 
(งบ ทต.) 

- ระยะ 
ทาง
3,500 
เมตร 

ลดปญหาการเกิด
ปญหานํ้าทวม
บานเรือนและ
พ้ืนท่ีทํา 
การเกษตรของ
ประชาชน 

    กองชาง 

  เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวมบานเรือน 
และพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
ของประชาชน 

11. ดําเนินการขุดลอกครูะบาย
นํ้า  เหมืองสงนํ้าท่ีตื้นเขินและ
ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ  
หมูท่ี  1 - 7 ตําบลทามะเดื่อ     

500,000 
(งบ ทต.) 

 500,000 
(งบ ทต.) 

- ผูไดรับ 
ประ 
โยชน 

ลดปญหาการเกิด
ปญหานํ้าทวม
บานเรือนและ
พ้ืนท่ีทํา 
การเกษตรของ
ประชาชน 

    กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  ถึง  2561) 
    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น  

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน       
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน      
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

6. กอสรางสะพาน เพ่ือใหการสัญจรไป - 
มาสะดวกเกิดความ
ปลอดภัย 

1. กอสรางสะพานคอนกรตี
เสรมิเหลก็ขามเหมือง
ชลประทานมวงธง  ม.2 ต.      
ทามะเดื่อ  กวาง 8  เมตร  ยาว  
5  เมตร  รายละเอียดตามแบบ
ท่ีเทศบาลตําบลบางแกวกําหนด 

480,000 
(งบ ทต.) 

 480,000 
(งบ ทต.) 

- พ้ืนท่ี 
กอสราง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไป - มา 

   กองชาง 

  เพ่ือใหการสัญจรไป - 
มาสะดวกเกิดความ
ปลอดภัย 

2. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กขามคลองชองม้ัว ถนนสาย
สะพานเฉลียว - ชองม้ัว  ม. 2 
และ ม.3  ต.ทามะเด่ือ  ผิวจราจร
กวาง 9  เมตร  ยาว 18  เมตร(ไม
มีทางเทา)  รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด 

1,904,000 
(งบ อบจ.พัทลุง) 

 - - พ้ืนท่ี 
กอสราง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไป - มา 

    กองชาง 

  เพ่ือใหการสัญจรไป – 
มาสะดวกเกิดความ 
ปลอดภัย 

3. กอสรางสะพาน สะพานเสริมเหล็ก
ถนนสายตลาดบางแกว –  ตลาดเขา
ชัยสน  (ขามคลองทามะเด่ือ)  ม.2  
ต.ทามะเด่ือ  ขนาดกวาง 8  เมตร  
ยาว  40  เมตร  รายละเอยีดตาม
แบบที่เทศบาลตําบลบางแกวกําหนด 

-  - 4,800,000 
(งบ ทต.) 

พ้ืนท่ี 
กอสราง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไป - มา 

    กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวดัพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน       
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

7.  โครงการขยายเขตระบบทอจาย
นํ้าประปาหมูบานพรอมอุปกรณ        
ในเขตเทศบาลตําบลบางแกว 

 เพ่ือใหประชาชนมีแหลง
นํ้าอุปโภคบรโิภคและ        
ทําการเกษตร 

หมูท่ี  1  -  7  ต.ทามะเดื่อ 300,000 
(งบ ทต.) 

 300,000 
(งบ ทต.) 

300,000 
(งบ ทต.) 

ผูไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนมีนํ้าใชใน
การอุปโภค บริโภค 
และใชทํา
การเกษตร             
ไดตลอดป 

    กองชาง 

8. โครงการปรับปรุงระบบประปาของ
เทศบาลตาํบลบางแกว 
 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลงนํ้า
อุปโภคบรโิภค  และทํา
การเกษตร 

 หมูท่ี  1  - 7 ต.ทามะเดื่อ 300,000 
(งบ ทต.) 

 200,000 
(งบ ทต.) 

100,000 
(งบ ทต.) 

ผูไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนมีนํ้าใชใน
การอุปโภค บริโภค 
และใชทํา
การเกษตร             
ไดตลอดป 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน       
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

9.  โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
พรอมระบบควบคุม 

เพ่ือใหชุมชนมีดวงไฟ
สองสวาง 10 และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

จํานวน  7  หมูบาน 75,000 
(งบ ทต.) 

 

 - 75,000 
(งบ ทต.) 

ผูไดรับ
ประโยชน 

ชุมชนมีไฟสอง
สวาง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพยสิน 

    กองชาง 

10. โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 
4 ตําบลทามะเดื่อ                                        

เพ่ือใหประชาชนมีแหลง
นํ้าอุปโภค  บริโภค  
และทําการเกษตร 

หมูท่ี 4 ตําบลทามะเดื่อ                                        450,000  
(งบ ทต.) 

 - - ผูไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการอุปโภค 
บริโภค และใชทํา
การเกษตร             
ไดตลอดป 

    กองชาง 

11. โครงการขยายเขตไฟฟาตกคาง  
ปรับปรุงระบบจายไฟฟาในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว                                            

เพ่ือใหชุมชนมีดวงไฟ
สองสวางและประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

จํานวน  7  หมูบาน                                            200,000 
 (งบ ทต.) 

 - - ผูไดรับ
ประโยชน 

ชุมชนมีไฟสอง
สวางและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพยสิน 

    กองชาง 
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ผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 
    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน       
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

12. โครงการกอสรางเสียงตามสาย
ภายในหมูบาน                               

เพ่ือสนับสนุนให
ประชาชน ไดรบับริการ
ระบบโทรคมนาคมท่ี
สะดวก และท่ัวถึง 

หมูท่ี  1 – หมูท่ี  7                 
ต.ทามะเดื่อ                               

200,000 
(งบ ทต.) 

 200,000 
(งบ ทต.) 

200,000 
(งบ ทต.) 

ผูไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการรับรู
ขอมูลขาวสาร 

    กองชาง 

13. โครงการกอสรางปรับปรุงศาลา
เอนกประสงคประจาํหมูบาน หมูท่ี 
1  ต.ทามะเดื่อ   

เพ่ือใหมีการกอสราง/
ปรับปรุงอาคารสําหรับ
ใชทํากิจกรรม   
และเกิดประโยชนแก
ประชาชน 

ศาลาเอนกประสงคหมูท่ี  1   
ต.ทามะเดื่อ 

1,500,000 
(งบ ทต.) 

 1,500,000 
(งบ ทต.) 

1,500,000 
(งบ ทต.) 

ผูไดรับ
ประโยชน 

ประชาชน ม.1  
ต.ทามะเดื่อ  มี
ศาลาอนกประสงค
ไวใชประโยชน 
ภายในหมูบาน 

    กองชาง 

14. โครงการกอสรางอาคารศูนยกูชีพ 
กูภัยและท่ีจอดรถ เทศบาลตําบล
บางแกว   

เพ่ือใหมีการกอสราง/
ปรับปรุงอาคารสําหรับ
ใชทํากิจกรรม   
และเกิดประโยชนแก
ประชาชน 

อาคารกวาง  12  เมตร  ยาว  
38  เมตร  หมูท่ี 1 บานทุง        
รวงทอง รายระเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด 

2,580,000 
(งบ ทต.) 

 - - ผูไดรับ
ประโยชน 

มีอาคารไวใช
ประโยชนในงาน 
ปองกันบรรเทา        
สาธารณภัยเทศบาล
ตําบลบางแกว   

    กองชาง 

15. โครงการปรับปรุงภมูิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก มี
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 

ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาํบลบางแกว และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานแร                          

450,000 
(งบ ทต.) 

 - - จํานวน 
2 ศพด. 

ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลตําบลบางแกว 
และศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
บานหูแร  มีมาตรฐาน
และมีความปลอดภัย
มากขึน้ 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน       
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

16. โครงการจดัทําปายช่ือโรงเรียน
เทศบาลบานหูแร   

เพ่ือเปนการพัฒนา
โรงเรียนใหมีความเปน
มาตรฐาน 

จัดทําปายช่ือโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร  หมูท่ี  5  ตําบล        
ทามะเดื่อ รายระเอียดตามแบบ
ท่ีเทศบาลตําบลบางแกวกําหนด 

150,000 
(งบ ทต.) 

 - - จํานวน
โครงการ 

โรงเรียนเทศบาล
บานหูแรมีมาตรฐาน
มากข้ึน  

กองชาง 

17. โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิด 
LED ใชพลังงานเซลลแสงอาทิตย 
Solar Cell                               

เพ่ือใหชุมชนมีดวงไฟ
สองสวางและประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ชนิด LED 
ใชพลังงานเซลลแสงอาทิตย 
Solar Cell หมูท่ี 1 - 7  ตําบล
ทามะเดื่อ   

500,000 
(งบ ทต.) 

 - 500,000  
(งบ ทต.)  

จํานวน 7 
หมูบาน 

ชุมชนมีไฟสอง สวาง 
และประชาชนมี
ความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

18. โครงการกอสรางลานสุขภาพ ใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบางแกว 

เพ่ือใหประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว 
ไดมีพ้ืนท่ีในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ในดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินการกอสรางลานสขุภาพ 
หมูท่ี 1 - 7  ตําบลทามะเดื่อ   

1,000,000 
(งบ ทต.) 

 - - จํานวน 7 
หมูบาน 

ประชาชนมีพ้ืนท่ีใน
การทํากิจกรรม 
ตาง ๆ ในดาน
สาธารณสุขอยาง
ท่ัวถึงและสะดวก
มากข้ึน 

กองชาง 
สํานักปลดั 

19. โครงการติดตั้งระบบแสงสวาง
ในทางสาธารณะ (ไฟแสงจันทร) 

เพ่ือใหชุมชนมีดวงไฟ
สองสวางและประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

ดําเนินการติดตั้ง บรเิวณสี่แยก 
หมูท่ี 2 บานเกาะประดู                                             

10,000 
(งบ ทต.) 

 - - ผูไดรับ
ประโยชน 

ชุมชนมีไฟสองสวาง 
และประชาชนมี
ความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน       
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

20. โครงการกอสรางอาคารเตาเผา
ขยะและอาคารประกอบ   

เพ่ือจัดระบบบริหาร
จัดการขยะในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกว 

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

820,000 
(งบ ทต.) 

 - - ผูไดรับ
ประโยชน 

เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ขยะในเขต
เทศบาลตาํบล 
บางแกว  

    กองชาง 

21. โครงการปรับปรุงระบบประปา         
ท้ังเขตเทศบาลตําบลบางแกว                               

เพ่ือใหระบบประปาของ
เทศบาลเกิด
ประสิทธิภาพเพ่ิม           
มากข้ึน 

ดําเนินการปรับปรุงระบบ
ประปา ใหมีประสิทธิภาพ ใน
การใหบริการประชาชน                            

-  1,000,000 
(งบ ทต.) 

- ผูไดรับ
ประโยชน 

ระบบการ
ใหบริการประปา
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

    กองชาง 

22. โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีท้ิงขยะ                                เพ่ือจัดระบบบริหาร
จัดการขยะในเขตพ้ืนท่ี 
เทศบาลตาํบลบางแกว  

ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีบรเิวณ
ท่ีท้ิงขยะของเทศบาล 

400,000 
(งบ ทต.) 

 - - ผูไดรับ
ประโยชน 

เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ขยะในเขต
เทศบาลตาํบล 
บางแกว  

    กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 
    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวดัพัทลุง 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

    1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน       
              1.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชีวั้ด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

23. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV 
พรอมศูนยควบคุมภายในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว 

เพ่ือเปนการปองกันและ
เฝาระวังการกอ
อาชญากรรม และการ
แพรระบาดของยาเสพ
ติด และการบรรเทา
สาธารณะภัยตางๆ 
รวมท้ังการกอเหตรุายใน
ชุมชน/หมูบานไดอยาง
ทันทวงที 

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด 
CCTV พรอมศูนยควบคมุ หมูท่ี 
2 และ หมูท่ี 5 ตําบลทามะเดื่อ 

998,000 
(งบกรม 

สงเสริมฯ) 

 998,000 
(งบกรม 

สงเสริมฯ) 

- ผูไดรับ
ประโยชน 

ปองกันและเฝา
ระวังการกอ
อาชญากรรม และ
การแพรระบาดของ
ยาเสพติด และการ
บรรเทาสาธารณะ
ภัยตางๆ รวมท้ัง
การกอเหตุรายใน
ชุมชน/หมูบานได
อยางทันทวงที 

กองชาง 

24. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตี
สายสังเขยา-เกาะตาหมอ หมูท่ี 3  

เพ่ือใหการสัญจรไป - 
มาสะดวกเกิดความ
ปลอดภัย 

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

 

700,000 
(งบ ทต.) 

 - - 
 

ผูไดรับ
ประโยชน 

เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกในการ
สัญจร ไป – มา
ของราษฎร 
 
 

กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 
     เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวดัพัทลุง  

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
              2.1  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและทรัพยสิน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการอบรม เยาวชน              
ตานยาเสพติดยาเสพติดในชุมชน  

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิในเขต 
เทศบาลตาํบลบางแกว 

1. ใหความรูเก่ียวกับยาเสพตดิ   
ใหโทษ 
2. ทัศนะศึกษาดูงานดานยาเสพตดิ 

70,000 
(งบ ทต.) 

 70,000 
 (งบ ทต.) 

70,000 
(งบ ทต.) 

จํานวนผู
รวมอบรม 

ปญหายาเสพตดิมี
ปริมาณลดลง 

สํานักปลดั  

2. โครงการจดัทําปายบอกทาง  ปาย
เตือน  ปายโคง  ปายอันตราย ใน
การจัดระเบียบถนน 

เพ่ือประชาชนเกิดความ
ปลอดภัย  สะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ติดตั้งปายเตือนตาง ๆ  ภายใน
เขตเทศบาล  จํานวน  6  
หมูบาน 

100,000 
(งบ ทต.) 

 100,000 
(งบ ทต.) 

100,000 
(งบ ทต.) 

จํานวนผู
รวมอบรม 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

3. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ กระจกโคง 

เพ่ือใหประชาชนเกิด
ความปลอดภัย  สะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ประชาชนเกิดความปลอดภัยใน
การ  ใชรถใชถนน 

50,000                         
(งบ ทต.) 

 50,000 
(งบ ทต.) 

50,000 
(งบ ทต.) 

จํานวน
บริเวณท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

4. โครงการรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ 

เพ่ือเสรมิสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินใหแกประชาชน 

จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดรวม 
จํานวน  2 จุด  ณ สายตรวจ 
บานทามะเดื่อ บานหูแร  
 

20,000                         
(งบ ทต.) 

 20,000 
(งบ ทต.) 

20,000 
(งบ ทต.) 

จํานวนผู
รวมอบรม 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
              2.1  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและทรัพยสิน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

5. โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน             

เพ่ือเพ่ิมจํานวน
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน           

 ผูเขาอบรมจํานวน  80  คน              30,000 
(งบ ทต.) 

 20,000 
(งบ ทต.) 

20,000 
(งบ ทต.) 

จํานวน
ผูเขารวม 

สมาชิกอปพร.
เทศบาลตาํบล 
บางแกว มีมากข้ึน
ปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

6. โครงการสนับสนุนเครื่องแตงกาย 
ชุด อปพร.  

เพ่ือใหสมาชิก อปพร .    
มีเครื่องแตงกายเปนไป
ตามระเบียบ 

 จัดซื้อเครื่องแตงกาย อปพร. 
ใหแกสมาชิก อปพร.เทศบาล
ตําบลบางแกว  

20,000 
(งบ ทต.) 

 20,000 
(งบ ทต.) 

20,000 
(งบ ทต.) 

จํานวน
สมาชิก 
อปพร. 

สมาชิก อปพร. มี
เครื่องแตงกาย
เปนไปตามระเบียบ  

สํานักปลดั 

7. โครงการจดัซื้อวัสดุครภุัณฑปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั  (ถัง
ดับเพลิง) ติดตั้งสถานท่ีตาง ๆ  
ภายในเขตเทศบาล 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือใน
การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑในการปองกัน
สาธารณภัย 

20,000 
(งบ ทต.) 

 20,000 
(งบ ทต.) 

20,000 
(งบ ทต.) 

จํานวน
วัสดุ
ครุภณัฑ 

มีอุปกรณท่ีทันสมัย
ใชบรรเทา 
สาธารณภัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

8. โครงการอบรมลูกเสือชาวบาน เพ่ือจัดกิจกรรมลูกเสือ
ชาวบานภายในเขต
เทศบาล 

จํานวน  1  ครั้ง 100,000  - - จํานวน
ผูเขารวม 

ประชาชนไดเขา
รวมกิจกรรมลูกเสือ
ชาวบาน 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  ถึง  2561) 
    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
              2.1  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและทรัพยสิน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

9. โครงการปรับปรุงศูนย อปพร. 
ของเทศบาลตําบลบางแกว 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
ทางดาน อปพร.ของ
เทศบาลตาํบลบางแกว
ใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ศูนย อปพร.มีความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

150,000 
(งบ ทต.) 

 - -  1 ครั้ง/ป สมาชิก อปพร.
ของเทศบาลตําบล
บางแกว มีศูนย
ปฏิบัติงานและ
สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กองชาง 

10. โครงการการสงเสรมิการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉินของ
เทศบาลตาํบลบางแกว  

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา 
ความรูใหแกเจาหนาท่ี
ผูปฎิบัติงาดาน
การแพทยฉุกเฉิน 

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี ปละ 1 ครั้ง   

150,000 
(งบ ทต.) 

 - 
 

-    1 ครั้ง/ป เจาหนาท่ีผู
ปฎิบัติงานมี
ความรู ความ
เขาใจในการ
ปฎิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

11. โครงการแกปญหาอุทกภัย   
ภัยแลง และชวยเหลือผูประสบภัย 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
การชวยเหลือเมื่อ
ประสบภัยธรรมชาต ิ

ผูประสบภยัหมูท่ี  1 - 7   
ต.ทามะเดื่อ 

   200,000 
 (งบ ทต.) 

 200,000 
(งบ ทต.) 

200,000 
(งบ ทต.) 

ผูไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนไดรับ
การชวยเหลือเมื่อ
ประสบภัย
ธรรมชาต ิ

สํานักปลดั 

 
 
 



 

    

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว       

 

91 

 
 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
              2.1  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและทรัพยสิน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

12. โครงการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของ ศตส. เทศบาลตําบล
บางแกว 

เพ่ือสงเสริมปฏิบัติการ 
ทางดานยาเสพติด 
(ศตส.เทศบาลตาํบล 
บางแกว) 

สงเสริมการดําเนินกิจกรรม 
ศตส. เทศบาลตาํบลบางแกว  
จํานวน  1 - 2  ครั้ง/ป 

10,000 
(งบ ทต.) 

 10,000 
(งบ ทต.) 

10,000 
(งบ ทต.) 

1 
ครั้ง/ป 

การปฏิบัติ
ทางดานยาเสพติด
ประสบ
ความสําเร็จมาก
ยิ่งข้ึนยาเสพตดิ 
ในชุมชน 

สํานักปลดั 

13. โครงการฝกอบรมทบทวนหน่ึง
ตําบลหน่ึงทีมกูชีพ ( Otos ) 

เพ่ือระบบการกูชีพ  
กูภัย  และเปนการ
เตรียมความพรอมใน
การเผชิญเหตุและ
ชวยเหลือผูประสบ 
สาธารณภัย 

ผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวน 40 คน 

50,000 
(งบ ทต.) 

 50,000 
(งบ ทต.) 

50,000 
(งบ ทต.) 

1 
ครั้ง/ป 

การปฏิบัติงาน
ทางดานการ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

14. โครงการจดัซื้อรถดบัเพลิง เพ่ือสงเสริมกิจกรรมการ
ชวยเหลือผูประสบไฟ
ไหมภายในเขตเทศบาล 

สงเสริมการดําเนินกิจกรรม
ทางดานการบรรเทาสาธารณภัย
ภายในเขตเทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

-  2,000,000 
(งบ ทต.) 

- จํานวน 
1  คัน 

การปฏิบัติงาน
ทางดานการ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.1  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและทรัพยสิน     
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

15. โครงการจดัซื้อรถกระเชา เพ่ือสงเสริมการดําเนิน
กิจกรรมของเทศบาล 

สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของ
เทศบาลใหเกิดประสิทธิภาพ 

2,500,000 
(งบ ทต.) 

 - - จํานวน 
1  คัน 

สงเสริมการดําเนิน
กิจกรรมของ
เทศบาลใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

สํานักปลดั 

16. โครงการจดัซื้อรถขุดหนาตักหลัง เพ่ือสงเสริมการดําเนิน
กิจกรรมของเทศบาล 

สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของ
เทศบาลใหเกิดประสิทธิภาพ 

-  - 2,500,000 
(งบ ทต.) 

จํานวน 
1  คัน 

สงเสริมการดําเนิน
กิจกรรมของ
เทศบาลใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

สํานักปลดั 

17. โครงการอบรมฟนฟูทักษะการ
ปฎิบัติงานของชุดปฎิบัติการ
ฉุกเฉินเบ้ืองตน(FR) 

เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใน
การเคลื่อนยายผูปวยให
มีความปลอดภัย 
 

อาสาสมัครกูชีพของเทศบาล
ตําบลบางแกว 

30,000 
(งบ ทต.) 

 - 30,000 
(งบ ทต.) 

ครั้ง/ป ชวยเหลือ
ประชาชนจาก
อุบัติเหตุเบ้ืองตน
กอนนําสง รพ. 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.2  แนวทางการพัฒนา  การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการจดัซื้อหนังสือพิมพ เพ่ือใหประชาชนมี
ความรู และรับรูขอมูล
ขาวสารบานเมือง           
เปนประจาํ 

จัดซื้อหนังสือพิมพไวประจาํ
สํานักงานเทศบาล  และประจํา
ท่ีทําการหมูบานภายในเขต
เทศบาล 

50,000    
(งบ.ทต.) 

 50,000  
(งบ.ทต.) 

50,000    
(งบ.ทต.) 

ผูไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนไดรับรู
ขอมลูขาวสาร
บานเมืองเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

2. โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
สําหรับหองสํานักงานและ
หองสมุด โรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร 

เพ่ือพัฒนาใหโรงเรียน
เทศบาลบานหูแรมี
มาตรฐานมากข้ึน 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสําหรับ
หองสํานักงานและหองสมุด 
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร             
หมูท่ี  5 

80,000 
(งบ.ทต.) 

 80,000 
(งบ.ทต.) 

80,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
โครงการ 

โรงเรียนเทศบาล
บานหูแรมีความ
เปนมาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

3. โครงการจดัซื้อเครื่องเลนสนาม   เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรูและสงเสริมการ
ออกกําลังกายของ
นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกว 

ดําเนินการจัดซื้อเครื่องเลน
สนามสําหรับ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหูแร  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนเทศบาล           
บานหูแร 

300,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน  
สถาน 
ศึกษาใน
สังกัด ทต.
บางแกว  
 

นักเรียนในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล     
ตําบลบางแกว มี
ทักษะการเรยีนรู
และพัฒนาการ     
ท่ีดีข้ึน    

กอง
การศึกษา  

 
 
 
 
 



 

    

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว       

 

94 

 
 
 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.2  แนวทางการพัฒนา  การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

4.  โครงการจดัหาสื่อวัสดุการศึกษา
และคูมือคร ู

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็ก 
เยาวชน  และประชาชน  
มีความรู 

สื่อวัสดุการศึกษา และคูมือครู  
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกวและ 
 รร. เทศบาลบานหูแร 

200,000 
(งบ.ทต.) 

 200,000 
(งบ.ทต.) 

200,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
โครงการ 

การเรยีนการสอน
มีมาตรฐาน 

กองการศึกษา 

5. โครงการสอนทักษะการใช
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนและ
อินเตอรเน็ต 

เพ่ือพัฒนาความรู ความ
เขาใจ ทักษะการใช
คอมพิวเตอรเบ้ืองตน
และอินเตอรเน็ตใหแก
เด็กนักเรยีน เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป 

 จํานวน 2 ครั้ง/  10,000
(งบ.ทต.) 

 10,000
(งบ.ทต.) 

10,000
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
2 ครั้ง 

เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
ท่ัวไป  มีความรู
ดานการใช
คอมพิวเตอร
เบ้ืองตน และ
อินเตอรเน็ต
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั,  
กองการศึกษา 

6. โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน  
(บัณฑิตนอย) 

เพ่ือจัดกิจกรรมมอบ
วุฒิบัตรใหกับนักเรยีนท่ี
จบการศึกษา 

จัดกิจกรรม  ปละ  1  ครั้ง 20,000 
(งบ.ทต.) 

 20,000 
(งบ.ทต.) 

20,000 
(งบ.ทต.) 

ครั้ง/ป เปนขวัญและ
กําลังใจใหกับเด็ก
นักเรียน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.2  แนวทางการพัฒนา  การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

7.  โครงการสอนทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด  
การเขียนภาษาอังกฤษ
ใหแกเด็กนักเรยีน 

ปละ  1  ครั้ง 20,000 
(งบ.ทต.) 

 20,000 
(งบ.ทต.) 

20,000 
(งบ.ทต.) 

ครั้ง/ป เด็กนักเรยีน
สามารถพูดและ
เขียนภาษาอังกฤษ
ได 

กองการศึกษา 

8. โครงการจดักิจกรรมคายพัฒนา
คุณธรรมและจรยิธรรมพนักงาน
เทศบาลเด็กและเยาวชน  

เพ่ือเสรมิสรางความรู
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกพนักงานเทศบาล
เด็กและเยาวชน 

ปละ  1  ครั้ง   50,000 
(งบ.ทต.) 

 50,000 
(งบ.ทต. 

50,000 
(งบ.ทต. 

ครั้ง/ป พนักงานเทศบาล
เด็กและเยาวชน มี
คุณธรรมจริยธรรม
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา 

9. โครงการขยายระบบไฟฟา ขนาด 
3 เฟส โรงเรียนเทศบาลบานหูแร 

เพ่ือพัฒนาใหโรงเรียน
เทศบาลบานหูแรมี
มาตรฐานมากข้ึน 

ดําเนินการขยายเขตไฟฟา 
ขนาด 3 เฟส 

100,000 
(งบ ทต.) 

 - - จํานวน 
 1 แหง 

โรงเรียนเทศบาล
บานหูแรมี
มาตรฐานมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

10. โครงการปรับปรุงอาคารเรยีนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหูแร 

เพ่ือเสรมิสรางองค
ความรูและการจัดการ
สภาพแวดลอม 

ขนาด 5.77 x 8.00  เมตร  
ก้ันดวยตาขายไนลอนท้ังสีด่าน 

50,000 
(งบ.ทต.) 

 - 30,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน 

เด็กมี
ประสบการณ
เรียนรูท่ี
หลากหลาย 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.2  แนวทางการพัฒนา  การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

11.  โครงการปรับปรุงโรงอาหารและ
หองนํ้า หองสวม โรงเรียนเทศบาล           
บานหูแร   

เพ่ือพัฒนาใหโรงเรียน
เทศบาลบาน             
หูแรมีมาตรฐานมากข้ึน 

ดําเนินการปรับปรุงโรงอาหาร
และหองนํ้า หองสวม โรงเรียน
เทศบาลบานหูแร   

200,000 
(งบ.ทต.) 

 200,000 
(งบ.ทต.) 

- จํานวน 1 
แหง 

โรงเรียนเทศบาล
บานหูแรมีความ
เปนมาตรฐาน 

กอง 
การศึกษา 

12. โครงการซอมแซมอาคารเรียน  เพ่ือพัฒนาใหโรงเรียน
เทศบาลบานหูแรมี
มาตรฐานมากข้ึน 

ดําเนินการ ปูกระเบ้ืองและตอ
กันสาด โรงเรียน                   
เทศบาลบานหูแร 

500,000
(งบ.ทต.) 

 - 500,000
(งบ.ทต.) 

จํานวน 1 
แหง 

โรงเรียนเทศบาล
บานหูแรมีความ
เปนมาตรฐาน  

กองชาง 
กองการศึกษา 

13. โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาํบล    
บางแกว 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนดานการศึกษา 

ดําเนินการปรับปรุงศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางแกว 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร 

128,000
(งบ.ทต.) 

 - 128,000
(งบ.ทต.) 

จํานวน
โครงการ 

เด็กนักเรยีนมี
สถานท่ีท่ีมี
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

14. โครงการศูนยเรยีนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บางแกว 

เพ่ือเปนแหลงศึกษา
เรียนรูของนักเรียน 
เยาวชน ชุมชน ในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว 

ดําเนินการกอสรางศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบางแกว ม.3 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

- จํานวน
ผูรับ
ประโยชน 

เด็กนักเรยีน ไดมี
แหลงเรียนรูและ
ฝกปฎิบัตจิริง 

กองการศึกษา 

15. โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร 
หมูท่ี 5 

เพ่ือพัฒนาใหโรงเรียน
เทศบาลบานหูแรมี
มาตรฐานมากข้ึน 

ดําเนินการ ปูกระเบ้ือง ระหวาง
ทางเทาอาคารและรอบ ศพด. 
โดยปูกระเบ้ืองชนิดเหยาบ 
ขนาด 0.50 ม. รวมพ้ืนท่ี 160 
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกวกําหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

100,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 1 
แหง 

โรงเรียนเทศบาล
บานหูแรมีความ
เปนมาตรฐาน  

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.2  แนวทางการพัฒนา  การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

16. โครงการปรับภูมิทัศนภายใน
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนดานการศึกษา 

ดําเนินการถมดินปรบัพ้ืนท่ี
สนามและถมดินรอบอาคาร
อนุบาล สําหรับโรงเรียน
เทศบาลบานหูแร รายละเอียด
ตามแบบท่ีเทศบาลตําบลบาง
แกวกําหนดพรอมปาย 
ประชาสมัพันธโครงการ          
จํานวน 1 ปาย 
 
 
 

300,000 
(งบ ทต.) 

 - - จํานวน 
1 แหง 

โรงเรียนเทศบาล
บานหูแรมีความ
เปนมาตรฐาน  

กองการศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.3  แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา   ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการจดังานวันรดนํ้าผูสูงอายุ
ภายในเขตเทศบาลตําบลบางแกว 

เพ่ือเปนการสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
 

จัดกิจกรรมรดนํ้าผูสูงอายุ   
ปละ  1  ครั้ง 

100,000 
(งบ.ทต.) 

 100,000 
 (งบ.ทต.) 

100,000 
 (งบ.ทต.) 

ครั้ง/ป เกิดการสืบทอด
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

กอง
การศึกษา 
 

2. โครงการประเพณีวันข้ึนปใหม 
 

เพ่ือจัดงานทําบุญตัก
บาตรในวันข้ึนปใหม/
กิจกรรม 
 

 จัดกิจกรรมสงทายปเกา  
ตอนรับปใหมปละ  1  ครั้ง 

40,000 
(งบ.ทต.) 

 40,000 
(งบ.ทต.) 

40,000 
(งบ.ทต.) 

ครั้ง/ป ประชาชนมีสวน
รวมในการอนุรักษ
ประเพณ ี

สํานักปลดั, 
กอง
การศึกษา 

3. โครงการจดักิจกรรมงานวันเด็ก
แหงชาติ 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กรวม
กิจกรรมในดานตาง ๆ 
รวมกัน 
 

กิจกรรมวันเด็กปละ  1  ครั้ง 50,000 
(งบ.ทต.) 

 50,000 
(งบ.ทต.) 

50,000 
(งบ.ทต.) 

ครั้ง/ป เกิดการสืบทอด
ประเพณี  
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.3  แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

4. โครงการจดังานวันแมแหงชาต ิ เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีในสมเดจ็พระ
นางเจา
พระบรมราชินีนาถ/
กิจกรรมงานวันแม
แหงชาติ 

จัดกิจกรรมงานวันแมแหงชาติ   
จํานวน  1  ครั้ง 

50,000 
(งบ.ทต.) 

 50,000 
(งบ.ทต.) 

50,000 
(งบ.ทต.) 

ครั้ง/ป ไดรวมจัดกิจกรรม
ทางรัฐพิธี 

กอง
การศึกษา 

5. โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง 

เพ่ือใหประชาชนไดเขา
รวมงานลอยกระทง
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมตามประเพณี    
ลอยกระทง  ปละ  1  ครั้ง 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

30,000 
(งบ.ทต.) 

ครั้ง/ป จัดกิจกรรมตาม
ประเพณี  

กอง
การศึกษา 

6. โครงการประเพณแีหเทียน          
วันเขาพรรษา  

เพ่ือนุรักษและฟนฟู
ประเพณีวันสําคญัทาง
ศาสนา 

ปละ  1  ครั้ง 20,000 
(งบ.ทต.) 

 20,000 
(งบ.ทต.) 

20,000 
(งบ.ทต.) 

ครั้ง/ป ประชาชนไดเขา
รวมทําบุญอันเปน
การทํานุบํารุง
ศาสนาและ 
อนุรักษ 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.3  แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

7. โครงการสงเสริมประเพณีอันดีงาม
และกิจกรรมทางศาสนาของ
ทองถ่ิน เชน พระเพณีวันสาทร
เดือนสบิ ประเพณีชักพระ  ฯลฯ 
 

เพ่ือสงเสริมประเพณีอัน
ดีงามและกิจกรรมทาง
ศาสนา 

จัดกิจกรรม  ปละ  1  ครั้ง 30,000 
(งบ.ทต.) 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

30,000 
(งบ.ทต.) 

ครั้ง/ป เกิดการสืบทอด
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

กอง
การศึกษา 

8. โครงการเยาวชนรักษวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกให
เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็กเยาวชน ในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว 

50,000 
(งบ ทต.) 

 -          - จํานวนผู
เขาอบรม 

เด็กเยาวชนไดเห็น
คุณคาของมรดก
ทางวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

9. โครงการฝกอบรมศาสนพิธีกร เพ่ือสงเสริมพิธีกรทาง
ศาสนา 

เด็กเยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลบางแกว 

10,000 
(งบ ทต.) 

 10,000 
(งบ ทต.) 

10,000 
     (งบ ทต.) 

จํานวนผู
เขาอบรม 

เด็กเยาวชนไดเห็น
คุณคาของมรดก
ทางวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

10. โครงการบวชสามเณรฤดรูอน เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกให
เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็กเยาวชน ในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว 

30,000 
(งบ ทต.) 

 30,000 
 (งบ ทต.) 

30,000 
 (งบ ทต.) 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เด็กเยาวชนไดเห็น
คุณคาของมรดก
ทางวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.3  แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

11. โครงการวันสําคัญทางราชการ เพ่ือสงเสริมประเพณีอันดี
งามและรําลึกถึงวันสําคญั
สําคัญตาง ๆ ของทาง 
ราชการ  
 

จัดกรรมในวันสําคญัตาง ๆ ปละ 
1 ครั้ง 

50,000 
(งบ.ทต.) 

 50,000 
(งบ.ทต.) 

50,000 
(งบ.ทต.)  

ปละ 1 
ครั้ง 

ไดรวมกิจกรรมทาง
รัฐพิธี 

กอง
การศึกษา 

12. โครงการวันสําคัญทางศาสนา เพ่ือสงเสริมประเพณีอันดี
งามและกิจกรรมทาง
ศาสนา 

เด็กเยาวชน และประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว 

50,000 
(งบ.ทต.) 

 50,000 
(งบ.ทต.) 

50,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
ผูเขารวม
โครงการ 

เด็กเยาวชนไดเห็น
คุณคาของมรดก
ทางวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
 

กอง
การศึกษา 

13. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

เพ่ือเปนการสงเสรมิและ
อนุรักษขนบธรรมเนียม
และประเพณีไทย 

เด็กเยาวชน และประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว 

100,000 
(งบ.ทต.) 

 100,000 
 (งบ.ทต.) 

100,000 
 (งบ.ทต.) 

จํานวน 
ผูเขารวม
โครงการ 

เด็กเยาวชนไดเห็น
คุณคาของมรดก
ทางวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.4  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจร  และมีคุณภาพมาตรฐาน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการปองกันปญหายาเสพติด
และโรคเอดสในชุมชน 

เพ่ือใหมีความรูในการ
ปองกันและควบคุม
โรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธและเอดส          

เยาวชนในเขตเทศบาล           
ตําบลบางแกว 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

10,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู
และสามารถ
ควบคุมการ
แพรกระจายของ
โรคเอดสได 

สํานักปลดั 

2. โครงการจดัตั้งศูนยสุขภาพสําหรับ
ผูสูงอายุและเด็กในชุมชน 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูดานการดูแล
สุขภาพ 

มีแหลงศึกษาหาความรูดาน
สุขภาพ 
 
 

-  500,000 
(งบ.ทต.) 

- จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู  
ความเขาใจในการ
ดูแลสุขภาพ 

สํานักปลดั 
 

3. โครงการจายคาตอบแทน
อาสาสมัครดแูลผูสูงอายุท่ีบาน  
(อผส.) 

เพ่ือสงเสริมการดูแล
สุขภาพใหแกผูสูงอายุ
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว 

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.) 

จํานวน 
อผส. 

ผูสูงอายุภายในเขต
เทศบาลตาํบล 
บางแกวไดรับการ
ดูแลดานสุขภาพ 

สํานักปลดั 

4. โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาและ
คุมกําเนิดในสุนัข/แมว 

เพ่ือลดจํานวนประชากร
สุนัขในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลบางแกว 

สุนัขและแมวภายในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกวไดรับการฉีดวัคซีน
ไมนอยกวา  80%                  

10,000 
(งบ.ทต.) 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

10,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
สุนัข แมว
ท่ีไดรับ
การฉีด
วัคซีน  

จํานวนสุนัขและ
แมว ลดจํานวนลง 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.4  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจร  และมีคุณภาพมาตรฐาน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

5. โครงการเสรมิสรางสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
บริการท่ีไดมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ
อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

จัดกิจกรรมเสริมสรางความรู
ความเขาใจ ในการดูแลสุขภาพ
กาย ใจ ชองปาก ฟน ให
ประชาชนในเขต เทศบาลตําบล
บางแกว 
 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

30,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูรับผล 
ประโยชน 

ประชาชนเกิด
ความรูความเขาใจ 
ในการดูแลสุขภาพ
มากข้ึน 

  สํานักปลัด 

6. โครงการสงเสริมการตรวจสุขภาพ
ประจําปใหแกผูสูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไป 

เพ่ือตรวจสุขภาพใหแก
ผูสูงอายุ และประชาชน
ท่ัวไปในเขตเทศบาล 
 

ผูสูงอายุ  ประชาชนท่ัวไปในเขต 
เทศบาล   

30,000 
(งบ.ทต.) 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

30,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูรับผล 
ประโยชน 

ผูสูงอายุ  และ
ประชาชนท่ัวไปใน
เขตเทศบาลไดรับ
การตรวจสุขภาพ   

  สํานักปลัด 

7. โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก 

เพ่ือควบคุมการแพร
ระบาดของโรค
ไขเลือดออก 
 

กําจัดลูกนํ้ายุงลายในเขตเทศบาล
ปละ  1  ครั้ง 

20,000 
(งบ.ทต.) 

 20,000 
(งบ.ทต.) 

20,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ครั้ง/ป 

สามารถควบคุมและ
ปองกันโรค
ไขเลือดออก   

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.4  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจร  และมีคุณภาพมาตรฐาน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

8. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข  

เพ่ือใหความรูดาน
สาธารณสุข  และเพ่ิม
ศักยภาพอาสาสมัครฯ 

อาสาสมัครสาธารณสุขในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว  

70,000 
(งบ.ทต.) 

 70,000 
(งบ.ทต.) 

70,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน/ป อาสาสมัคร
สาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีมีความรูดาน
สาธารณสุขและมี
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

9.  โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
ใหแกศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการดานสาธารณสุข
มูลฐานแกประชาชน 
 

 ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ภายในเขตเทศบาลตําบล 
บางแกว 

50,000 
(งบ.ทต.) 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

30,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน/ป การบริการดาน
สาธารณสุข         
มูลฐานในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

10. โครงการสงเสริมการออก 
กําลังกาย 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีและปองกัน
การเกิดโรค 
 

จัดกิจกรรมสงเสรมิการออก 
กําลังกาย 

70,000 
(งบ.ทต.) 

 70,000 
(งบ.ทต.) 

70,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.4  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจร  และมีคุณภาพมาตรฐาน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

25601 
(บาท) 

11. โครงการหมูบานไอโอดีน เพ่ือสนับสนุนให
ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจ ในการ
บริโภคเกลือเสรมิ
ไอโอดีน 

หมูท่ี 1 - 7  ตําบลทามะเดื่อ 20,000 
(งบ ทต.) 

 - - จํานวน 
หมูบานท่ี
เขารวม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจ ใน
การดูแลสุขภาพ
มากข้ึน 

สํานักปลดั 

12. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคเพ่ือลดโรคเบาหวาน  
และลดความดันโลหิต 

เพ่ือใหประชาชนมีความรู
ดานดูแลสุขภาพ 

หมูท่ี 1 - 7  ตําบลทามะเดื่อ 20,000 
(งบ ทต.) 

 - - จํานวน 
หมูบานท่ี
เขารวม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจ ใน
การดูแลสุขภาพ
มากข้ึน 

สํานักปลดั 

13. โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
เทศบาลตาํบลบางแกว 

เพ่ือเปนการสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนย
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนเทศบาลตําบล 
บางแกวใหมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาล
ตําบลบางแกว  

10,000 
(งบ ทต.) 

 - - ครั้ง/ป สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนา
ครอบครัวใน
ชุมชนเทศบาล
ตําบลบางแกวใหมี
ประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา   การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการจดัแขงขันกีฬาเทศบาล
ตําบลบางแกวสมัพันธตาน 
ยาเสพตดิ 

เพ่ือเช่ือมความสามัคคี
ของประชาชนภายใน
เขตเทศบาล 

จัดการแขงขันปละ  1  ครั้ง   200,000
(งบ.ทต.) 

 200,000
(งบ.ทต.) 

200,000
(งบ.ทต.) 

ครั้ง/ป เพ่ิมความสามัคคี
ของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว 

  กอง
การศึกษา 

2. โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา
หนวยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  
อําเภอบางแกวสัมพันธ            

เพ่ือเช่ือมความสามัคคี
ระหวางหนวยงาน ใน
เขตอําเภอบางแกว 

เขารวมการแขงขันปละ  1  ครั้ง   60,000 
(งบ.ทต.) 

 50,000 
(งบ.ทต.) 

50,000 
(งบ.ทต.) 

ครั้ง/ป เกิดความสัมพันธอัน
ดีระหวางหนวยงาน
รัฐ/รัฐวิสาหกิจใน
เขต อ.บางแกว 

  กอง
การศึกษา 

3. โครงการแขงขันกีฬาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือเด็กมีรางกาย
แข็งแรง 
-เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการ
และปลูกฝงการออก
กําลังกาย 

จัดการแขงขันกีฬา ปละ  1  
ครั้ง   

30,000 
(งบ.ทต.) 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

30,000 
(งบ.ทต.) 

ครั้ง/ป - เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ 
- เด็กมีพัฒนาการ
และไดออกกําลัง
กาย 

  กอง
การศึกษา 

4. โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร 
หมูท่ี 5 

เพ่ือเปนการพัฒนาและ
สงเสริมการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ 
 

ดําเนินการปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร 
 หมูท่ี 5 

50,000 
(งบ.ทต.) 

 - - ผูรับ
ประโยชน 

พัฒนาและสงเสรมิ
การเรยีนการสอนให
มีประสิทธิภาพ 

  กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 
    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลงุ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา   การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

5. โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา
กรีฑา นักเรียนระดับอําเภอ/
จังหวัด          

เพ่ือเสรมิสราง
ความสัมพันธอันดีและ
สงเสริมการเลนกีฬา
ใหแกเด็กนักเรยีน   

เขารวมการแขงขันกีฬาปละ  1  
ครั้ง   

20,000 
(งบ.ทต.) 

 20,000 
(งบ.ทต.) 

20,000 
(งบ.ทต.) 

ครั้ง/ป เกิดความสัมพันธอัน
ดีระหวางเด็ก
นักเรียน และเด็ก  
มีรางกายท่ีแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

6. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
กีฬาใหแกองคกรและหมูบาน
ภายในเขตเทศบาลตําบลบางแกว 

เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ
กีฬาใหแกองคกรและ
หมูบาน 

หมูบานภายในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว 

20,000 
(งบ.ทต.) 

 20,000 
(งบ.ทต.) 

20,000 
(งบ.ทต.) 

ผูรับ
ประโยชน 

มีอุปกรณกีฬาอยาง
เพียงพอใหกับ
หมูบาน 

กอง
การศึกษา 

7. โครงการกอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค 

เพ่ือสงเสริมการออก
กําลังกายใหแกเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค
ประจําเทศบาลตําบลบางแกว   

200,000 
(งบ.ทต.) 

 - 200,000
(งบ.ทต.) 

ผูรับ
ประโยชน 

เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 
มีพ้ืนท่ีสําหรับออก
กําลังกาย  และมี
สุขภาพท่ีด ี

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา   การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

8. โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
ดานการศึกษา 

สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหูแร และเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล
บางแกว 

1,310,760 
(งบ.ทต.) 

 1,310,760 
(งบ.ทต.) 

1,310,760 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน 

เด็กนักเรยีนทุกคน  
มีอาหารกลางวัน
รับประทานอยาง
ครบถวน และมี
คุณภาพ  

กอง
การศึกษา 

9. โครงการอาหารเสรมิ (นม) เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
ดานการศึกษา 

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหูแร และเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว 

407,680 
(งบ.ทต.) 

 407,680 
 (งบ.ทต.) 

407,680 
 (งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน 

เด็กนักเรยีน  มีนม
ดื่มตามเกณฑ อยาง
ครบถวน และมี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

10. โครงการจดัการศึกษาใหแกคน
พิการ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาใหกับคน
พิการท่ีขาดโอกาสทาง
การศึกษาใหสามารถ
ไดรับความรูเทาเทียบ
กับคนอ่ืน ๆ ในสังคม 

สํารวจคนพิการภายในเขต
เทศบาลเพ่ือใหไดรับการศึกษา
อยางท่ังถึง 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

10,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน 

คนพิการภายในเขต
เทศบาลไดรับ
การศึกษาอยางท่ัวถึง  
และเทาเทียบกับคน
อ่ืน ๆ  ในสังคม 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา   การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

11. โครงการทุนการศึกษาสําหรับเด็ก
นักเรียนท่ีเรียนดีแตยากจน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

 สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กนักเรยีน  นักศึกษาท่ีเรียนดี
แตยากจน  ตามหลักเกณฑกรม 
สถ. กําหนด 

66,000 
(งบ.ทต.) 

 66,000 
(งบ.ทต.) 

66,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน 

เด็กนักเรยีน  
นักศึกษาท่ีเรียนดีแต
ยากจน  มีโอกาสทาง
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

12. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
การเรยีน และเครื่องแตงกายชุด
นักเรียน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

 สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียน 
และเครื่องแตงกายชุดนักเรียน 
ใหแกเด็กนักเรยีนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลตําบลบางแกว   

30,000 
(งบ.ทต.) 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

30,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน 

เด็กนักเรยีน  
มีโอกาสทาง
การศึกษาเพ่ิมข้ึน  
และชวยลดภาระ
คาใชจายของ
ผูปกครองลง 

สํานักปลดั 

13. โครงการจดัจางนักเรยีน นักศึกษา
ในชวงปดภาคเรียนและการ
แกปญหาความยากจน การ
วางงาน 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนมี
รายได  และใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 

สงเสริมใหเด็กนักเรียน  และ
ประชาชนท่ัวไป ทํากิจกรรมท่ี
กอใหเกิดรายได เชน ทําขนม  
ผลิตของชํารวย  และอ่ืน ๆ  
ตามความถนัด 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

10,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูรับ
ประโยชน 

เด็กนักเรยีน  และ
ประชาชนท่ัวไป  
 มีรายไดเพ่ิมข้ึน   

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา   การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน            
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

14. โครงการทัศนะศึกษานอกสถานท่ี
ของคณะครู  กรรมการของ
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลตําบล บางแกว   

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทัศนะ
ศึกษานอกสถานท่ีของคณะครู  
กรรมการของโรงเรยีนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว   

50,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน
ผูเขารวม 

ครูและคณะกรรมการ 
โรงเรียนในเขต 
เทศบาลมี
ประสบการณทาง
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

15. โครงการทัศนะศึกษา  หนูนอย 
สําหรับเด็กเล็ก และผูปกครองของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

จัดกิจกรรมทัศนะศึกษาสําหรับ
เด็กเล็ก และผูปกครองของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหูแร หมูท่ี  5  

30,000 
(งบ.ทต.) 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

30,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูเขารวม 

เด็กเล็กและผูปกครอง
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหูแร มีโอกาส
ทัศนศึกษานอก
สถานท่ี 

กอง
การศึกษา 

16. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียนสําหรับเปนฐานในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

แหลงเรียนรูสาํหรับนักเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบางแกว  

30,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน
โครงการ 

นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว ไดมีแหลงใน
การเรยีนรูเพ่ือ
พัฒนาการเรียน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา   การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

17. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
เทศบาลบานหูแร  

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

ดําเนินการปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารเรยีนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร 

200,000 
(งบกรมสงเสริมฯ) 

 - - จํานวน 
โครงการ 

โรงเรียนไดรับการ
พัฒนาและเปน
มาตรฐานมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

18. โครงการเช่ือมตออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

ดําเนินการติดตั้งและเช่ือมตอ
ระบบอินเตอรเน็ต  

10,000 
(งบกรมสงเสริมฯ) 

 - - ผูรับ
ประโยชน 

นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา ในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบล 
บางแกว ไดมีแหลงใน
การเรยีนรูเพ่ือ
พัฒนาการเรียน 

กอง
การศึกษา 

19. โครงการปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษาสําหรับโรงเรยีน
เทศบาลบานหูแร 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลบางแกว  

30,000 

(งบกรมสงเสริมฯ) 
 - - ผูรับ

ประโยชน 
พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว  

กอง
การศึกษา 

20. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การจัดการศึกษา 

เพ่ือใชจายเปนคาใชจายสําหรับ 
- การจัดการเรียนการสอน 
- เครื่องแบบนักเรียน 
- หนังสือเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

207,543 
(งบกรมสงเสริมฯ) 

 - - ผูรับ
ประโยชน 

สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของนักเรียนในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลบางแกว 
ตามนโยบายรัฐบาล 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

21. โครงการสงเสริมสุขภาวะ
โภชนาการเด็กวัยเรียน โรงเรียน
เทศบาลบานหูแร 

เพ่ือพัฒนารางกาย
นักเรียนใหมสีุขภาวะ
อนามัยท่ีสมบูรณ 

 นักเรียนไดรับประทานอาหารเชา
ในปริมาณท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ   

440,000 
( งบ ทต.) 

 440,000 
( งบ ทต.) 

440,000 
( งบ ทต.) 

จํานวนผูรับ
ประโยชน 

นักเรียนไดรับประทาน
อาหารเชาในปริมาณท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ   
 

กอง
การศึกษา 

22. โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

เพ่ือใหโรงเรียนเกิดความ
เขมแข็งและหางไกลยา
เสพติด 
 

 นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร หางไกลยาเสพตดิ 

15,000 
(งบ ทต.) 

 

 15,000 
(งบ ทต.) 

 

15,000 
(งบ ทต.) 

 

จํานวนผูรับ
ประโยชน 

นักเรียน หางไกล 
ยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา 

23. โครงการกอสรางสนามกีฬา เพ่ือใหเด็ก เยาวชน  
ประชาชนท่ัวไปมสีุขภาพ
แข็งแรง เกิดความ
เขมแข็งและหางไกล 
ยาเสพตดิ 
 

ดําเนินการกอสรางสนามกีฬาใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบางแกว 

3,500,000 
( งบ ทต.) 

 3,500,000 
( งบ ทต.) 

3,500,000 
( งบ ทต.) 

จํานวนผูรับ
ประโยชน 

เด็ก เยาวชน  
ประชาชนท่ัวไปมี
สุขภาพแข็งแรง เกิด
ความเขมแข็งและ
หางไกลยาเสพติด 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

24. โครงการจดัหาครูสอนภาษา
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษาสูอาเซียน 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร 

400,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวนเด็ก
นักเรียน 

พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว 

กอง
การศึกษา 

25. โครงการจดัหาครูสอน
คอมพิวเตอร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร 

180,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวนเด็ก
นักเรียน 

ทักษะของนักเรียนดาน
การใชคอมพิวเตอร
เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

26. โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอร
โนตบุค จํานวน 1 เครื่อง 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร 

25,000 
(งบ ทต.) 

 - 
 

- จํานวน 1 
เครื่อง 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

27. โครงการจดัซื้อเครื่องถายเอกสาร 
สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานหูแร 

เพ่ือใหการปฎิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน 
1  เครื่อง สําหรับโรงเรียน
เทศบาลบานหูแร 

-  30,000 
(งบ ทต.) 

- จํานวน 1 
เครื่อง 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

28. โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานหูแร 

เพ่ือใหการปฎิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 
1 เครื่อง สําหรับโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร 

25,000 
(งบ ทต.) 

 - - จํานวน 1 
เครื่อง 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

29. โครงการจดัซื้อสื่อสําหรบัเด็ก
อนุบาล  

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร  หมูท่ี 5 

20,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวนเด็ก
นักเรียน 

พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว 

กอง
การศึกษา 

30. โครงการจดัซื้อสื่อและครุภณัฑ
วิทยาศาสตรและครภุัณฑ 
ทางภาษา 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร  หมูท่ี 5 

80,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวนเด็ก
นักเรียน 

พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว 

กอง
การศึกษา 

31. โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ
สําหรับอาคารสํานักงานสําหรับ
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร 
 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

-  40,000 
(งบ.ทต.) 

- จํานวน 1 
เครื่อง 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

32. โครงการจดัซื้อโตะเกาอ้ี นักเรียน 
จํานวน 15 ชุด 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร หมูท่ี 5 
 

27,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 15 
ชุด 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

33. โครงการจดัซื้อพัดลมสาํหรับ
หองเรียน จํานวน 10 ตัว 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหูแร หมูท่ี 5 
 

12,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 10 
ตัว 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 



 

    

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว       

 

115 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

34. โครงการปรับปรุงภมูิทัศนภายใน
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร  

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

ดําเนินการถมดินปรบัพ้ืนท่ีสนาม 
ถมดินรอบอาคารอนุบาล กอสราง
เสาธง/เสา  

-  - 500,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 1 
โครงการ 

โรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร ไดรับการ
พัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหดีข้ึน 

กอง
การศึกษา 

35. โครงการจดัทํารั้วคอนกรตีรอบ
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร        
ยาว 340 สูง 1.80 เมตร 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

ดําเนินการกอสรางรั้วบล็อกทึบ
ดานขาง/ดานหลัง 260 เมตร  
กอสรางรั้วชนิดโปรงดานหนา
อาคาร 80 เมตร  กอสรางปาย
ช่ือโรงเรียนเทศบาลบานหูแร 

-  - 1,400,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 1 
โครงการ 

โรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร ไดรับการ
พัฒนาและเปน
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

36. โครงการกอสรางหองพยาบาล 
หองสหกรณ หองสื่อฯ  
หองเก็บของ ท่ีจอดรถสําหรับ
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

ดําเนินการกอสรางหองพยาบาล 
หองสหกรณ หองสื่อฯ หองเก็บ
ของ และท่ีจอดรถ ของโรงเรียน
เทศบาลบานหูแร หมูท่ี 5 

-  - 1,000,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
โครงการ 

โรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร ไดรับการ
พัฒนาและเปน
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

37. โครงการจดัซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น 
สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานหูแร 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

ดําเนินการจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น 
จํานวน 1 เครื่อง  
 

15,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 1 
เครื่อง 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

38. โครงการจดัทํากระดานไวทบอรด 
 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

ดําเนินการจัดทํากระดานไวท
บอรด สําหรับโรงเรียนเทศบาล
บานหูแร จํานวน 1 ชุด 

20,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 1 
ชุด 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

39. โครงการจดัซื้อตูเก็บเอกสารและตู
โชวผลงานของ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลตําบล 
บางแกว 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

จัดซื้อตูเก็บเอกสารและตูโชว
ผลงานของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบล 
บางแกว 

100,100 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
 2 ตู 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

40. โครงการจดัซื้อชุดรับแขกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลบางแกว 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

จัดซื้อชุดรับแขกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลตําบล 
บางแกว 

20,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน  
2 ชุด 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

41. โครงการจดัซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว สถานศึกษาในสังกัด 

เพ่ือใหการปฎิบัติงานเกิด
ความสะดวก 

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
สถานศึกษาในสังกัด 
 

50,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน  
3 ชุด 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

42. 
 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บางแกว 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล  
บางแกว 

-  20,000 
(งบ.ทต.) 

- จํานวน 
 1 แหง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาํบลบางแกว 
ไดรับการพัฒนาและ
เปนมาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

43. โครงการปรับปรุงหองนํ้าหองสวม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 
บางแกว 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

ปรับปรุงหองนํ้าหองสวม     
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางแกว 

50,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
 1 แหง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาํบลบางแกว 
ไดรับการพัฒนาและ
เปนมาตรฐาน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

44. โครงการขยายหองเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหูแร 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

ขยายหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหูแร หมูท่ี 5 

70,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 1 
แหง 

โรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร ไดรับการ
พัฒนาและเปน
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

45. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตาํบล
บางแกว 

เพ่ือใหการปฎิบัติงานเกิด
ความสะดวก 

ติดตั้งกลองวงจรปดใน
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตําบลบางแกว 

100,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 2 
แหง 

การปฎิบัติงานเกิด 
ความสะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

46. โครงการพัฒนาแหงเรียนรูของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตาํบลบางแกว 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

พัฒนาแหลงเรียนรูของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลบางแกว 
 

20,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 2 
แหง 

การปฎิบัติงานเกิด 
ความสะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

47. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน(SBMLD) 
 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลบานหูแร 1,000,000 
(งบกรม 

สงเสริมฯ) 

 - - ปละ1 ครั้ง การจัดการศึกษา 
มีความเปนมาตรฐาน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

48. โครงการกอสรางอาคารเรียน          
4 ช้ัน โรงเรียนเทศบาลบานหูแร 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

ดําเนินการกอสรางอาคารเรยีน
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร      
หมูท่ี 5 

12,000,000 
(งบ 

กรมสงเสริมฯ) 

 - - จํานวน 1 
แหง 

โรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร ไดรับการ
พัฒนาและเปน
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

49. โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล           
บางแกว หมูท่ี 3 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

ดําเนินการกอสรางอาคารเรยีน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางแกว หมูท่ี 3 

12,000,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 1 
แหง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความเปนมาตรฐานเพ่ิม
มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

50. โครงการพัฒนาแหงเรียนรูของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตาํบลบางแกว 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

พัฒนาแหลงเรียนรูของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลบางแกว 

20,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 2 
แหง 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

51. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน(SBMLD) 
 

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิ
สนับสนุนดานการศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลบานหูแร 1,000,000 
(งบกรม 

สงเสริมฯ) 

 - - ปละ1 ครั้ง การจัดการศึกษามีความ
เปนมาตรฐาน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

52. โครงการจดัซื้อโตะครู ระดับ 1-2 
จํานวน 3 ชุด 
 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

จัดซื้อโตะครู ระดับ 1-2 
จํานวน 3 ชุด สําหรับโรงเรียน
เทศบาลบานหูแร 
 

10,500 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน  
5 ชุด 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

53. โครงการจดัซื้อพัดลม เพดาน
พรอมติดตั้ง ขนาด 48 น้ิว 
จํานวน 16 ตัว 
 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

จัดซื้อพัดลม เพดานพรอมติดตั้ง 
ขนาด 48 น้ิว จํานวน 16 ตัว 

40,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
 16 ตัว 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

54. โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอรพรอม
เครื่องพิมพ จํานวน 2 ชุด 
 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอม
เครื่องพิมพ จํานวน 2 ชุด 

48,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
 2 ชุด 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

55. โครงการจดัซื้อเครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจติอล (ขาว – ดํา) 
ความเร็วไมนอยกวา 20/ นาที 

 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

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

100,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ
ประโยชน 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

56. โครงการจดัซื้อเครื่องเลนสนาม 
จํานวน 1  ชุด 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม ขนาด
เครื่องเลน  5.6 x 10.0 x 3.25 
เมตร ขนาดพ้ืนท่ีติดตั้ง 8 x 12 
เมตร 

110,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
 1 ชุด 
 

สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของ
นักเรียน 
 

กอง
การศึกษา 
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      แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

57. โครงการจดัซื้อรถรับ สง นักเรียน
(รถโรงเรยีน) จํานวน 1 คัน ขนาด 
3 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไมต่ํากวา  30,000  ซีซ ี
 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร  หมูท่ี 5 

1,999,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 1 
คัน 

สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของเด็ก
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 

58. โครงการคาจางเหมาบริการ     
ตอเติมรถ  

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

ตีเสนลานกีฬาภายในอาคาร
อเนกประสงคพรอมอุปกรณ
โรงเรียนเทศบาลบาน 
หูแร  หมูท่ี 5 

400,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 1 
โครงการ 

สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของเด็ก
นักเรยีน 

กอง
การศึกษา 

59. โครงการทําถนนคอนกรตี ลาดยาง
แอสฟลติกคอนกรีต ถนนทางเขา
โรงเรียน และรอบอาคาร
เอนกประสงค 
 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

ดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตทางเขา 6 x 200 x 
250  รอบอาคารเอนกประสงค 
6 x 180 x  650 

1,000,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ
ประโยชน 

เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

60. โครงการจางทําโตะสําหรบั
รับประทานอาหาร จํานวน 2 ชุด 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

จางทําโตะสําหรับรับประทาน
อาหาร จํานวน 2 ชุด สําหรับ 
โรงเรียนเทศบาลบานหูแร   
หมูท่ี 5 
 

11,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 2 
ชุด 

การปฏิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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    แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

61. โครงการคาบริการอินเตอรเดือน
ละ 6,750 บาท จํานวน 
12 เดือน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร หมูท่ี 5 

72,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 12 
เดือน 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

62. โครงการจดัซื้อเครื่องเสียงสําหรับ
อาคารอเนกประสงค พรอมลําโพง 
จํานวน 1 ชุด 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร  หมูท่ี 5 

50,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 1 
ชุด 

ทําใหเกิดความสะดวก
ในการปฎิบัติงาน/ใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ 

กอง
การศึกษา 

63. โครงการจดัซื้อโตะ เกาอ้ี สําหรับ
อาคารอเนกประสงค 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร  หมูท่ี 5 

50,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ
ประโยชน 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

64. โครงการปรับปรุงหองภายใน
อาคารอเนกประสงค 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร หมูท่ี 5 

50,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ
ประโยชน 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

65. 
 

โครงการแขงขันกีฬาภายใน
หนวยงาน 

เพ่ือเช่ือมความสามัคคี
ภายในหนวยงาน 

จัดการแขงขันปละ 1 ครั้ง 20,000 
(งบ.ทต.) 

 20,000 
(งบ.ทต.) 

20,000 
(งบ.ทต.) 

ครั้ง/ป เพ่ิมความสามัคคภีายใน
หนวยงาน 

กอง
การศึกษา 

66. 
 

โครงการสงเสริมศักยภาพ
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร หมูท่ี 5 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ 
ประโยชน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

67. 
 

โครงการสงเสริมการออก          
กําลังกาย(แอโรบิค) ตอตาน         
ยาเสพตดิ 

เพ่ือสงเสริมการออกกําลัง
กายและหางไกล 
ยาเสพตดิ 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร  หมูท่ี 5 

15,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ 
ประโยชน 

เด็ก เยาวชน มีสุขภาพ
แข็งแรง เกิดความ
เขมแข็งและหางไกลยา
เสพติด 

กอง
การศึกษา 

68. โครงการสงนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลบางแกวเขา
รวมกิจกรรมทางวิชาการ 
 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร  หมูท่ี 5 

20,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ 
ประโยชน 

พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

69. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลตําบลบางแกว 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร หมูท่ี 5 

7,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ 
ประโยชน 

พัฒนาและสงเสรมิการ
เรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

70. 

 
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ครูสังกัดเทศบาลตําบลบางแกว 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

ครูโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร หมูท่ี 5 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ 
ประโยชน 

พัฒนาและสงเสรมิการ
เรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

71. 

 
โครงการคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการกองการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล บานหูแร 
หมูท่ี 5 

80,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ 
ประโยชน 

พัฒนาและสงเสรมิการ
เรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

72. 

 
โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
สําหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกว 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
สําหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกว 
 

444,080 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ 
ประโยชน 

เด็กนักเรยีน มีนมดืม่
ตามเกณฑ อยาง
ครบถวน และมคีุณภาพ 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

73. โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร หมูท่ี 5 

1,882,400 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ 
ประโยชน 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

74. โครงการจดัซื้อตูเก็บเอกสารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาํบล
บางแกว จํานวน 4 ตู 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

จัดซื้อตูเก็บเอกสารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาํบล 
บางแกว หมูท่ี 3 

20,000  
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
 4 ตู 

การปฎิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

75. โครงการจดัซื้อวัสดุกีฬา เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร  หมูท่ี 5 

 50,000
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ 
ประโยชน 

พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว 

กอง
การศึกษา 

76. 

 
โครงการจดัทําหองพยาบาล 
สถานศึกษาในสังกัด 
 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนสถานศึกษาในสังกัด -  100,000
(งบ.ทต.) 

- จํานวน 
ผูรับ 
ประโยชน 

พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว 

กอง
การศึกษา 

77. 

 
โครงการจดัทําหองจัดเก็บสื่อการ
สอนและผลติสื่อ ศพด. ในสังกัด 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร  หมูท่ี 5 

-  - 60,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
ผูรับ 
ประโยชน 

พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว 
 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

78. โครงการซอมแซมอาคารเรียน 
ศพด. ในสังกัด 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร หมูท่ี 5 
 

-  - 200,000
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
ผูรับ 
ประโยชน 

การปฏิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

79. โครงการจดัซื้อวัสดุงานบาน          
งานครัวของสถานศึกษาในสังกัด 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตําบลบางแกว 

50,000 
(งบ.ทต.) 

 - - ป/ครั้ง การปฏิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

80. 
 

โครงการจดัอบรมศึกษาดูงานและ
พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลตาํบลบางแกว 

40,000 
(งบ.ทต.) 

 - - ครั้ง/ป พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว 

กอง
การศึกษา 

81. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคาร
และสถานท่ีแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บางแกว และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหูแร 
 

  50,000 
(งบ.ทต.) 

- จํานวน 
 2 ศพด. 

พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว 

กอง
การศึกษา 

82. 
 

โครงการติดตั้งวงจรปดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางแกว  
ชุด 8 ตัว 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บางแกว และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหูแร 
 

-  - 90,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
8 ตัว 

เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

 



 

    

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว       

 

126 

 
 

 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

83. 
 

โครงการติดตั้งวงจรปดศูนย
พัฒนาเด็กบานหูแร สเปค ชุด 8 
ตัว 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บางแกว และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหูแร 
 

-  - 90,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
8 ตัว 

เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

84. โครงการแขงขันทักษะทางวิชา
เปดโลกการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บางแกวและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหูแร 
 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 - - ศพด.ท้ัง 
2 แหง 

พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว 

กอง
การศึกษา 

85. โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอร เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร  
หมูท่ี 5 
 

25,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน  
1 เครื่อง 

การปฏิบัติงานเกิดความ
สะดวกมากข้ึน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

86. 
 

โครงการสรางซุมทางเดินโครง
หลังคาเหล็กมุงดดวยเหล็ก ศพด 
บานหูแร 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร 
 

360,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ
ประโยชน 

เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

87. โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บางแกว หมูท่ี 3 
 

500,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ
ประโยชน 

พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว 

กอง
การศึกษา 

88. โครงการจดัหาเครื่องเลนสนาม
กลางแจง ศพด บานหูแร 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
ดานการศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร 

 
100,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ
ประโยชน 

พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว 

กอง
การศึกษา 

89. โครงการปูกระเบ้ืองพ้ืนระหวาง
อาคารและทางเขา ศพด บานหูแร
โดยปูกระเบ้ืองชนิดหยาบขนาด 
0.50 เมตร รวมพ้ืนท่ีปูกระเบ้ือง 
160  ตารางเมตร 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
ดานการศึกษา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร 

 
100,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ
ประโยชน 

พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.5  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

90. 
 

โครงการครุภณัฑหองโสต       
ทัศนูปกรณ  เครื่องเลนมลัตมิีเดยี
โปรเจคเตอรเครื่องฉายภาพ 3 
มิติ จอรับแบบ 3 จอ TV.LED 
computer 1 เครื่อง 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร หมูท่ี 5 
 

386,000 
(งบ กรม 
สงเสริมฯ) 

 - - จํานวน 
ผูรับ
ประโยชน 

พัฒนาการเรียนของ
นักเรียน ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบล 
บางแกว 

กอง
การศึกษา 

91. โครงการกอสรางอาคาร 3 ช้ัน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร หมูท่ี 5 
 

11,000,000 
(งบ กรม 
สงเสริมฯ) 

 

 - - จํานวน 
ผูรับ
ประโยชน 

เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

92. จัดซื้อรถยนตโดยสารปรับอากาศ
แบบไมโครบัส   

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษาและใชสําหรับ
กิจการของเทศบาลตําบล
บางแกว 

ดําเนินการจัดซื้อรถยนตโดยสาร
ปรับอากาศแบบไมโครบัส  
จํานวน 1 คัน 

1,999,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน  
1 คัน 

เกิดความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก   สตรี   เยาวชน   คนชรา   คนพิการ   และผูดอยโอกาส 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการเบ้ียยังชีพคนชรา เพ่ือใหการสงเคราะห
ชวยเหลือเงินเพ่ือการยัง
ชีพใหแกคนชรา  

 จายเบ้ียยังชีพใหแกคนชรา ท่ีมี
คุณสมบัติถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และสมควรไดรับ
เบ้ียยังชีพคนชรา จํานวน  12 
เดือน 

2,922,000 
(งบ.ทต.) 

 2,922,000 
(งบ.ทต.) 

2,922,000 
(งบ.ทต.) 

ผูรับ
ประโยชน 

คนชรา ในเขตเทศบาล
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

2. โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือใหการสงเคราะห
ชวยเหลือเงินเพ่ือการ 
ยังชีพใหแกคนพิการ 

 จายเบ้ียยังชีพใหแกคนพิการ ท่ีมี
คุณสมบัติถูกตองตามระเบียบฯ   
คนๆ ละ 500 บาท/เดือน    
จํานวน  12 เดือน 

240,000
(งบ.ทต.) 

 240,000 
(งบ.ทต.) 

240,000 
(งบ.ทต.) 

ผูรับ
ประโยชน 

คนพิการ ในเขต 
เทศบาล มีคณุภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

3. โครงการเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือใหการสงเคราะห
ชวยเหลือเงินเพ่ือการยัง
ชีพใหแกผูปวยเอดส 

 จายเบ้ียยังชีพใหแกผูปวยเอดส 
ท่ีมีคุณสมบัติถูกตองตาม           
ระเบียบฯ  คนๆ ละ 500 บาท/
เดือน  จํานวน  12 เดือน  

42,000 
(งบ.ทต.) 

 42,000 
(งบ.ทต.) 

42,000 
(งบ.ทต.) 

ผูรับ
ประโยชน 

ผูปวยเอดส ในเขต 
เทศบาล  มีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ      

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการและผูดอยโอกาส 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

4. โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส  
และประชาชนท่ีประสบความ
เดือดรอนอ่ืนๆ  
ในสังคม 

เพ่ือใหชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสและ
ประชาชนท่ีประสบความ
เดือดรอนอ่ืนๆ ในสังคม  
เชน เด็กยากจน, ผูยากจน
, เด็กถูกทอดท้ิง, เด็ก
กําพรา ฯลฯ 

ใหชวยเหลือผูดอยโอกาสและ
ประชาชนท่ีประสบความ
เดือดรอนอ่ืนๆ ในสังคม  
เชน เด็กยากจน, ผูยากจน ฯลฯ  
โดยใหการชวยเหลือเปนครั้งคราว  
จํานวน  100  คน  

601,000 
 (งบ.ทต.) 

 601,000 
(งบ.ทต.) 

    601,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน  
100 คน 

ผูดอยโอกาสอ่ืนๆ ใน
สังคม  ในเขตเทศบาล  
จํานวน  100 คน  มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานัก    
ปลัด 

5. โครงการสงเสริมกิจกรรมของกลุม
สตรีในเขตเทศบาล 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรม ของกลุมสตรีใน
เขต เทศบาล 

สงเสริมการจัดกิจกรรมของกลุม
สตรีในเขต เทศบาล   

20,000 
(งบ.ทต.) 

 20,000 
(งบ.ทต.) 

20,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
โครงการ 

กลุมสตรีในเขตเทศบาล  
ดําเนินกิจกรรมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

6. โครงการพัฒนาคณุธรรมและ
จริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน 
ประชาชน 

เพ่ือเสรมิสรางความรูดาน
คุณธรรมจริยธรรมใหแก
เด็กและเยาวชนรวมถึง
ประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว 

 จัดฝกอบรม ป ละ  1  ครั้ง   30,000 
(งบ.ทต.) 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

30,000 
(งบ.ทต.) 

ครั้ง/ป  เสริมสรางความรูดาน
คุณธรรมจริยธรรมใหแก
เด็กและเยาวชนรวมถึง
ประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว 

  กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการและผูดอยโอกาส 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

7. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมบาน
ใหแกผูสูงอายุ คนพิการ  
และผูดอยโอกาสท่ีมีท่ีอยูอาศัย          
ไมมั่นคงปลอดภยั  

เพ่ือใหการสงเคราะห
ชวยเหลือซอมแซมบานท่ี
อยูอาศัยใหแกผูสูงอายุ   
คนพิการและผูดอยโอกาส
ท่ีมีท่ีอยูอาศัย                      
ไมมั่นคงปลอดภยั 

ปรับปรุง/ซอมแซมบานใหแก
ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสท่ีมีท่ีอยูอาศัยไม
มั่นคง   

10,000 
   (งบ.ทต.) 

 10,000 
  (งบ.ทต.) 

10,000 
    (งบ.ทต.) 

จํานวน 
โครงการ 

ผูสูงอายุ   คนพิการ   
และผูดอยโอกาส  
มีท่ีอยูอาศัยมั่นคง
ปลอดภัย ข้ึน                       

กองชาง,
สํานักปลดั 

8. โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรม
ผูสูงอายุในชุมชน  

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมดานผูสูงอายุใน
ชุมชน 

สนับสนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
ในชุมชน   

10,000 
   (งบ.ทต.) 

 10,000 
  (งบ.ทต.) 

10,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

- ชมรมผูสูงอายุ  
สามารถดําเนินกิจกรรม
ดานผูสูงอายุในชุมชน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

9. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ดานผูสูงอายุ  

เพ่ือเสรมิสราง
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานดานผูสูงอาย ุ

จัดฝกอบรม และศึกษาดูงานการ
ปฏิบัติงานดานผูสูงอายุ ใหแก
ชมรมผูสูงอายุ  

50,000 
(งบ.ทต.) 

 50,000 
(งบ.ทต.) 

50,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

- ชมรมผูสูงอายตุําบล
ทามะเดื่อ สามารถ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการและผูดอยโอกาส 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

10. โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรม ของศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

สนับสนุนกิจกรรมของศูนยพัฒนา
ครอบครัวในเขตเทศบาลตําบล
บางแกว 

40,000 
(งบ.ทต.) 

 40,000 
(งบ.ทต.) 

40,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
ผูเขารวม
โครงการ 

 ศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตําบล 
ทามะเดื่อ  สามารถ
ดําเนินกิจกรรมดาน
เครือขายครอบครัวใน
ชุมชน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

11. โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดกิารเพ่ือเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของเด็กภายใน
เขตเทศบาลตําบล 
บางแกว 

สนับสนุนกิจกรรมของเด็กภายใน
เทศบาล  

50,000 
(งบ.ทต.) 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

    20,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
ผูเขารวม
โครงการ 

สามารถดําเนินกิจกรรม
ดานเด็กและเยาวชน
ภายในเขตเทศบาล ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการและผูดอยโอกาส 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนภายในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรม ของสภาเด็ก
ภายในเขตเทศบาล 

สนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนภายในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว   

30,000 
(งบ.ทต.) 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

30,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

สภาเด็กและเยาวชน
ของเทศบาลตําบล 
บางแกวดําเนินกิจกรรม 
ตาง ๆ  ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

13. โครงการจดัอบรม และศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ระดับตําบล 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนระดับตําบล 

จัดฝกอบรม และศึกษาดูงานการ
ปฏิบัติงานดานเด็ก  ใหแกแกนนํา
และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
ระดับตําบล  

50,000 
(งบ.ทต.) 

 50,000 
(งบ.ทต.) 

50,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

สภาเด็กและเยาวชน
ระดับตําบลสามารถ
ดําเนินกิจกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

14. โครงการฝกอบรมอาชีพคนพิการ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน
อาชีพและรายไดใหแกผู
พิการ 

จัดฝกอบรมอาชีพใหแกผูพิการใน
เขตเทศบาลตําบลบางแกว 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

10,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ผูพิการในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกวมีอาชีพ
และรายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

15. โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุและ
คนพิการ 

เพ่ือสงเสริม สนับสนุน
อาชีพและรายไดใหแก
ผูสูงอายุและคนพิการ 

จัดฝกอบรมอาชีพใหแกผูสูงอายุ
และคนพิการในเขตเทศบาลตําบล
บางแกว 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

10,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ผูสูงอายุและคนพิการ 
ในเขตเทศบาลตําบล
บางแกวมีอาชีพและ
รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการและผูดอยโอกาส 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

16. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
กลุมสตรี เยาวชนและประชาชน
ภายในเขตเทศบาล 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรเียาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว 

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานกลุม
สตรี เยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว 

50,000 
(งบ.ทต.) 

 - 50,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

กลุมสตรเียาวชนและ
ประชาชนในเขต 
เทศบาล ดําเนิน
กิจกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

17. โครงการจดัทําสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกผูสูงอายุและผูพิการ 
เชน ทางลาด หองนํ้า ฯลฯ 

เพ่ือเปนการอํานวยความ
สะดวกแกผูสูงอายุและผู
พิการท่ีมาติดตอราชการ 

ผูสูงอายุและผูพิการในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว 

100,000
(งบ.ทต.) 

 

 - 100,000 
(งบ.ทต.) 

 

จํานวนผูรับ
ประโยชน 
 

ผูสูงอายุและผูพิการ
ไดรับความสะดวกใน
การมาตดิตอราชการ
มากข้ึน 
 

สํานักปลดั 

18. โครงการจดัตั้งศูนยพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและสงเสรมิอาชีพ ผูสูงอายุ 
2559 

เพ่ือเปนการอํานวย
ความสะดวกแกผูสูงอายุ
และผูพิการท่ีมาติดตอ
ราชการ 

ผูสูงอายุและผูพิการในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว 

1,000,000
(งบ.ทต.) 

 

 - 1,000,000
(งบ.ทต.) 

 

จํานวนผูรับ
ประโยชน 

 

ผูสูงอาย ุในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว
มีอาชีพและรายได
เพ่ิมข้ึน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการและผูดอยโอกาส 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

19. โครงการประกวดหนังสั้นคุณธรรม  
 

1.เพื่อเปดพื้นที่ใหเยาวชนได
แสดงออกในทางสรางสรรคสู
สาธารณชนอยางเสรี 
2.เพื่อสงเสริมใหเกิดการสราง
ส่ือปลอดภัยและสรางสรรค
สําหรับเด็กและเยาวชน 
3.เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ส่ือสรางสรรค 

เยาวชนระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน 40 คน  

80,000 
(งบ.ทต.) 

 80,000 
(งบ.ทต.) 

80,000 
(งบ.ทต.) 

ครั้ง / ป 1.สื่อสรางสรรคได
เผยแพรสูสาธารณะ 
2.เยาวชนไดรับการ
สงเสริมในทาง
สรางสรรค 

สํานักปลดั 

20. โครงการอบรมมัคคเุทศกนอย
สื่อสารชุมชนวิถีไทย 

1.เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนได
ศึกษาเรียนรูการเปน
มัคคุเทศก 
นํานักทองเที่ยวชมแหลงทอง
เชิงวัฒนธรรม 
2.เพื่อปลูกจิตสํานกึให
เยาวชนรักหวงแหนวัฒนธรรม
ของชุมชนทองถิ่น 

 

เยาวชนกลุมสนใจ จํานวน 40 
คน 

70,000 
(งบ.ทต.) 

 

 70,000 
(งบ.ทต.) 

 

70,000 
(งบ.ทต.) 

 

ครั้ง / ป 1.เยาวชนไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 
2.เยาวชนรัก หวงแหน
วัฒนธรรมของชุมชน
ทองถ่ิน 
3.เยาวชนไดเรียนรูการ
เปนมัคคุเทศก 
นํานักทองเท่ียวชม
แหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 
 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

    2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
              2.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการและผูดอยโอกาส 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

21. โครงการอบรมเยาวชนรูเทาทันสื่อ เพ่ือสรางความรูความ
เขาใจใหเยาวชนไดรูจัก
เลือกบรโิภคสื่ออยาง
เหมาะสม 
 

เยาวชนระดับ ม.ตน จํานวน 
100 คน  

80,000 
(งบ.ทต.) 

 80,000 
(งบ.ทต.) 

80,000 
(งบ.ทต.) 

 ครั้ง/ป 
 

เยาวชนไดรับการสราง
ภูมิคุมกันในการใชสื่อ
สมัยใหม 

สํานักปลดั 

22. โครงการอบรมการปองกันและ
ชวยชีวิตเด็กจมนํ้าในพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกว 

เพ่ือเปนการเสรมิสราง
ความรูในการปองกันและ
ชวยชีวิตเด็กจมนํ้าใน
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบล 
บางแกว 

เด็ก เยาวชน หมูท่ี 1 – 7            
ตําบลทามะเดื่อ  

10,000 
(งบ.ทต.) 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

-   ครั้ง/ป 
 

เยาวชนไดรับความรูใน
การปองกันและ
ชวยชีวิตเด็กจมนํ้า 

สํานักปลดั 

23. โครงการสนับสนุนการดําเนิน
การบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลบางแกว 

เพ่ือเปนการสนับสนุนการ
ดําเนินการบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอาย ุ
 

ผูสูงอายุ หมูท่ี 1 – 7            
ตําบลทามะเดื่อ 

20,000 
(งบ.ทต.) 

 20,000 
(งบ.ทต.) 

- ครั้ง/ป 
 

ผูสูงอายุมีคณุภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    3. ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 
              3.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการอบรมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแกประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

จัดการอบรมดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชนไม
นอยกวา  50  คน 

     10,000 
(งบ.ทต.) 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

    10,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวนผู
รวม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

2. โครงการอนุรักษคคูลองแหลงนํ้า
ในเขตเทศบาลตําบลบางแกว 

เพ่ืออนุรักษคูคลอง  
แหลงนํ้าตามธรรมชาติ
ภายในเขตเทศบาลตําบล
บางแกว 

ดูแลรักษาความสะอาด  ปรับปรุง
คุณภาพนํ้าลําคลองทามะเดื่อ  
แหลงนํ้าธรรมชาต ิ

10,000 
(งบ.ทต.) 

     10,000 
(งบ.ทต.) 

10,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
โครงการ 

อนุรักษคูคลองแหลง
นํ้าภายในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว 

สํานักปลดั 

3. โครงการจดัทําเอกสารเผยแพร
ประชาสมัพันธขอมูลขาวสารดาน
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี
รับรูขอมลูขาวสารท่ีทัน
เหตุการณในปจจุบัน 

จัดทําเอกสารเผยแพรเรื่อง
เก่ียวกับขอมูลขาวสารราชการ  
จํานวน  12  ครั้ง/ป 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

10,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวนผูรับ 
ประโยชน 

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารราชการ
ตาง ๆ ได 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    3. ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 
              3.2  แนวทางการพัฒนา  การคุมครองและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนและเปนธรรม 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการสงเสริมการปลูกปาชุมชน เพ่ือสงเสริม  สนับสนุน
การปลูกปาชุมชน ใหแก
ประชาชน 

ประชาสมัพันธสนับสนุนการปลูก
ปาชุมชน ในพ้ืนท่ีสาธารณะ  สอง
ขางทางของถนนภายในเขต
เทศบาล   

70,000 
(งบ.ทต.) 

 70,000 
(งบ.ทต.)  

70,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
7 หมูบาน 

ประชาชนมีจิตสํานึก
ท่ีดีและมสีวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

  สํานักปลัด 

2. โครงการปลูกตนไมเฉลิม 
พระเกียรติในวันสําคญั  เชน  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

เพ่ือปลูกตนไมทดแทนให
มีสภาพปาไมท่ีสมบูรณ
และยั่งยืน 

ปลูกตนไมในพ้ืนท่ีภายในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว 

10,000 
  (งบ.ทต.) 

 10,000 
 (งบ.ทต.) 

10,000 
(งบ.ทต.) 

จํานนวน  
7 หมูบาน 

มีพ้ืนท่ีปาชุมชนเพ่ิม
มากข้ึนและเปนแหลง
ตนนํ้าท่ีอยูอาศัยของ
สัตว 

  สํานักปลัด 

 
 
 
                              
 
 

                                                                    
 



 

    

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว       

 

139 

 
 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    3. ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 
3.3  แนวทางการพัฒนา  การคุมครองและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนและเปนธรรม  
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการสงเสริม  สนับสนุน 
กิจกรรมการปลูกตนไมในท่ี
สาธารณะ/ชุมชน 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการปลูกตนไมใน
ท่ีสาธารณะ /ชุมชน 
ใหแกประชาชน 

จัดกิจกรรมปลูกตนไมในท่ี
สาธารณะ /ภายในเขตเทศบาล 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

10,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน
โครงการ 

พ้ืนท่ีตําบลทามะเดื่อ  
มีความรมรื่น  และมี
สิ่งแวดลอมท่ีด ี

  สํานักปลัด 

2. โครงการปลูกหญาแฝกรมิคลอง 
ทามะเดื่อและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ภายใน
เขตเทศบาล 
 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ 
ปลูกหญาแฝก   

ดําเนินการปลูกหญาแฝกบริเวณ
ริมคลอง รมิหนองนํ้าและพ้ืน         
ท่ีอ่ืน ๆ ภายในเขตเทศบาล 

5,000 
(งบ.ทต.) 

 5,000 
(งบ.ทต.) 

5,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
โครงการ 

ประชาชนมีจิตสํานึก
ท่ีดีและมสีวนรวมใน
การปลูกหญาแฝก 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    3. ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 
3.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการฝกอบรม  ศึกษาดูงาน
เก่ียวกับการบรหิารจดัการนํ้าอยาง
เปนระบบ 

เพ่ือเสรมิสรางความรู
เก่ียวกับการบรหิาร
จัดการนํ้าในชุมชน 

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานดาน
บริหารจดัการนํ้าในชุมชน ใหแก
พนักงาน และผูนําชุมชน ภายใน
เขตเทศบาลตําบลบางแกว 

20,000 
   (งบ.ทต.) 

 

 20,000 
(งบ.ทต.) 

20,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
ผูเขารวม
โครงการ 

พนักงาน และผูนํา
ชุมชน ม.1 – ม.7  
ต.ทามะเดื่อ มีความรู 
ความเขาใจในการ
บริหารจดัการนํ้าใน
ชุมชนอยางเปนระบบ 

สํานักปลดั, 
กองชาง 

2. โครงการณรงคประชาสมัพันธการ
ใชนํ้าอยางประหยัดและรูคุณคา 

เพ่ือใหประชาชนตระหนัก
ถึงคุณคาและประโยชน
ของการใชนํ้า 

 จัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสมัพันธการใชนํ้าอยาง
ประหยดั  โดยการจัดหาโปสเตอร 
แผนพับ  คูมือการใหนํ้าอยาง
ประหยดัใหแกประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตําบลบางแกว 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 

จํานวน 
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมีจิตสํานึก
ท่ีดีและรูคุณคา ใชนํ้า
อยางประหยดัเพ่ิมข้ึน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    3. ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 
3.5  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของชุมชน  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือเสรมิสรางความรู
เก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน  
ใหแกประชาชน 

 จัดฝกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ใหแกเด็กนักเรียน  
นักศึกษา  ประชาชน  และผูนํา
ชุมชน ภายในเขตเทศบาลตําบล
บางแกว 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

30,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมีจิตสํานึก
ท่ีดีและมสีวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

  สํานักปลัด 

2. โครงการปลูกและบํารุงรักษาตนไม
ในชุมชน 

เพ่ือใหประชาชนตระหนัก
ถึงคุณคาและประโยชน
ของการมีสวนรวมในการ
ปลูกและบํารุงรักษาตนไม
ในชุมชน 

 จัดกิจกรรมปลูกและบํารุงรักษา
ตนไมในชุมชน ภายในเขต
เทศบาลตาํบลบางแกว 

5,000 
(งบ.ทต.) 

 5,000 
(งบ.ทต.) 

5,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
ผูเขารวม 
โครงการ 

ประชาชนมีจิตสํานึก
ท่ีดีและมสีวนรวมใน
การปลูกและ
บํารุงรักษาตนไมใน
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

  สํานักปลัด 

3. โครงการกอสรางสวนหยอม เพ่ือเสรมิสรางความรู
เก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน  
ใหแกประชาชน 

 ดําเนินการปลูกตนไม ไมดอก ไม
ประดับและบํารุงรักษาตนไมใน
ชุมชน  

20,000 
(งบ.ทต.) 

 - 20,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
ผูเขารวม 
โครงการ 

ประชาชนมีสถานท่ี
พักผอนเปนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน 

  สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง  
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    3. ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 
3.6  แนวทางการพัฒนา  การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ําเสีย ฝุน ละออง กล่ินและเสียง   

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการจดัซื้อถังขยะเพ่ือรองรับ
ขยะของครัวเรือนภายในเขต
เทศบาล 

เพ่ือกําจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลในชุมชน 

จัดซื้อถังขยะประจําครัวเรือน
ภายในเขตเทศบาล    

300,000 
(งบ.ทต.) 

 300,000 
(งบ.ทต.) 

300,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
ผูรับ
ประโยชน 

เทศบาลตาํบล 
บางแกว  มีวิธีการ
กําจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลในชุมชน 

 สํานักปลัด 

2. โครงการจดัซื้อเตาเผาขยะ เพ่ือเปนการกําจดัขยะใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
บางแกว ใหไดมาตรฐาน 

จัดซื้อเตาเผาขยะแบบปลอด
มลพิษ จํานวน  1  เตา 

2,800,000 
(งบ ทต.) 

 2,800,000 
(งบ ทต.) 

2,800,000 
(งบ ทต.) 

จํานวน 
ผูรับ
ประโยชน 

เทศบาลตาํบล 
บางแกว มีวิธีท่ีกําจัด
ขยะ ท่ีมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 

สํานักปลดั 

3. โครงการอบรมและศึกษาดูงานการ
กําจัดขยะมลูฝอย 

เพ่ืออบรมใหความรูแก
ผูนําชุมชนเก่ียวกับการ
กําจัดขยะ 

ผูนําชุมชน หมูท่ี  1 – 7           
ต.ทามะเดื่อ   จํานวน  50  คน 

100,000 
(งบ.ทต.) 

 - - จํานวน 
ผูรับ 
การอบรม 

ประชาชนมีความรู
การคัดแยก 
ประเภทขยะ 
 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    3. ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 
3.6  แนวทางการพัฒนา  การควบคุมมลพิษจากขยะ  น้ําเสีย  ฝุน  ละออง  กล่ินและเสียง    

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

4. โครงการธนาคารขยะ เพ่ือควบคุมและลด
ปริมาณขยะในชุมชน 

เด็กนักเรยีนในโรงเรียนและ
ประชาชนท่ัวไปเขาใจในระบบ
การจัดการขยะท่ีถูกวิธีโดยการคดั
แยกขยะ นํามารวบรวมและ
จําหนาย   สามารถสรางรายได
จากขยะ 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

10,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
ผูเขารวม 
โครงการ 

ปริมาณขยะภายใน
เขตเทศบาลลดลง  
และสามรถนําขยะท่ี
รวบรวมไดมา
จําหนาย  หรือสราง
มูลคาของขยะให
เพ่ิมข้ึน 

  สํานักปลัด 

5. โครงการอบรมทําปุยหมักชีวภาพ
จากขยะ 

- เพ่ือใหผูเขาอบรมไดรบั
ความรูเรื่องปุยหมัก
ชีวภาพและการใช
ประโยชนจากปุยหมัก
ชีวภาพ 
- เพ่ือใหผูเขารับการ
อบรมสามารถจดัทําปุย
หมักชีวภาพดวยตนเอง 

อบรมใหความรูเก่ียวกับการทําปุย
หมักชีวภาพ   

100,000 
(งบ.ทต.) 

 100,000 
(งบ.ทต.) 

100,000 
(งบ.ทต.) 

จํานวน 
ผูเขารวม
โครงการ 

-ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับการทําปุย
หมักชีวภาพ 
-จํานวนขยะในชุมชน
ลดลงลดภาระ
คาใชจายในการซื้อ
ปุยเคม ี

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    3. ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 
3.6  แนวทางการพัฒนา  การควบคุมมลพิษจากขยะ  น้ําเสีย  ฝุน  ละออง  กล่ินและเสียง   
  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2560 
(บาท) 

6. โครงการจดัการการเก็บขยะในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบางแกว 

เพ่ือจัดระบบการบริหาร
จัดการขยะในเขตเทศบาล
ตําบลบางแกว 

เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการการ
จัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตําบล
บางแกว 

400,000 
(งบ.ทต.) 

 400,000 
(งบ.ทต.) 

400,000 
(งบ.ทต.) 

ปริมาณ 
ขยะลดลง 

เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะใน
เขตเทศบาล 
ตําบลบางแกว 

สํานักปลดั 

7. โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีท้ิงขยะ เพ่ือควบคุมและลด
ปริมาณขยะในชุมชน/
ทองถ่ิน 
 

ดําเนินการในเขตหมูท่ี 1 ตําบล
ทามะเดื่อ 

400,000 
(งบ ทต.) 

 - - ผูรับ
ประโยชน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาทองถิ่นใหเปนทองถิ่นท่ีเขมแข็งและนาอยู    

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูมีคณุธรรมจริยธรรม 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูคณุธรรมจรยิธรรม 

 จํานวน  1  ครั้ง 30,000 
(งบ.ทต.) 

 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 

ครั้ง/ป เสรมิสรางจิตสํานึก  
คุณธรรมจริยธรรม
แกบุคลากรของ
เทศบาล 

สํานักปลดั 
 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร
ทองถ่ินไดรับการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน  

บุคลากรทองถ่ินไดรับการอบรม
อยางนอยคนละ  1  ครั้ง  ทัศนะ
ศึกษาดูงานปละ  1  ครั้ง 

400,000 
(งบ.ทต.) 

 

 400,000 
(งบ.ทต.) 

 

400,000 
(งบ.ทต.) 

 

ครั้ง/ป บุคลากรทองถ่ินไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

3. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงและระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรภายใน
สํานักงานเทศบาลตําบลบางแกว 

-เพ่ือเพ่ิมความเร็วระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต 
-ปรับปรุงระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรใน
สํานักงาน 

ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 50,000 
(งบ.ทต.) 

 

 - - ครั้ง/ป การเขาถึงและการใช
งานอินเตอรเน็ตของ
บุคลากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สํานักปลดั 

4. โครงการเสรมิสรางครอบครัว 
เปนสุข 

เพ่ือสรางสมัพันธภาพ 
ท่ีดีภายในครอบครัว 

เยาวชนและพอ แมผูปกครองใน
พ้ืนท่ี 

80,000 
(งบ ทต.) 

 - - จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เกิดสมัพันธภาพ 
ท่ีดีภายในครอบครัว 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง  
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูมีคณุธรรมจริยธรรม 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูคณุธรรมจรยิธรรม 

 จํานวน  1  ครั้ง 30,000 
(งบ.ทต.) 

 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 

ครั้ง/ป เสรมิสรางจิตสํานึก  
คุณธรรมจริยธรรม
แกบุคลากรของ
เทศบาล 

สํานักปลดั 
 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร
ทองถ่ินไดรับการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน  

บุคลากรทองถ่ินไดรับการอบรม
อยางนอยคนละ  1  ครั้ง  ทัศนะ
ศึกษาดูงานปละ  1  ครั้ง 

400,000 
(งบ.ทต.) 

 

 400,000 
(งบ.ทต.) 

 

400,000 
(งบ.ทต.) 

 

ครั้ง/ป บุคลากรทองถ่ินไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 

3. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงและระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรภายใน
สํานักงานเทศบาลตําบลบางแกว
และบริการฟรี WiFi 

-เพ่ือเพ่ิมความเร็วระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต 
-ปรับปรุงระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรใน
สํานักงาน 
 

ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 50,000 
(งบ.ทต.) 

 

 - - ผูรับ
ประโยชน 

การเขาถึงและการใช
งานอินเตอรเน็ตของ
บุคลากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง  
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

4. โครงการออกใหบริการชําระภาษี
นอกสถานท่ี 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการจัดเก็บภาษีแก
ประชาชน 

เทศบาลตาํบลบางแกวออก
ใหบริการรับชําระภาษีนอก
สถานท่ี อํานวยความสะดวกให 
แกประชาชน  ม.1  –  ม.7 
ต.ทามะเดื่อ  

10,000 
(งบ.ทต.) 

 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 

จํานวนผู
ชําระภาษี 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการชําระ
ภาษี 

   กองคลัง 

5. โครงการจดัทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือพัฒนาระบบขอมูล
การจัดเก็บรายไดของ 
เทศบาลตาํบลบางแกว   

1. ข้ันตอนคัดลอกขอมูลท่ีดิน 
2. ข้ันตอนจัดทําแผนท่ีแมบท 
 

100,000 
(งบ.ทต.) 

 

 100,000 
(งบ.ทต.) 

 

100,000 
(งบ.ทต.) 

 

ระบบขอมลู
การจัดเก็บ
รายได 

เทศบาลตาํบล 
บางแกว  มีระบบ
ขอมลูการจัดเก็บ
ภาษีประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

   กองคลัง 
   กองชาง 

6. โครงการคืนกําไรใหแกผูเสียภาษี เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีและ
สรางแรงจูงใจในการชําระ
ภาษีเพ่ิมมากข้ึน 

 ประชาชนผูเสียภาษี 30,000 
(งบ.ทต.) 

 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 

จํานวนผู 
ชําระภาษี 

ประชาชนชําระภาษี
ในเวลาท่ีกําหนด 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

7. สํารวจความพึงพอใจในการ
ใหบริการประชาชน 

เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการและการบริการ
ประชาชน 

1. จัดทําแบบแสดงความคดิเห็น 
2. จัดทําตูรับความคิดเห็น
ประชาชน  ม.1 – ม.7   
ต.ทามะเดื่อ   

10,000 
(งบ.ทต.) 

 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 

จํานวน
ประชาชน 
ม.1-7 

การบริหารจัดการ  
และการบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

  สํานักปลัด 

8. โครงการวันเทศบาล -เพ่ือกระชับความสมัพันธ
ระหวางเทศบาลกับ
ประชาชน 
-เพ่ือใหพนักงานตระหนัก
ถึงความสําคัญของวัน
สถาปนาเทศบาล 
 

จัดกิจกรรม  1  ครั้ง   
วันท่ี  24  เมษายน   

30,000 
(งบ.ทต.) 

 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 
 

ครั้ง/ป ประชาชนมีความรู
ความเขาใจและมี
สวนรวมในการ
ปกครองทองถ่ิน
เพ่ิมข้ึน 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

9. 
 
 

 
 

โครงการจดัหาวัสด ุ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 
 
 
2. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
 
 
3. จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลืน่ 
 
 
4. จัดซื้อวัสดุกอสราง 
 
 
5. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง 
 

200,000 
(งบ.ทต.) 

 
250,000 
(งบ.ทต.) 

 
500,000 
(งบ.ทต.) 

 
500,000 
(งบ.ทต.) 

 
30,000 
(งบ.ทต.) 

 200,000 
(งบ.ทต.) 

 
250,000 
(งบ.ทต.) 

 
500,000 
(งบ.ทต.) 

 
500,000 
(งบ.ทต.) 

 
30,000 
(งบ.ทต.) 

200,000 
(งบ.ทต.) 

 
250,000 
(งบ.ทต.) 

 
500,000 
(งบ.ทต.) 

 
500,000 
(งบ.ทต.) 

 
30,000 
(งบ.ทต.) 

การ
ปฎิบัติงานท่ี
สะดวกและ
มีประสิทธิ 
ภาพ 

การปฏิบัติงาน  มี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

9. 
 
 

 
 

จัดหาวัสด ุ เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
 

6. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร 
 
7. จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุ
 
 
8. จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
 
 
9. จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
 

100,000 
(งบ.ทต.) 

 
30,000 
(งบ.ทต.) 

 
10,000 
(งบ.ทต.) 

 
300,000 
(งบ.ทต.) 

 100,000 
(งบ.ทต.) 

 
30,000 
(งบ.ทต.) 

 
10,000 
(งบ.ทต.) 

 
300,000 
(งบ.ทต.) 

100,000 
(งบ.ทต.) 

 
30,000 
(งบ.ทต.) 

 
10,000 
(งบ.ทต.) 

 
300,000 
(งบ.ทต.) 

การ
ปฎิบัติงานท่ี
สะดวกและ
มีประสิทธิ 
ภาพ 

การปฏิบัติงาน  มี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลดั 
 
 
สํานักปลดั  
 
 
สํานักปลดั 

 
 
 

  สํานักปลัด 
กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง  
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

9. จัดหาครภุณัฑ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพ 
 

10. เครื่องคอมพิวเตอร พรอม
เครื่องปริ้นเตอร  และโตะเกาอ้ี  
 
 
11. จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 
ชนิด 2 บาน   
 
12. ตูบานเลื่อนทึบแสง   
 
 
13. จัดซื้อโตะทํางาน  
 
 
 

100,000 
(งบ.ทต.) 

 
 

20,000 
(งบ.ทต.) 

 
50,000 
(งบ.ทต.) 

 
30,000 
(งบ.ทต.) 

 

 - 
 
 
 

20,000 
(งบ.ทต.) 

 
50,000 
(งบ.ทต.) 

 
30,000 
(งบ.ทต.) 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

การ
ปฎิบัติงานท่ี
สะดวกและ
มีประสิทธิ 
ภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 

ทุกกอง 
 
 
 

ทุกกอง 
 
 

ทุกกอง 
 
 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

9. จัดหาครภุณัฑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
ความสะดวกและมี
ประสทิธิภาพ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
 

14. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมเครื่องปริ้นเตอร    
จํานวน 1 ชุด 
       
15. จดัซื้อเครื่องหาพิกัดดวย
สัญญาณดาวเทียม GPS   
จํานวน  1  เครื่อง  
 
16. จดัซื้อครภุัณฑการเกษตร 

60,000 
(งบ.ทต.) 

 
 
- 
 
 
 

200,000 
(งบ.ทต.) 

 

 - 
 
 
 

250,000 
(งบ.ทต.) 

 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
  
- 

การ
ปฎิบัติงานท่ี
สะดวกและ
มีประสิทธิ 
ภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

สํานักปลดั,
กองคลัง 
 
 
   
  กองชาง 
 
 
   กองชาง 
  
 

 
 
 
 
 
 



 

    

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว       

 

153 

 
 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

9. จัดหาครภุณัฑ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

17. จดัซื้อวัสดุการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หูแร  หมูท่ี  5 และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางแกว  
หมูท่ี  3 
 
 
18. จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางแกว  หมูท่ี  3 และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร 
หมูท่ี 5 
 
 
 

300,000 
(งบ.ทต.) 

 
 
 
 
 

20,000 
(งบ.ทต.) 

 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

พัฒนาการ
ของเด็ก 
 
 
 
 
 
พัฒนาการ
ของเด็ก 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

9. จัดหาครภุณัฑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

19. ตูเก็บเอกสารแบบ 
บานเลื่อนกระจก  6  ตู 
 
20. จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมเครื่องปริ้นเตอร   
 
 
21.จัดซื้อโตะเกาอ้ีสําหรับน่ัง
เรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหูแรและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลบางแกว  
 
22.  จัดซื้อโตะเกาอ้ีสาํหรับ
รับประทานอาหารของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหูแรและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบางแกว  
. 
 

50,000 
(งบ.ทต.) 

 
70,000 
(งบ.ทต.) 

 
 

100,000 
(งบ.ทต.) 

 
 
 

100,000 
(งบ.ทต.) 

 
 

 - - การ
ปฎิบัติงาน
ท่ีสะดวก 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
กอง

การศึกษา 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง  
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2558 
 (บาท) 

 2559 
 (บาท) 

2560 
(บาท) 

9. จัดหาครภุณัฑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

23. จดัซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับ
เด็ก  ท่ีนอน  ผากันเปอน  ชุด
ฟอรมนักเรียน  ชุดกีฬา  
กระเปานักเรียน  ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหูแรและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบางแกว  
 
24.  จัดซื้อโตะทํางาน ชนิด
เหล็กพรอมเกาอ้ี จํานวน 4 ชุด 
 
25. จดัซื้อเตยีงนอน  ตูยาและ
อุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับ
หองพยาบาลของศูนยพัฒนา   
เด็กเล็กบานหูแร และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บางแกว 
 

200,000 
(งบ.ทต.) 

 
 
 
 
 

25,000 
(งบ.ทต.) 

 
 

100,000 
(งบ.ทต.) 

 
 

 - 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

การ
ปฎิบัติงาน 
ท่ีสะดวก 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

9. จัดหาวัสดุ และครุภณัฑ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

26. จดัซื้อถวยชาม  ชอน  และ
อุปกรณสาํหรับทําอาหารของ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหูแร
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางแกว  
 
27. จดัซื้อวัสดุและอุปกรณ 
เก่ียวกับกิจการประปาเทศบาล
ตําบลบางแกว  
 

 
28. จดัซื้อตูเก็บเอกสาร บาน
เลื่อนกระจก  จํานวน  3  ตัว   
สําหรับโรงเรียนเทศบาล     
บานหูแร 

   50,000 
(งบ.ทต.) 

 
      
 

 
15,000 
(งบ.ทต.) 

 
 
 

16,500 
(งบ ทต.) 

     50,000 
(งบ.ทต.) 

 
      
 

 
 

15,000 
(งบ.ทต.) 

 
 
 
 
 

16,500 
  (งบ ทต.) 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

การ 
ปฎิบัติงาน 
ท่ีสะดวก 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

กองชาง 
 
 

 
 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561)  

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง  
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

9. จัดหาครภุณัฑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

29. จดัซื้อตูเก็บเอกสาร  15  
ลิ้นชัก  จํานวน  1  ตัว   
 
30. จดัซื้อโตะ เกาอ้ีนักเรียน  
จํานวน  15  ชุด 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร 
 
31. จดัซื้อโตะประชุม  จํานวน  
4  ตัว  เกาอ้ี จํานวน  10  ตัว  
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 
บานหูแร 
 

32. จัดซื้อตูเหล็ก ขนาด  40 
ชอง  จํานวน 1 ตู 

      4,500 
(งบ.ทต.) 

 
    40,000 

(งบ.ทต.) 
 
 
 

25,000 
(งบ.ทต.) 

 

 
 

15,000 
(งบ.ทต.) 

 

    4,500 
(งบ.ทต.) 

  
       - 

 
 
 
 

25,000 
(งบ.ทต.) 

 

 
 

15,000 
(งบ.ทต.) 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 

การปฎิบัติ
ท่ีสะดวก 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 

สํานักปลดั 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

กอง
การศึกษา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง  
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

9. จัดหาครภุณัฑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

33. จดัซื้อเครื่องปมนํ้า สําหรับ
กิจการประปาเทศบาลตําบล 
บางแกว  
 

34. จดัซื้อเครื่องปรับอากาศ 
สํานักงานเทศบาลตําบลบางแกว 
 
35. จดัซื้อครภุัณฑสําหรับ
กิจการประปาเทศบาลตําบล 
บางแกว 
 

36. จัดซื้อครภุัณฑสํานักงาน 
 
 
37. จัดซื้อโตะหมูบูชา 
 
 
38. จดัซื้อปมซมัเมริส  

   50,000 
(งบ.ทต.) 

 
 
 

      44,000 
(งบ.ทต.) 

 
400,000 
(งบ ทต.) 

 
    50,000 

(งบ.ทต.) 
 

 
99,000 
(งบ.ทต.) 

 
60,000 
(งบ ทต.) 

    50,000 
(งบ.ทต.) 

  
 
   44,000 

(งบ.ทต.) 
 

400,000 
(งบ ทต.) 

 
    50,000 

(งบ.ทต.) 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

400,000 
(งบ ทต.) 

 
    50,000 

(งบ.ทต.) 
 
- 
 
 
- 

การปฏิบัติ
ท่ีสะดวก 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 

ทุกกอง 
 
 

กองชาง 
 
 

สํานักปลดั 
 

 
   กอง
การศึกษา 
 
  กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง  
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

9. จัดหาครภุณัฑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

39. จดัซื้อเครื่องเลนสนาม
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กสังกัด
เทศบาลตาํบลบางแกว 
 

40. จดัซื้อรถจักรยานยนต
สํานักงานเทศบาลตําบลบางแกว 

 
41. จดัซื้อถังขยะ 
 

 
42. จดัซื้อเครื่องตัดหญา 
 
 
43. จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 
  
 
44. จดัซื้อเครื่องดูดฝุน 

     50,000 
(งบ.ทต.) 

 
 
 

      44,000 
(งบ.ทต.) 

 
100,000 
(งบ ทต.) 

 

47,500 
(งบ ทต.) 

 
130,000 

     (งบ ทต.) 
 
    15,000 

(งบ ทต.) 
 

    50,000 
(งบ.ทต.) 

  
 
   44,000 

(งบ.ทต.) 
 
- 

 
- 

     
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 

     
 
- 
 
 
- 

การปฎิบัติ
ท่ีสะดวก 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 

สํานักปลดั 
 
 

สํานักปลดั 
 

กองชาง 
 
 
สํานักปลดั 
 
 
สํานักปลดั 

 
 



 

    

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลบางแกว       

 

160 

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

 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

9. จัดหาครภุณัฑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

45. จัดซื้อพัดลมเพดานพรอม
ติดตั้ง 
 
 

46. จัดซื้อเครื่องปมนํ้า 
 
 

     9,900 
(งบ.ทต.) 

 
    70,000 

(งบ.ทต.) 
 

         - 
  
 
        - 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

การปฎิบัติ
ท่ีสะดวก 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
กองชาง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง  
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

10. การบริหารงานของ เทศบาลตําบล
บางแกว(งานรัฐพิธี และงาน
บริการ) 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. คาจางเหมาบริการ 
 
2. คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ 
  
3. คาลงทะเบียนและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ  
 
4. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
มทรัพยสินของ เทศบาลตําบล
บางแกว 
 
5. คารับรองบุคลและคณะ
บุคคล 
 

40,000 
(งบ.ทต.) 
10,000 
(งบ.ทต.) 

 
100,000 
(งบ.ทต.) 

 
200,000 
(งบ.ทต.) 

 
 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 40,000 
(งบ.ทต.) 
10,000 
(งบ.ทต.) 

 
100,000 
(งบ.ทต.) 

 
200,000 
(งบ.ทต.) 

 
 

30,000 
(งบ.ทต.) 

40,000 
(งบ.ทต.) 
10,000 
(งบ.ทต.) 

 
100,000 
(งบ.ทต.) 

 
200,000 
(งบ.ทต.) 

 
 

30,000 
(งบ.ทต.) 

การ 
ปฎิบัติงาน
ท่ีสะดวก 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 

ทุกกอง 
 

ทุกกอง 
 
 

ทุกกอง 
 
 

ทุกกอง 
 
 
 

ทุกกอง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง  
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

10. การบริหารงานของ เทศบาล (งาน
รัฐพิธี และงานบริการ) 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

6. คาพวงมาลยั  คาดอกไม  
พวงมาลา ฯลฯ 
 
7. คาใชจายในงานรัฐพิธี  งาน
เทศกาล งานประเพณี  และงาน
กิจกรรมตางๆ 
 

8. คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน 
คาไฟฟา,คาโทรศัพท, คาบริการ
อินเตอรเน็ตรายเดือน   
 

9. คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
 
 

10. คาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย 
ฯลฯ 
 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 
40,000 
(งบ.ทต.) 

 

 
500,000 
(งบ.ทต.) 

 

 
50,000 
(งบ.ทต.) 

 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

 
40,000 
(งบ.ทต.) 

 

 
500,000 
(งบ.ทต.) 

 

 
50,000 
(งบ.ทต.) 

 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 
40,000 
(งบ.ทต.) 

 

 
500,000 
(งบ.ทต.) 

 

 
50,000 
(งบ.ทต.) 

 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 

การ 
ปฎิบัติงาน
ท่ีสะดวก 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

สํานักปลดั 
 
 
สํานักปลดั,         
กองการศึกษา 
 
 
สํานักปลดั                    
กองคลัง 
 
กองชาง 
 
 
กองคลัง 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง  
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.2  แนวทางการพัฒนา  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่น  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

11. 
 

 

โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาลตาํบลบางแกว   

เพ่ือใหการปฏิบัติงานม ี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. กอสรางอาคารสํานักงาน   
2.  อาคารปองกันบรรเทา       
สาธารณภัย 
3.  อาคารท่ีจอดรถ 
4.  อาคารท่ีประชุม 

20,000,000 
(งบ.ทต.) 

 
 

 20,000,000 
(งบ.ทต.) 

 
 

20,000,000 
(งบ.ทต.) 

 

จํานวน 
1 แหง 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและ
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
 
 

   กองชาง 
 
 

12.  โครงการจดัเก็บขอมลูพ้ืนฐานเพ่ือ
การจัดทําแผนพัฒนา  
 

เพ่ือใหทราบขอมูล
จําเปนพ้ืนฐานทุก
ครัวเรือน 

เก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง   7  
หมูบาน 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 
 

จํานวน
ครัว  
เรือน  

ไดทราบขอมลู
เก่ียวกับขอมูล
จําเปนพ้ืนฐาน 
สําหรับการจัดทํา
แผนพัฒนา  
 
 

  สํานักปลัด 
 

13. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตาํบลบางแกว 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
เลือกตั้งและใหการ
เลือกตั้งเปนไปดวยความ
ถูกตอง 

การดําเนินการเลือกตั้ง 300,000 
(งบ.ทต.) 

 

 300,000 
(งบ.ทต.) 

 

300,000  
(งบ.ทต.) 

 

จํานวน 
1 ครั้ง 

ประชาชนมีสิทธิ 
เลือกตั้งมากข้ึน  

  สํานักปลัด 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561) 

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง  
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.3  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. 
 
 

โครงการจดัทําวารสารเผยแพร
ประชาสมัพันธผลการดําเนินงาน
ของเทศบาล 

เพ่ือเผยแพร
ประชาสมัพันธผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลบางแกว 
 

- ทําปายประชาสมัพันธ 
- จัดทําวารสารเพ่ือเผยแพร
ประชาสมัพันธขอมูลขาวสาร 
   

30,000 
(งบ.ทต.) 

 

 30,000 
(งบ.ทต.) 

 

30,000 
(งบ.ทต.) 

 

 ครั้ง/ป ประชาชนได
รับทราบขอมลู
ขาวสารของเทศบาล
มากยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

2. โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล         
บางแกว 

เพ่ือใหทราบผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล 

อยางนอยปละ  1  ครั้ง 10,000 
(งบ.ทต.) 

 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 

ครั้ง/ป ทราบผลการ
ดําเนินงานของ
เทศบาลตาํบล 
บางแกว 

สํานักปลดั 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -  2561)  

    เทศบาลตําบลบางแกว  อําเภอบางแกว  จังหวัดพัทลุง   
 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  เสริมสรางความม่ันคงและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การสรางความเขมแข็งและการบริหารจัดการท่ีดี 

    4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
4.4  แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางความเขมแข็งโดยกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน          
ท่ี

รับผิดชอบ 
2559 
 (บาท) 

 2560 
 (บาท) 

2561 
(บาท) 

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 

- เพ่ืออบรมใหความรู
เรื่องการจัดทําแผน
ชุมชนแกแกนนําหมูบาน 
- เพ่ือจัดทําแผนชุมชน 

อบรมปละ  1  ครั้ง 10,000 
(งบ.ทต.) 

 

 10,000 
(งบ.ทต.) 

 

10,000 
(งบ.ทต.) 

 

ครั้ง/ป ประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนา
หมูบาน     

  สํานักปลัด 

2. โครงการปกปองสถาบัน เพ่ือใหสรางความ
สามัคคีของคนในชุมชน
และสงเสรมิการมีรวนใน
กิจกรรม 

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง 5,000 
(งบ.ทต.) 

 

 5,000 
(งบ.ทต.) 

 

5,000 
(งบ.ทต.) 

 

ครั้ง/ป สรางความสามัคคี
ของคนในชุมชนและ
สงเสริมการมีรวนใน
กิจกรรม 

  สํานักปลัด 

3. โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อรับทราบปญหาความ
ตองการของประชาชนอยาง
ใกลชิด  และเพือ่อํานวย
ความสะดวกและใหบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

 หมูท่ี 1 – 7 ตําบลทามะเดื่อ 50,000 
(งบ.ทต.) 

 

 50,000 
(งบ.ทต.) 

 

50,000 
(งบ.ทต.) 

 

จํานวนผู
เขา 
รวม
โครง 
การ 

ประชาชนไดรับบริการ
จากเทศบาลและ
หนวยงาน  
ตาง ๆ  อยางทั่วถึงและ
รับแจงปญหาความ
ตองการของประชาชน
โดยตรง  

  สํานักปลัด 

4. โครงการจดัทําเวทีประชาคมเพ่ือ
การจัดทําแผนพัฒนาสามปและ
เพ่ือทบทวนแผนชุมชน 

เพ่ือใหประชาชนมีสวน
รวมในการจดัทํา
แผนพัฒนาสามปและ
ทบทวนแผนชุมชน 

จัดประชุมเวทีประชาคม  จํานวน  
7  หมูบาน ระดับตําบล  1 ครั้ง 

20,000 
(งบ.ทต.) 

 

 20,000 
(งบ.ทต.) 

 

20,000 
(งบ.ทต.) 

 

จํานวน
ผูเขารวม
ประชุม 

ประชาชนไดมีสวน
รวมในการจดัทํา
แผนพัฒนาสามป
และแผนชุมชน 

สํานักปลดั 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดย เทศบาลตําบลบางแกว 

ตามกรอบการประสานที่  1, 2 

 

ลําดั
บท่ี 

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม 
1. 
 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางชนิด  
Asphaltic  Concrete  
ถนนสายสอง หมูท่ี  1  
ตําบลทามะเดื่อ       

5,530,000 - 5,530,000 11,060,000 อบจ.พัทลุง 
ทต.บางแกว 

2. โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ขาม
คลองชองม้ัว) ถนนสาย
สะพานเฉลียว – ชองม้ัว 
หมูท่ี  ๒  และหมูท่ี  3  
ตําบลทามะเดื่อ 
 

1,904,000 - - 1,904,000 อบจ.พัทลุง 
ทต.บางแกว 

รวมท้ังส้ิน 
จํานวน   2   โครงการ 

7,434,000 -    5,530,000 12,964,000 

  ผ 02 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) 

 
                                                              

 

ยุทธศาสตร 
ป  2559 ป  2560 ป  2561 รวม  3  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาค
เกษตร ผลิตภัณฑชุมชน/ทองถิ่นและการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน  
 1.1 สงเสริมและสนับสนุนงานดานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 1.2 สงเสริมงานพัฒนาและสรางโอกาสในชุมชน 
 
  
 1.3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

 
 

4 
 
 

11 
 
 

23 
 

 

 
 

1,000,000 
 
 

630,000 
 
 

155,058,500 
 
 

 

 
 

4 
 
 

10 
 
 

12 
 
 

 

 
 

1,000,000 
 
 

545,000 
 
 

96,715,000 
 
 

 

 
 

4 
 
 

10 
 
 

12 
 

 

 
 

1,000,000 
 
 

545,000 
 
 

79,361,500 
 
 
 

 

 
 

12 
 
 

31 
 
 

46 
 
 

 

 
 

3,000,000 
 
 

1,720,000 
 
 

330,435,000 
 

รวม 38 156,688,500 26 98,260,000 26 80,906,500 90 335,855,000 
 

ผ 03 
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ยุทธศาสตร 
ป  2559 ป  2560 ป  2561 รวม  3  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 
2.1 การเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและทรัพยสิน 
 
2.2 การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาคนใหมี   
คุณธรรม 
2.3 การอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามและพัฒนา
ภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2.4 การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมี
คุณภาพมาตรฐาน 
2.5 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  การกีฬา  การศึกษา 
 
2.6 การสงเสริมและสงเคราะหแกเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา 
คนพิการ  และ ผูดอยโอกาส 
 

 
 

15 
 

16 
 

13 
 

12 
 

92 
 

23 

 
 

3,500,000 
 

1,918,000 
 

710,000 
 

468,000 
 

41,300,663 
 

5,525,000 

 
 

11 
 

9 
 

12 
 

10 
 

19 
 

19 

 
 

2,560,000 
 

640,000 
 

660,000 
 

918,000 
 

6,249,440 
 

4,335,000 

 
 

12 
 

10 
 

12 
 

9 
 

21 
 

21 

 
 

3,090,000 
 

1,068,000 
 

660,000 
 

418,000 
 

8,889,440 
 

5,465,000 

 
 

38 
 

35 
 

37 
 

31 
 

132 
 

63 

 
 

9,150,000 
 

3,626,000 
 

2,030,000 
 

1,804,000 
 

56,439,543 
 

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 
ป  2559 ป  2560 ป  2561 รวม  3  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 
3.1 การสรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษเพ่ือการ    
พัฒนาท่ียั่งยืน 
3.2 การคุมครองและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนและ เปนธรรม 
3.3 การอนุรักษพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติดิน  และปาไม 
ตามแนว พระราชดําริ   
3.4 การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ   
 
3.5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใต
การมี  สวนรวมของชุมชน 
3.6 การควบคุมมลพิษจากขยะ  น้ําเสีย  ฝุนละออง  กลิ่นและเสียง 
 

 
 

3 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

8 

 
 

30,000 
 

80,000 
 

15,000 
 

30,000 
 

55,000 
 

6,410,000 

 
 

3 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

6 

 
 

30,000 
 

80,000 
 

15,000 
 

30,000 
 

35,000 
 

5,910,000 

 
 

3 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

6 

 
 

30,000 
 

80,000 
 

15,000 
 

30,000 
 

55,000 
 

5,910,000 

 
 

9 
 

6 
 

6 
 

6 
 

8 
 

๒๐ 

 
 

90,000 
 

240,000 
 

45,000 
 

90,000 
 

145,000 
 

18,230,000 

รวม ๒๐ 6,620,000 17 6,100,000 18 6,120,000 55 18,840,000 
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ยุทธศาสตร 
ป  2559 ป  2560 ป  2561 รวม  3  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความเขมแข็งและการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
4.1 การพัฒนาทองถ่ินใหเปนทองถ่ินท่ีเขมแข็ง 
และนาอยู 
 
4.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถ่ิน 
 
4.3  การเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรและชุมชน   
 
4.4  เสริมสรางความเขมแข็งโดยกระบวนการสงเสริม
การมีสวนรวม ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
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16 
 

2 
 

4 

 

 
560,000 

 
 

26,496,000 
 

40,000 
 

85,000 

 

 
2 
 
 

12 
 

2 
 

4 
 

 
 

430,000 
 
 

25,033,500 
 

40,000 
 

85,000 
 

 
 

2 
 
 

12 
 

2 
 

4 
 

 
 

430,000 
 
 

24,320,000 
 

40,000 
 

85,000 

 
 

8 
 
 

39 
 

6 
 

12 
 

 
 

1,420,000 
 
 

75,849,500 
 

120,000 
 

255,000 

รวม 26 27,181,000 20 25,588,500 20 24,875,000 66 77,644,500 
รวมท้ังส้ิน 255 243,911,163 143 145,310,940 149 131,491,940 556 520,714,043 



 
 
 

ส่วนที่  4 
แนวทำงกำรติดตำม

ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 



       สวนที่  4 

 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

  
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ  การติดตาม  และการประเมินผลแผนพัฒนาสามป  เปนข้ันตอนท่ีสําคัญ       

จะตองดําเนินการตอเนื่อง กลาวคือ  เม่ือผูบริหารเทศบาล   อนุมัติ  และประกาศใชแผนพัฒนาสามป  และได
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว  หนวยงานจะเปนผูนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ  เพ่ือให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

1.  ความหมาย 
      การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
  เปนการนําโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป ไปดําเนินการใหบรรลุตาม
เปาหมาย  โดยตองกําหนดองคกร/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  และวิธีการดําเนินการ 
      การติดตาม 
  เปนข้ันตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนา
สามปวาไดปฏิบัติตามข้ันตอน/กิจกรรม  ท่ีกําหนดไวในแผนงาน/โครงการ  หรือไม  มีการใชทรัพยากรตางๆ 
อยางมีประสิทธิภาพหรือไมและอยูในระยะเวลางบประมาณท่ีใชในการดําเนินการตามท่ีกําหนด ไวหรือไม 
     การประเมินผล 
  เปนข้ันตอนการตรวจสอบ  แผนงาน/โครงการ  ท่ีนําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคหรือไม   
 

2.  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
   เทศบาลตําบลบางแกว  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  
เพ่ือเปนองคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  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           ทองถ่ินอําเภอบางแกว                   กรรมการ 
               7. นายสมปราชญ  มุสิกรักษ     นักวิชาการสงเสริมการเกษตร                   กรรมการ 
               8. ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบานหูแร                     กรรมการ 
               9. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปณณาราม                   กรรมการ 
            10.ปลัดเทศบาลตําบลบางแกว                                   กรรมการ 
             11. เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน                      เลขานุการ 
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                  โดยใหคณะกรรมการติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางแก ว                                      
มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

     (1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสูผูบริหาร
เทศบาลตําบลบางแกว  เพ่ือใหผูบริหารเทศบาลตําบลบางแกว  เสนอตอสภาเทศบาลตําบลบางแกว  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบางแกว  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางแกว ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของ 
ทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
      (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

3.  วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 
      3.1  วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
                            กําหนดใหสวนราชการตาง  ท่ีรับผิดชอบใหดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ท่ีไดรับ
งบประมาณรายจายประจําป 
      3.2  วิธีการติดตามผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 
                           3.2.1 การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ  องคกรหลักคือคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลซ่ึงอาจจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงาน 
                           3.2.2  วิธีการประเมินผลระดับความสําเร็จ และลมเหลว ของแผนงาน/โครงการ                               
มี  3 ระดับ  คือ 
  (1)  ผลผลิต  เปนการพิจารณา ปริมาณ  เวลา  งบประมาณ คุณภาพและความพึงพอใจ 

(2) ผลลัพธ  ผลท่ีเกิดจากผลผลิตซ่ึงเปนการวัดระดับความสําเร็จและความลมเหลว 
ของผลลัพธของแผนงาน/โครงการ  เปนการพิจารณาถึงการใหประโยชนและความคุมคาของโครงการ 

(3) ผลลัพธสุดทายผลของโครงการแตละโครงการควรบรรลุผลลัพธสุดทายซ่ึงเปน 
ผลท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 
          3.3  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
             คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป แลวรายงานผล และเสนอความคิดเห็นตอสภาเทศบาล ผูบริหาร คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน   
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามปของ อปท. 
(พ.ศ. 2559 - 2561) 

............................................. 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

คะแนน 
 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
. 

025 

3.ยุทธศาสตร ประกอบดวย  
.0 
65 

3.1 วิสัยทัศน (5) 
3.2 พันธกิจ (5) 
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร (10) 
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5) 
3.5 ตัวชีว้ัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) 
3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (10) 
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) 

รวม 
 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปของ 
อปท. 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
- ขอมลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสราง
พ้ืนฐาน สถานท่ีทองเท่ียว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติท่ี
สําคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืนๆท่ีมีลักษณะ
คลายกัน 
- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือการใชขอมูล จปฐ. 
- มี ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา (เพ่ือดูการ
ดําเนินงานในแตละปท่ีผานมาวามีการดําเนินการบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตรของแผน พัฒนามากนอยเพียงใด 

10 
(3) 
 

(3) 
 

(2) 

 

2. การวิเคราะห 
สภาวการณและศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลท่ีสําคัญ ดานเศรษฐกิจ 
สังคม และ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญ เพ่ือช้ีใหเห็นศักยภาพ 
ปญหาและความตองการ 
      -การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ. 
     - ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ 
     - มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญของ
จังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปญหา 
     - การวิเคราะหขอมูลสังคม 
     - ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานสังคม เชน 
กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน 
     - มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูล ท่ีสําคัญของ 
อปท. และ แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปญหา 
     - การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรฯและส่ิงแวดลอม 
     - ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     - มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกของ อปท. 
     - SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ 
อปท. 
     - การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 

25 
 
 
 

4 
 

(2) 
(2) 
 
 

5 
(3) 
 
 

(2) 
 
 

5 
(2) 
 

(3) 
 

5 
 

(3) 

 



     - มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก
อยางถูกตอง 

(2) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ(ตอ) 

     - สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน
เชิงพ้ืนท่ี 
     - มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีโดยชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและ
ความตองการ 
     - มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ
กลุมเปาหมายท่ีชัดเจน 
     - การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบใน
การจัดทําแผนพัฒนา 

6 
 

(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 

 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 วิสัยทัศน 

 
- มีลักษณะแสดงสถานการณภาพท่ีอปท.ตองการจะเปน
หรือบรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท. 
     - จุดเนนและสิ่งท่ีตองการจะเปนสอดคลองกับการ
วิเคราะหขอมูล 
     - มีความเปนไปได ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 

65 
5 
 
 

(3) 
 

(2) 

 

3.2 พันธกิจ  
- แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนําไปสูการบรรลุ

วิสัยทัศน 
      - มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ  

5 
(3) 
 

(2) 

 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร - มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไขเฉพาะ
ของพ้ืนท่ี 
     - ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
     - ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนอง
ปญหาศักยภาพของ อปท. 
     - มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาพ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 

10 
 
 

(4) 
 

(2) 

 

3.4 เปาประสงค - สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
     - มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
     - มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความ
ตองการท่ีจะบรรลุอะไรในชวง 4 ป 
 
 
 

5 
(3) 
(2) 

 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร  

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
- ตัวช้ีวัด 
     - มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค และสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค 
     - สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
      

15 
9 
(5) 
 

(4) 

 

3.5 ตัวชีว้ัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร(ตอ) 

- คาเปาหมาย 
     - แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 
     - มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ี ทําไดท้ังดาน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

6 
(3) 
(3) 
 

 

3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

- มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของ
พ้ืนท่ี 
     - กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกัน
และมีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการ
บรรลุเปาประสงค และยุทธศาสตร 
     - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจน
เพ่ือนําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ 

10 
 
 
 

(5) 
 
 

(5) 

 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย 
- โครงการ/กิจกรรม 
     - มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมของโครงการฯกอนบรรจุไวในแผน 
     - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
     - การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
- โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน 
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
     - โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธ
อยางชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
     - มีโครงการฯครบถวนท้ัง 3 ป (ในภาพรวมของแผน) 
     - มีรูปแผนท่ีกําหนดบริเวณดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา  

15 
(8) 
(2) 
 

(3) 
(3) 
(7) 

 
(3) 
 

(2) 
(2) 
 

 

 รวมคะแนนท่ีได 100  
หมายเหตุ : 1. การประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณผูเก่ียวของ        

    2. ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนเก็บรวบรวมเอกสาร รายงาน แบบสอบถามไวสําหรับ         

ตรวจสอบ  
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