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สว่นท่ี  1  สภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐาน 

1.ด้านกายภาพ 

1.1ขนาดและท่ีตัง้ 
 เทศบาลต าบลทา่เย่ียมเป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอโชคชยั   จงัหวดันครราชสีมา   
ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารสว่นต าบลเป็นเทศบาลต าบล     ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการ
จดัตัง้องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เย่ียม     อ าเภอโชคชยั    จงัหวดันครราชสีมา   เป็นเทศบาลต าบลทา่เย่ียม   
เม่ือวนัท่ี  1 ตลุาคม  2550  

เทศบาลต าบลทา่เย่ียมอยูท่างทิศตะวนัออกของอ าเภอโชคชยั      ส านกังานเทศบาลต าบลทา่เย่ียม 

ตัง้อยูเ่ลขท่ี  170   หมู ่4   ต าบลทา่เย่ียม   อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา   มีระยะทางจากท่ีวา่การอ าเภอ

ถึงส านกังานเทศบาลประมาณ  12    กิโลเมตร     ระยะทางจากศาลากลางจงัหวดันครราชสีมาถึงส านกังาน

เทศบาลประมาณ   40  กิโลเมตร   มีถนนสายหลกัคือถนนสายสีคิว้ - เดชอดุม(หมายเลข 24)  และถนนสาย 

นครราชสีมา – ครบรีุ (หมายเลข224 )  มีพืน้ท่ีประมาณ  103   ตารางกิโลเมตร    

1.2 ลกัษณะภมูิประเทศ 

ต าบลทา่เย่ียมมีลกัษณะภมูิประเทศด้านทิศตะวนัตกของต าบลเป็นท่ีราบลุม่ซึง่สว่นใหญ่บริเวณนีเ้ป็น

พืน้ท่ีท านาและตัง้บ้านเรือน     ด้านทิศตะวนัออกของต าบลเป็นเนินสงูพืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นพืน้ท่ีท าไร่มนัส าปะหลงั

และพืชไร่อ่ืนๆ     ต าบลทา่เย่ียมมีล าน า้ธรรมชาตท่ีิไหลผา่นได้แก่  ล าน า้มลู  คลองหว้า คลองมะกอก  คลองบง  

คลองมะเดื่อ   และล าน า้สาขาของล าน า้มลู 

1.3 ลกัษณะภมูิอากาศ 
สภาพอากาศทัว่ไปของเทศบาลต าบลทา่เย่ียมอยูภ่ายใต้อิทธิพลของลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ  

โดยเร่ิมตัง้แตป่ระมาณกลางเดือนตลุาคมถึงเดือนกมุภาพนัธ์    ซึง่ลมมรสมุนีจ้ะพดัพาเอามวลอากาศเย็น 
และแห้งจากแหลง่ก าเนิดเข้ามาปกคลมุประเทศไทย ท าให้ประสบกบัภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง  
สว่นมรสมุอีกชนิดหนึง่คือมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ โดยเร่ิมตัง้แตก่ลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตลุาคม   
ซึง่ลมมรสมุนีจ้ะพดัพาเอามวลอากาศชืน้จากมหาสมทุรอินเดียเข้าสูป่ระเทศไทยท าให้เกิดฝนตก    

1.4 อาณาเขต 

-  ทิศตะวนัออก มีเขตตดิตอ่กบั  ต าบลแหลมทอง   ต าบลหนองหวัแรต    และต าบลหนองไม้ไผ ่    

   อ าเภอหนองบญุมาก   จงัหวดันครราชสีมา  

-  ทิศตะวนัตก มีเขตตดิตอ่กบั ต าบลกระโทก  และต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 

-  ทิศเหนือ มีเขตตดิตอ่กบัต าบลละลมใหมพ่ฒันา  อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา  

-  ทิศใต้  มีเขตตดิตอ่กบั  ต าบลทุง่อรุณ  อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1เขตการปกครอง 

จ านวนหมูบ้่านในเขตเทศบาล  ต าบลทา่เย่ียมแบง่การปกครองออกเป็น 16 หมูบ้่าน  ดงันี ้ 

- หมูท่ี่ 1  บ้านทา่เย่ียม   - หมูท่ี่ 9  บ้านโนนสะอาด  

- หมูท่ี่ 2  บ้านคลองมะเดื่อ  - หมูท่ี่ 10  บ้านนาตลิ่งชนั  

- หมูท่ี่ 3  บ้านหนองกระทุม่  - หมูท่ี่ 11  บ้านกอโจด  

- หมูท่ี่ 4  บ้านโจด   - หมูท่ี่ 12  บ้านนาใหม่  

- หมูท่ี่ 5  บ้านคลองบง   - หมูท่ี่ 13  บ้านกอโจดไทรย้อย  

- หมูท่ี่ 6  บ้านโนนเพชร   - หมูท่ี่ 14  บ้านหวัระนาม  

- หมูท่ี่ 7  บ้านดอนไพล   - หมูท่ี่ 15  บ้านทา่บอ่  

- หมูท่ี่ 8  บ้านดอนไพล   - หมูท่ี่ 16  บ้านหนองกกพฒันา  

2.1เขตการเลือกตัง้ 

เทศบาลต าบลทา่เย่ียมแบง่เขตการเลือกตัง้ออกเป็น  2 เขต  ดงันี ้

เขตเลือกตัง้ท่ี 1 เขตเลือกตัง้ท่ี 2 
- หมูท่ี่ 4  บ้านโจด 
- หมูท่ี่ 5  บ้านคลองบง  
- หมูท่ี่ 6  บ้านโนนเพชร  
- หมูท่ี่ 9  บ้านโนนสะอาด 
 - หมูท่ี่ 10  บ้านนาตลิ่งชนั  
- หมูท่ี่ 11  บ้านกอโจด 
- หมูท่ี่ 12  บ้านนาใหม่ 
- หมูท่ี่ 13  บ้านกอโจดไทรย้อย  
- หมูท่ี่ 16  บ้านหนองกกพฒันา 

- หมูท่ี่ 1  บ้านทา่เย่ียม 
- หมูท่ี่ 2  บ้านคลองมะเดื่อ 
- หมูท่ี่ 3  บ้านหนองกระทุม่ 
- หมูท่ี่ 7  บ้านดอนไพล 
- หมูท่ี่ 8  บ้านดอนไพล 
- หมูท่ี่ 14  บ้านหวัระนาม 
- หมูท่ี่ 15  บ้านทา่บอ่ 
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3.ประชากร   

ประชากรทัง้สิน้  10,881  คน แยกเป็น  ชาย  5,404  คน หญิง  5,477  คน  ( ข้อมลู  ณ  พฤษภาคม  2559 ) 

หมูท่ี่ จ านวนบ้าน(ตามทะเบียนบ้าน) ชาย หญิง รวม 

1 111 203 196 399  

2 182 320 321 641 

3 226 423 406 829 

4 264 378 381 759 

5 241 162 169 331 

6 169 164 172 336 

7 238 390 387 777 

8 395 577 587 1,164 

9 1,433 410 444 854 

10 238 397 400 797 

11 126 211 186 397 

12 268 430 466 896 

13 343 560 540 1,100 

14 192 313 341 654 

15 241 283 302 585 

16 133 183 179 362 

รวม 4,800 5,404 5,477 10,881 

 

4.สถานภาพทางสงัคม 

4.1สถานศกึษา 

  -ศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลทา่เย่ียม   1 แหง่ 

-โรงเรียนประถมศกึษา  6 แหง่   ( ประถมขยายโอกาส 3 แหง่ )  

       -โรงเรียนมธัยมศกึษา   1 แหง่  

4.2สถาบนัและองค์กรการศาสนา 

  -วดั / ส านกัสงฆ์    11 แหง่  
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4.3การสาธารณสขุ 

  -ศนูย์สขุภาพชมุชน            1     แหง่  

  -โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล 2 แหง่ 

  -อตัราการมีและใช้ส้วมราดน า้  ร้อยละ 100  

4.4 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

  -ท่ีพกัสายตรวจ    2 แหง่ 

-ศนูย์ อปพร.    1 แหง่ 

  -รถดบัเพลิง    1 คนั  

-รถบรรทกุน า้    1 คนั  

4.5 มวลชนจดัตัง้ 

- ลกูเสือชาวบ้าน    300   คน  

- อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  110   คน  

5.ระบบบริการพืน้ฐาน 

 5.1 การคมนาคม   ต าบลทา่เย่ียมมีเส้นทางคมนาคมท่ีส าคญั ดงันี  ้

  -  ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข  24  สาย สีคิว้  -  เดชอดุม 

  -  ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข  2 24  สายนครราชสีมา -  ครบรีุ 

  -  ทางหลวงชนบทหมายเลข  นม  2045  สายโนนเพชร -  ดอนไพล  

  -  เส้นทางคมนาคมภายในหมูบ้่าน  

 5.2 การโทรคมนาคม 

  - โทรศพัท์สาธารณะ   19 แหง่  

5.3 การไฟฟ้า 

  - รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคอ าเภอโชคชยั  

6.ระบบเศรษฐกิจ 

6.1อาชีพ   

ประชากรในต าบลทา่เย่ียมร้อยละ 90 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยท านาเป็นหลกัมีทัง้นาปี 

และนาปรังโดยอาศยัน า้ฝน น า้จากแหลง่น า้ธรรมชาตแิละคลองชลประทาน    ส าหรับท่ีดอนจะปลกูพืชไร่  

เชน่  มนัส าปะหลงั   อ้อย  ข้าวโพด  ฯลฯ สว่นประชากรอีกร้อยละ 10 จะประกอบอาชีพ รับจ้างทัว่ไป ค้าขาย

และรับราชการ 
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6.2 พืชเศรษฐกิจ 

หมูท่ี่ ช่ือหมูบ้่าน 

พนัธุ์พืช(พืน้ท่ีเพาะปลกู) 

ข้าวนาปี(ไร่) ข้าวนาปรัง(ไร่) มนัส าประหลงั(ไร่) อ้อย(ไร่) ไม้ผล(ไร่) 

1 ทา่เย่ียม 2,672 1,929 - 67 - 

2 คลองมะเดื่อ 2,326 2,007 2,770 40 22 

3 หนองกระทุม่ 3,258 3,207 2,134 70 - 

4 บ้านโจด 3,195 1,984 410 80 47 

5 บ้านคลองบง 1,519 1,207 - - - 

6 โนนเพชร 1,736 1,277 537 - 18 

7 ดอนไพล 2,805 2,701 350 50 15 

8 ดอนไพล 3,212 2,142 754 - 39 

9 โนนสะอาด 2,470 1,631 1,500 80 23 

10 นาตลิ่งชนั - - - - - 

11 กอโจด 888 701 120 - 10 

12 นาใหม่ - - - - - 

13 กอโจดไทรย้อย - - - - - 

14 หวัระนาม 1,784 1,496 58 - 63 

15 ทา่บอ่ 65 51 - - - 

16 หนองกกพฒันา 330 272 80 30 28 

รวม 26,260 20,605 9,013 417 265 

 

ท่ีมา - ส านกังานเกษตรอ าเภอโชคชยั    
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6.3 สตัว์เศรษฐกิจ 

หมูท่ี่ ช่ือหมูบ้่าน 
จ านวนครัวเรือน 

ท่ีเลีย้งสตัว์ 

ชนิดสตัว์เลีย้ง 

โค(ตวั) กระบือ(ตวั) สกุร(ตวั) ไก(่ตวั) เป็ด(ตวั) 

1 ทา่เย่ียม 49 36 0 0 479 43 

2 คลองมะเดื่อ 28 250 42 0 456,524 23 

3 หนองกระทุม่ 32 0 0 0 591 0 

4 บ้านโจด 69 0 0 0 2,003 34 

5 บ้านคลองบง 15 36 0 0 473 0 

6 โนนเพชร 45 0 0 0 340 55 

7 ดอนไพล 66 0 17 100 1,088 55 

8 ดอนไพล 110 0 0 0 267,487 118 

9 โนนสะอาด 96 59 0 0 395 5 

10 นาตลิ่งชนั 101 58 0 17 1,097 14 

11 กอโจด 53 120 0 0 879 32 

12 นาใหม่ 73 213 0 3 1,625 66 

13 กอโจดไทรย้อย 79 211 0 45 1,447 31 

14 หวัระนาม 35 26 0 0 302 0 

15 ทา่บอ่ 46 0 0 0 758 0 

16 หนองกกพฒันา 30 13 0 0 947 69 

 รวม 927 1037 59 169 736,435 545 

 

ท่ีมา – ส านกังานเกษตรอ าเภอโชคชยั 
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6.4 การใช้ท่ีดิน 

พืน้ท่ีทัง้หมดของต าบล      51,467    ไร่ 

พืน้ท่ีท าการเกษตร        35,955     ไร่ 

พืน้ท่ีท านา         26,260    ไร่ 

พืน้ท่ีท าไร่           9,430    ไร่ 

พืน้ท่ีท าไม้ผล             265    ไร่ 

ท่ีอยูอ่าศยัและอ่ืนๆ        15,512    ไร่ 

 

ตารางการใช้ท่ีดนิท าการเกษตร 

หมูบ้่าน ช่ือบ้าน 
การใช้ท่ีดนิ 

ครัวเรือนเกษตร พืน้ท่ีทัง้หมด(ไร่) พืน้ท่ีการเกษตร(ไร่) 

1 ทา่เย่ียม 87 3,899 2,672 

2 คลองมะเดื่อ 108 5,423 5,185 

3 หนองกระทุม่ 118 7,059 5,432 

4 บ้านโจด 102 4,387 3,722 

5 บ้านคลองบง 32 1,826 1,519 

6 โนนเพชร 40 3,000 2,371 

7 ดอนไพล 103 4,411 3,470 

8 ดอนไพล 142 5,944 4,005 

9 โนนสะอาด 99 4,673 4,043 

10 นาตลิ่งชนั 45 490 - 

11 กอโจด 45 3,224 1,098 

12 นาใหม่ 29 630 - 

13 กอโจดไทรย้อย 68 698 - 

14 หวัระนาม 113 3,319 1,905 

15 ทา่บอ่ 66 1,883 65 

16 หนองกกพฒันา 50 601 468 

รวม 1,247 51,467 35,955 

ท่ีมา – ส านกังานเกษตรอ าเภอโชคชยั 
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6.5 หนว่ยธุรกิจในเขตต าบล 

   -  ธนาคาร   -  แหง่  

-  ATM    4  แหง่  

   -  โรงแรม(รีสอร์ท)  2  แหง่  

   -  โรงงานอตุสาหกรรม  2  แหง่  

   -  ร้านอาหาร               7  แหง่  

   -  ตลาด    2  แหง่ 

   -  ร้านขายของช า           85  แหง่  

   -  ป๊ัมน า้มนั/ป๊ัมแก๊ส  3  แหง่  

   -  ฟาร์มเลีย้งไก่   4  แหง่  

-  ฟาร์มเลีย้งหม ู  3  แหง่  

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน(ด้านการเกษตรและแหลง่น า้) 

 7.1ข้อมลูพืน้ฐานของหมูบ้่านหรือชมุชน 

หมูบ้่าน/ชมุชน ชาย หญิง ครัวเรือน พืน้ท่ี(ไร่) 
บ้านกอโจด 210 179 111 3,224 
บ้านกอโจดไทรย้อย 554 534 343 698 
บ้านคลองบง 158 174 214 1,826 
บ้านคลองมะเดื่อ 320 314 180 5,423 
บ้านดอนไพล 959 974 627 10,355 
บ้านทา่บอ่ 285 304 238 500 
บ้านทา่เย่ียม 201 192 104 3,899 
บ้านนาตลิ่งชนั 399 397 238 490 
บ้านนาใหม่ 428 463 268 630 
บ้านหนองกกพฒันา 184 212 101 765 
บ้านหนองกระทุม่ 425 408 222 5,000 
บ้านหวัระนาม 299 307 178 3,319 
บ้านโจด 371 378 249 4,387 
บ้านโนนสะอาด 383 428 1,387 4,673 
บ้านโนนเพชร 165 169 158 3,000 
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7.2ข้อมลูด้านการเกษตร 

ข้อมลูด้านการเกษตร(ท านา) 

 ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 
หมูบ้่าน/ชมุชน จ านวน

ครัวเรือน 
ต้นทนุ
เฉล่ีย 

ราคาขาย
เฉล่ีย 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทนุ
เฉล่ีย 

ราคาขาย
เฉล่ีย 

บ้านกอโจด 34 2,500 4,000  0 0 
บ้านกอโจดไทรย้อย  0 0  0 0 
บ้านคลองบง 33 3,000 4,500  0 0 
บ้านคลองมะเดื่อ 53 3,500 4,500 5 3,500 4,500 
บ้านดอนไพล 205 6,900 9,200  0 0 
บ้านทา่บอ่ 38 2,400 4,200  2,400 3,600 
บ้านทา่เย่ียม 84 4,800 4,550  0 0 
บ้านนาตลิ่งชนั  0 0  0 0 
บ้านนาใหม่  0 0  0 0 
บ้านหนองกกพฒันา 45 2,000 4,800  0 0 
บ้านหนองกระทุม่ 150 3,000 4,900  0 0 
บ้านหวัระนาม 113 3,500 5,200  0 0 
บ้านโจด 117 3,500 5,600 13 2,500 4,200 
บ้านโนนสะอาด 70 2,500 4,500  0 0 
บ้านโนนเพชร 30 4,500 5,000  0 0 

 

ข้อมลูด้านการเกษตร(ท าสวน) 

 ล าไย หอมแดง 
หมูบ้่าน/ชมุชน จ านวน

ครัวเรือน 
ต้นทนุ
เฉล่ีย 

ราคาขาย
เฉล่ีย 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทนุ
เฉล่ีย 

ราคาขาย
เฉล่ีย 

บ้านหนองกกพฒันา 1 2,000 7,500    
บ้านหวัระนาม    2 5,000 20,000 
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ข้อมลูด้านการเกษตร(ท าไร่) 

 ข้าวโพด มนั อ้อย 
หมูบ้่าน/ชมุชน จ านวน

ครัวเรือน 
ต้นทนุ
เฉล่ีย 

ราคา
เฉล่ีย 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทนุ
เฉล่ีย 

ราคา
เฉล่ีย 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทนุ
เฉล่ีย 

ราคา
เฉล่ีย 

บ้านกอโจด    10 2,500 6,000    
บ้านคลอง
มะเดื่อ 

   40 3,500 6,000 17 5,500 7,200 

บ้านโจด 5 1,500 4,000 28 3,000 9,500 12 2,000 3,200 
บ้านดอนไพล    45 2,700 6,500    
บ้านทา่บอ่    24 2,700 6,500    
บ้านทา่เย่ียม    50 3,500 6,000 1 5,000 7,200 
บ้านโนนเพชร    10 2,500 6,000    
บ้านโนนสะอาด    29 2,700 6,500    
บ้านหนองกก
พฒันา 

19 1,500 5,600 8 1,000 6,000    

บ้านหนอง
กระทุม่ 

4 3,000 5,600 50 5,000 6,000 3 9,000 6,300 

บ้านหวัระนาม    8 2,500 6,080 2 500 800 
 

 

7.3ข้อมลูด้านแหลง่น า้ทางการเกษตร 

แหลง่น า้ทางการเกษตร(ธรรมชาต)ิ 

แหลง่น า้ธรรมชาติ เพียงพอ ไมเ่พียงพอ ทัว่ถึง ไมท่ัว่ถึง 
แมน่ า้ 5 6 2 5 
ห้วย/ล าธาร 0 1 1 0 
คลอง 1 3 3 2 
หนองน า้/บงึ 0 1 1 0 
น า้ตก 0 0 0 0 
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แหลง่น า้ทางการเกษตร(ท่ีมนษุย์สร้าง) 

แหลง่น า้ธรรมชาติ เพียงพอ ไมเ่พียงพอ ทัว่ถึง ไมท่ัว่ถึง 
แก้มลิง 0 0 0 0 
อา่งเก็บน า้ 0 1 0 1 
ฝาย 0 2 0 2 
สระ 1 3 1 3 
คลองชลประทาน 6 4 1 6 

 

7.4ข้อมลูด้านแหลง่น า้กินน า้ใช้(หรือแหลง่น า้เพ่ือการอปุโภคบริโภค)  

แหลง่น า้กิน ไมมี่ เพียงพอ ไมเ่พียงพอ ทัว่ถึง ไมท่ัว่ถึง 
บอ่สาธารณะ 11 0 2 0 2 
บอ่น า้ด่ืมสาธารณะ 10 0 2 0 2 
ประปาหมูบ้่าน(ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน)  2 7 4 8 3 
ระบบประปา(การประปาสว่นภมูิภาค) 12 0 0 0 0 
แหลง่น า้ธรรมชาติ 3 4 4 3 4 
 

8.ศาสนา ประเพณี  วฒันธรรม 

 8.1ประเพณีวนัส าคญัทางศาสนา  เชน่  วนัมาฆะบชูา    วนัวิสาขบชูา   วนัอาสาฬหบชูา    

 วนัเข้าพรรษา   วนัออกพรรษา  

8.2ประเพณีวนัส าคญัในท้องถ่ิน  เชน่วนั ฉลองชยัชนะทา่นท้าวสรุนารี  

 

9.ทพัยากรธรรมชาติ 

9.1 ป่าไม้ 

ต าบลทา่เย่ียมมีป่าไม้ธรรมชาตซิึง่เป็นแหลง่ต้นน า้ล าธารช่ือ ป่าห้วยหบุไผเ่นือ้ท่ี ประมาณ  500 ไร่ อยู่

ในเขตเขาเตียน และเขาตุ๊กปุ๊ ก 

9.2 แหลง่น า้ธรรมชาติ 

ต าบลทา่เย่ียมมีแหลง่น า้ธรรมชาตซิึง่มีล าน า้มลูเป็นล าน า้สายหลกัโดยมีคลองสาขาระกอบด้วย   

 -คลองยาง  คลองบง  คลองหบุไผ ่ คลองมะกอก   คลองมะเดื่อ  คลองหางราก   
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ส่วนทิ่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2560) 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบกิจา่ยงบประมาณในปีงบประมาณ  

 พ.ศ.2557 – 2560 

สถานะทางการคลงั   ตารางเปรียบเทียบ รายรับ – รายจา่ย ย้อนหลงั 3 ปี 

รายการ 
รายรับประจ าปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ
2556 2557 2558 

ภาษีอากร    2,314,142.58     2,743,262.12           2,743,262.12    

คา่ธรรมเนียมคา่ปรับและใบอนญุาต    1,153,278.00       922,368.50             922,368.50    

รายได้จากทรัพย์สนิ      228,577.02       395,677.08             395,677.08    

รายได้เบ็ดเตลด็      350,614.14       151,307.02             151,307.02    

รัฐบาลจดัสรรให้  22,341,055.98   22,981,376.29         22,981,376.29    

อดุหนนุทัว่ไป  17,230,288.00   17,295,140.00         17,295,140.00    

อดุหนนุเฉพาะกิจ  12,396,128.00   15,474,677.00         15,474,677.00    

รวมรายรับ  56,014,083.72   59,963,808.01        59,963,808.01    

     

รายการ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ
2556 2557 2558 

เงินเดือน 5,607,480.32  11,846,149.66   1,846,149.66    

คา่ตอบแทน    3,580,357.01       411,818.25      411,818.25    

คา่จ้างชัว่คราว    2,804,100.00   -   -    

คา่ใช้สอย    5,367,544.36   6,925,194.88    6,925,194.88    

คา่วสัด ุ    3,860,542.61   3,567,820.78   3,567,820.78    

คา่สาธารณปโภค      362,435.27       444,142.19    444,142.19    

เงินอดุหนนุ    2,646,968.00   4,524,818.88   4,524,818.88    

งบกลาง      980,009.74   1,672,831.91   1,672,831.91    

คา่ครุภณัฑ์    3,615,698.50   2,540,918.30  2,540,918.30    

คา่ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง    2,645,702.00   8,156,512.50  8,156,512.50    

รายจ่ายอื่นๆ  -    1,917,599.00    1,917,599.00    

รวมเงินอดุหนนุเฉพาะกิจ  18,676,638.00  14,013,359.00  14,013,359.00    

รวมรายจ่าย 50,147,475.81  56,021,165.35  56,021,165.35    
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2.ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 2560 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.โครงการซอ่มแซมถนน  คสล. สายหน้าวดับ้านทา่เย่ียม  หมูท่ี่ 1        

2.โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน า้สายวดัเขาแก้ว หมูท่ี่ 2         

3.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายเลียบคลอง 62  หมูท่ี่ 6         

4.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายบ้านร้าง-ป่าบง   หมูท่ี่ 7         

5.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ซอยบ้านนายคณู   หมูท่ี่ 7         

6.โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ซอยบ้านนายสายนัต์   หมูท่ี่ 8         

7.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายคลองหว้าเหนือ   หมูท่ี่ 8        

8.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายนานายประจวบ   หมูท่ี่ 9         

9.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายใต้คลองชลประทานลอยฟ้า   หมูท่ี่ 11       

10.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายขึน้วดัป่าห้วยไผ่   หมูท่ี่ 12         

11.โครงการซอ่มแซมถนนลาดยางสายหน้าเทศบาล-ศาลตาปู่  หมูท่ี่ 14         

12.โครงการซอ่มแซมถนนหินคลกุสาย หมูท่ี่ 13 เช่ือมหมูท่ี่  16   

13.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายเลียบคลองชลประทานสายใหญ่   หมูท่ี่ 16       

14.โครงการซอ่มแซมวางทอ่ระบายน า้ คสล.พร้อมบอ่พกั  สายกลางบ้าน    หมูท่ี่ 1         

15.โครงการซอ่มแซมวางทอ่ระบายน า้  คสล.บริเวณนานายชว่ย –นานายพงษ์  หมูท่ี่  1 

16.โครงการซอ่มแซมถนนหินคลกุสายคลองตะขบ    หมูท่ี่ 2           

17.โครงการซอ่มแซมถนนหินคลกุสายเลียบคลอง 57   หมูท่ี่ 4         

18.โครงการซอ่มแซมถนนหินคลกุสายนานางแดง    หมูท่ี่ 7          

19.โครงการซอ่มแซมถนนหินคลกุสายหางคลองบ้านร้าง    หมูท่ี่ 7         

20.โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอยบ้านนางย้วย    หมูท่ี่ 7         

21.โครงการซอ่มแซมถนนหินคลกุสายเขาตุ๊กปุ๊ ก    หมูท่ี่ 8         

22.โครงการซอ่มแซมถนนหินคลกุสายบ้านโนนเพชร เช่ือมต าบลละลมใหมพ่ฒันา  หมูท่ี่  9     

23.โครงการซอ่มแซมถนนหินคลกุสายเลียบคลอง  59    หมูท่ี่ 9         

24.โครงการซอ่มแซมถนนหินคลกุสายข้างโรงเรียน    หมูท่ี่ 10         

25.โครงการซอ่มแซมถนนหินคลกุสายบ้านนายสมหวงั   หมูท่ี่ 12         

26.โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน า้พร้อมบอ่พกั คสล.และถมดนิ ซอยหน้าบ้านนายถวิล  หมูท่ี่ 1      



 

14 
27.โครงการก่อสร้างรางระบายน า้และวางทอ่ระบายน า้ซอยศาลตาปู่ -หน้าบ้านนายสมพงษ์  หมูท่ี่ 3     

28.โครงการก่อสร้างฝารางระบายน า้พร้อมฝาบอ่พกั คสล.ซอยศาลตาปู่ -หน้าบ้านนายสมพงษ์  หมูท่ี่ 3      

29.โครงการวางทอ่ระบายน า้ซอยบ้านนางประคอง  หมูท่ี่ 4     

30.โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน า้พร้อมบอ่พกั คสล.สายวดัป่าช้า  หมูท่ี่ 8     

31.โครงการอดุหนนุการไฟฟ้าอ าเภอโชคชยัเพ่ือตดิตัง้โคมไฟฟ้าแสงสวา่ง      

32.โครงการตอ่เตมิศาลา  SML หมูท่ี่ 14      

33.โครงการขดุขยายสระน า้  หมูท่ี่ 4            

34.โครงการก่อสร้างงานวางทอ่ระบายน า้พร้อมประตเูหล็กระบายน า้  หมูท่ี่ 4          

35.โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านข้างส านกังานเทศบาลต าบลทา่เย่ียม               

 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.โครงการสนบัสนนุให้นกัเรียน/นกัศกึษามีรายได้ระหวา่งปิดภาคเรียน      

2.โครงการสง่เสริมอาชีพระยะสัน้     

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.โครงการ อดุหนนุศนูย์สาธารณสขุมลูฐานตามโครงการพฒันาสาธารณสขุมลูฐาน    หมูท่ี่ 1-16    

2.โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ         

3.โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้พิการ         

4.โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์          

5.โครงการป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า        

6.โครงการสมทบระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบัท้องถ่ินหรือพืน้ท่ี         

7.โครงการทา่เย่ียมท าบญุร่วมใจบริจาคโลหิต       

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

1.โครงการจดัซือ้ถงัขยะ        

2.โครงการรักทา่เย่ียมรักษ์สิ่งแวดล้อม       

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณี 

1.โครงการจดังานเฉลิมฉลองอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีร่วมกบัหนว่ยงานราชการ    

 2.โครงการแขง่ขนักีฬาต้านยาเสพตดิ      

3.โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชน      

4.โครงการจดังานวนัเดก็แหง่ชาติ         

5.โครงการจดังานวนักตญัญ ู      
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6.โครงการพฒันาจิต    

7.โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยการบริหารสถานศกึษา(อาหารกลางวนัศนูย์พฒันาเดก็เล็ก )     

8.โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม)   

9.โครงการอดุหนนุอาหารกลางวนัส าหรับเดก็นกัเรียน (โรงเรียนในเขตเทศบาล)    

10.โครงการจดัซือ้หนงัสือพิมพ์รายวนัส าหรับประจ าเทศบาลและแจกจา่ยให้แก่หมูบ้่าน       

11.โครงการสง่เสริมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา      

12.โครงการจดังานราชพิธีและรัฐพิธี    

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

1.โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีพบประชาชน         

2.โครงการอบรมคณะกรรมการประปาหมูบ้่าน         

3.โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั         

4.โครงการรณรงค์ป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลส าคญั         

5.โครงการจดัซือ้สายดบัเพลิง         

6.โครงการจดัซือ้หวัฉีดดบัเพลิง         

7.โครงการจดัซือ้เคร่ืองตดัหญ้าแบบล้อจกัรยาน         

8โครงการจดัซือ้ตู้แชอ่าหาร        

9.โครงการจดัซือ้โทรทศัน์  แอล อี ดี (LED TV)         

10.โครงการตดิตัง้ตู้สาขาโทรศพัท์พร้อมชดุอปุกรณ์        

 11.โครงการจดัซือ้ซือ้ตู้ เหล็กทบึชนิดสองบาน        

 12.โครงการจดัซือ้ซือ้เคร่ืองสแกนลายนิว้มือ         

 13.โครงการจดัซือ้ซือ้ตู้โชว์            

 14.โครงการจดัซือ้ซือ้ป๊ัมลมไฟฟ้า           

15.โครงการจดัซือ้เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด  LED ขาวด า(18 หน้า/นาที)        

16.โครงการจดัซือ้เคร่ืองมลัตมีิเดียโปรเจคเตอร์   ระดบั XGA  ขนาด  2,500  ANSI  Lumens   

17.โครงการจดัซือ้เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ(INKJET Printer)ส าหรับกระดาษขนาด A3    

 18.โครงการจดัซือ้เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด  LED ขาวด า(30 หน้า/นาที)         

19.โครงการจดัซือ้เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ(INKJET Printer)        

20.โครงการจดัซือ้เคร่ืองสบูน า้แบบหอยโขง่มอเตอร์ไฟฟ้า(ใบพดัคู)่ขนาด 5.5 แรงม้า     

21.โครงการจดัซือ้ตู้โลหะบานเล่ือนกระจก      
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3.สรุปปัญหาอปุสรรคการด าเนินงานท่ีผา่นมาและแนวทางแก้ไขปีงบประมาณ  

พ.ศ.2557-2560 

3.1ปัญหาอปุสรรค 

-ขาดการจดัการผงัเมือง และการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีเหมาะสม 

-มีพืน้ท่ีรับผิดชอบมากท าให้ต้องใช้งบประมาณในการพฒันามาก  

-ประชาชนยงัไมเ่ห็นความส าคญัของการศกึษา  

-ประชาชนมีฐานะยากจน 

-ชมุชนอยูอ่ยา่งกระจดักระจาย  ท าให้การพฒันาท าได้ไมท่ัว่ถึง  

-เกิดมลภาวะจากชมุชนและโรงงานอตุสาหกรรม 

-มีแรงงานตา่งด้าวและประชากรแฝง 

-ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพตดิ 

3.2แนวทางแก้ไข 

-วางผงัเมือง  และบงัคบัใช้กฎหมายผงัเมือง 

-จดัหางบประมาณเพิ่มเตมิ 

-สง่เสริมให้ประชาชนเห็นความส าคญัของการศกึษา  

-ฝึกอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกร 

-บงัคบัใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้ประชาชน/ผู้ประกอบการมีจิตส านกึรักสิ่งแวดล้อม  

-จดัท าทะเบียนแรงงานตา่งด้าวและประชากรแฝง 

-ฝึกอบรม/สร้างเครือขา่ยตอ่ต้านอาชญากรรมและยาเสพตดิ  
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ส่วนที่  3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ 20  ปี 

1. ยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คง 
2. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั  
3. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน  
4. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกนัทางสงัคม  
5. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
6. ยทุธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  

1.2แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
1.ยทุธศาสตร์การ  เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์ 
2. ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม  
3.ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อยา่งยัง่ยืน  
4. ยทุธศาสตร์การการเตบิโตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
5. ยทุธศาสตร์ความมัน่คง 
6. ยทุธศาสตร์การการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐและธรรมาภิบาลในสงัคมไทย  
7. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสตกิส์ 
8. ยทุธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม 
9.ยทุธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค เมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ 
10.ยทุธศาสตร์การการตา่งประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภมูิภาค 

1.3แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุม่จงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1.ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัด้านเศรษฐกิจ 
2.ยทุธศาสตร์การสร้างคนให้มีคณุภาพ 
3.ยทุธศาสตร์การสร้างสงัคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
4. ยทุธศาสตร์การฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้สมบรูณ์ 
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แผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง(นครราชสีมา  ชยัภมูิ บรีุรัมย์ สริุนทร์)  

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 

1.การพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัเกษตรอตุสาหกรรมและแปรรูป  

2.การยกระดบัอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและผลิตภณัฑ์ไหม  

3.การสง่เสริมและพฒันาการค้าการลงทนุ  และการค้าชายแดน  

 

แผนพฒันาจงัหวดันครราชสีมา 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 

1.การพฒันาและเพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกิจ 

2.ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมืองนา่อยู่ 

3.บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์ยัง่ยืน  

4.การเสริมสร้างความมัน่คงทกุมิตเิพ่ือปกป้องสถาบนัหลกัของชาตแิละความปลอดภยัในชีวิต  

และทรัพย์สินของประชาชน 

5.การพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

 

1.4 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสีมา 

1.ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษา 

3.ยทุธศาสตร์พฒันาการเกษตร 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคม 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาสาธารณสขุ 

6.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

7.ยทุธศาสตร์การพฒันาการทอ่งเท่ียว  ศาสนา – วฒันธรรมประเพณี  และกีฬา 

8.ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี  

9.ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  

10.ยทุธศาสตร์ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสยัทศัน์ 

“ยดึมัน่ธรรมาภิบาล   จดับริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน  และองค์กรท่ีมีคณุภาพ”  

2.2 ยทุธศาสตร์ 
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาสิ่งแวดล้อม 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษา  ศาสนา  ศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน  

6.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบ้านเมือง  

2.3 เป้าประสงค์ 
1.มีระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานท่ีได้มาตรฐาน   ปลอดภยั  เหมาะสมและเพียงพอ  
2.ประชาชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพเพิ่มขึน้  เข้าใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                   

3.ประชาชนมีความสขุ   มีสขุภาพอนามยัท่ีดี 
4.สิ่งแวดล้อมเอือ้อ านวยตอ่การด าเนินชีวิตของประชาชนและชมุชนพอเพียง 
5.ประชาชนได้รับการศกึษา  ศาสนาวฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ินได้รับการสืบทอด 
6.เพ่ือการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีสว่นร่วมทกุภาคสว่น  

2.4 ตวัชีว้ดั 
-จ านวนถนน    สะพาน  คลองสง่น า้  ทอ่ระบายน า้และรางระบายน า้   ฯลฯ ท่ีได้รับการก่อสร้างปรับปรุง

บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 

-จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการขยายเขตระบบประปาสาธารณะขยายเขตบริการไฟฟ้าแรงต ่า  

-จ านวนแหลง่น า้สาธารณะท่ีขดุลอก 

-จ านวนโคมไฟฟ้า  ป้ายสญัญาณจราจร  ฯลฯ ท่ีได้รับการตดิตัง้ 

-จ านวนอาคารส านกังาน  อาคารสาธารณะและ  อาคารอ่ืนๆท่ีก่อสร้างหรือปรับปรุงซอ่มแซม  

-จ านวนวสัดคุรุภณัฑ์ส าหรับการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ฯลฯ  ท่ีจดัซือ้/ปรับปรุงซอ่มแซม 

-จ านวนกิจกรรมท่ีสง่เสริมและพฒันาอาชีพ 

-จ านวนประชาชนท่ีเข้ารับการสง่เสริมและพฒันาอาชีพ 
-จ านวนกิจกรรมท่ีสง่เสริมและพฒันาวิสาหกิจชมุชน 

-จ านวนวิสาหกิจชมุชนท่ีได้รับการสง่เสริมและพฒันา 
-จ านวนกิจกรรมท่ีสง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
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-จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
-จ านวนประชาชน  เดก็  คนชรา สตรี คนพิการและผู้ ด้อยโอกาส  ท่ีได้รับการสงเคราะห์/ได้รับการ

ชว่ยเหลือ 

-จ านวนประชาชนท่ีมีสขุภาพท่ีดี 

-จ านวนประชากรท่ีได้รับสวสัดกิารชมุชน 
-จ านวนเดก็เยาวชนและประชาชนท่ีร่วมกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 
-ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมีความอดุมสมบรูณ์ 
-ปริมาณขยะมลูฝอย  น า้เสียและมลพิษลดลง 

-จ านวนกิจกรรมท่ีสง่เสริมการศกึษาให้แก่เดก็เยาวชนและประชาชน 
-จ านวนกิจกรรมท่ีเพิ่มชอ่งทางในการรับรู้ข้อมลูขา่วสารของประชาชน  
-จ านวนกิจกรรมท่ีอนรัุกษ์สง่เสริมศาสนาวฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
-จ านวนกิจกรรมท่ีพฒันาด้านคณุธรรมจริยธรรม 
-จ านวนกิจกรรมท่ีสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนและองค์กร 
-จ านวนกิจกรรมท่ีสง่เสริมสง่เสริมเพิ่มศกัยภาพของบคุลากรและองค์กร 
-จ านวนกิจกรรมท่ีพฒันาและจดัระเบียบชมุชน 
-จ านวนกิจกรรมท่ีป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
-จ านวนกิจกรรมท่ีสง่เสริมมาตรการประหยดัพลงังาน  การใช้พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก  
-จ านวนกิจกรรมท่ีป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและสง่เสริมระบบความปลอดภยัของประชาชน 
-จ านวนวสัดคุรุภณัฑ์ท่ีเพิ่มศกัยภาพ การปฏิบตังิานและการบริหารองค์กร  

2.5 กลยทุธ์ 
1.การพฒันาสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 

1)ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบสาธารณปูโภค  พืน้ฐาน  
2)ก่อสร้างปรับปรุงตอ่เตมิอาคาร/จดัหาวสัดคุรุภณัฑ์ตา่งๆส าหรับการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

2.การพฒันาเศรษฐกิจ 
1)สง่เสริมและพฒันาอาชีพ 

2)สง่เสริมและพฒันาวิสาหกิจชมุชน 

3)สง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

3.การพฒันาคณุภาพชีวิต 
1)การให้บริการสวสัดกิารและสงเคราะห์     เดก็    คนชรา สตรี คนพิการและผู้ ด้อยโอกาส  

2) การพฒันาสง่เสริมสขุภาพอนามยัสวสัดกิารและสงเคราะห์  

3) การพฒันาและสง่เสริมด้านสวสัดกิารชมุชน 

4)การพฒันาด้านการกีฬาและนนัทนาการ 
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4.การพฒันาสิ่งแวดล้อม 

1)สร้างจิตส านกึและความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

2)การบริหารจดัการและรณรงค์การก าจดัขยะมลูฝอยน า้เสีย   และมลพิษ 

5.การพฒันาการศกึษา  ศาสนา  ศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน  
1)พฒันาและสง่เสริมการศกึษา 

2)เพิ่มชอ่งทางในการรับรู้ข้อมลูขา่วสารของประชาชน 

3)อนรัุกษ์สง่เสริมศาสนาวฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

4)พฒันาด้านคณุธรรมจริยธรรม 

6.การพฒันาการบริหารจดัการบ้านเมือง 
1)สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนและองค์กรทกุภาคสว่น 

2)สง่เสริมเพิ่มศกัยภาพของบคุลากรและองค์กร 

3)การพฒันาและจดัระเบียบชมุชน 

4)การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

5)สง่เสริมมาตรการประหยดัพลงังาน  การใช้พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก  

6)การป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและสง่เสริมระบบความปลอดภยัของประชาชน 

7)การจดัหาวสัดคุรุภณัฑ์เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการปฏิบตังิานและการบริหารองค์กร 

2.7 จดุยืนทางยทุธศาสตร์ 
1)จดับริการสาธารณะตามระเบียบกฎหมายก าหนดเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน  
2)พฒันาท้องถ่ินโดยยดึถือประชาชนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา 

3)จดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่น  
ท้องถ่ินในเขตจงัหวดั   แผนพฒันาจงัหวดั  ยทุธศาสตร์การพฒันากลุม่จงัหวดั   แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาตแิละแผนยทุธศาสตร์ชาติ  

2.8 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
ยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลต าบลทา่เย่ียมมีความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์การพฒันา 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสีมา   แผนพฒันาจงัหวดันครราชสีมา  ยทุธศาสตร์การ
พฒันากลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง     แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564)    และแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ 20  ปี 
 
 
 
 
 



 
22 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจดัท ายทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
จุดแข็ง  (S : Strength) 

-สภาพสงัคมสงบเรียบร้อยมีการก่ออาชญากรรมน้อยเป็นสงัคมท่ีนา่อยู่  

-เทศบาลต าบลทา่เย่ียมมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะจดับริการสาธารณะ 

-มีการประสานการท างานร่วมกนัระหวา่งเทศบาลต าบลทา่เย่ียมกบัหมูบ้่านและหนว่ยงานในพืน้ท่ี  

-มีพืน้ท่ีกว้างขวางตัง้มีลกัษณะท่ีเหมาะสม  สามารถรองรับการขยายตวัของชมุชนและการลงทนุได้  

-มีโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถรองรับแรงงานในพืน้ท่ีได้  

-มีระบบชลประทานสามารถท าเกษตรกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

-มีถนนเช่ือมระหวา่งจงัหวดัสายหลกัผา่นท าให้การคมนาคมขนสง่สะดวกรวดเร็ว  

จุดอ่อน  (W : Weakness) 

-ขาดการจดัการผงัเมือง และการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีเหมาะสม 

-มีพืน้ท่ีรับผิดชอบมากท าให้ต้องใช้งบประมาณในการพฒันามาก  

-ประชาชนยงัไมเ่ห็นความส าคญัของการศกึษา ประชาชนจ านวนมากไมไ่ด้ศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้  

-ประชาชนมีฐานะยากจน 

-ชมุชนอยูอ่ยา่งกระจดักระจาย  ท าให้การพฒันาท าได้ไมท่ัว่ถึง  

-เกิดมลภาวะจากชมุชนและโรงงานอตุสาหกรรม 

โอกาส  (O : Opportunity) 

-มีการพฒันาเส้นทางคมนาคมสายหลกัผา่นต าบลท าให้มีโอกาสในการพฒันามากขึน้  

-สามารถจดัเก็บรายได้เพิ่มมากขึน้ทกุปีสามารถน ามาพฒันาท้องถ่ินได้มากขึน้  

-มีโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ท าให้เกิดการจ้างงาน  มีธุรกิจตอ่เน่ืองจากโรงงานอตุสาหกรรม  

ข้อจ ากัด  (T : Threat) 

-เส้นทางคมนาคมบางแหง่ยงัไมไ่ด้รับการถ่ายโอนภารกิจจงึไมส่ามารถพฒันาได้  

-มีประชากรแฝงจากแรงงานในโรงงานอตุสาหกรรม    อาจท าให้เกิดปัญหายาเสพตดิ    โรคระบาด    

และอาชญากรรมตา่งๆ 

-เส้นทางในต าบลตดัผา่นท่ีลุม่ท าให้เกิดความช ารุดเสียหายได้ง่าย  และเส้นทางบางสายไมไ่ด้อยูใ่น

ความรับผิดชอบจงึไมส่ามารถซอ่มแซมหรือพฒันาได้ 

-พืน้ท่ีบางสว่นอยูใ่นท่ีลุม่ขวางทางไหลของน า้ บางสว่นอยูใ่นท่ีลาดชนัเส่ียงตอ่การเกิดดนิถลม่    

ท าให้ป้องกนัภยัจากธรรมชาตทิ าได้ยาก 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  

เทศบาลต าบลทา่เย่ียมได้ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้องโดยแยกเป็น 

ด้านตา่งๆดงันี ้

1)ด้านการเมือง 

1.1)การเมืองภายในประเทศยงัมีความขดัแย้งระหวา่งกลุม่การเมืองตา่งๆดงันัน้จงึต้องมีการเสริมสร้าง

ความปรองดองของคนในท้องถ่ิน   และสร้างความรู้ความเข้าในในเร่ืองการเมืองการปกครองแก่ประชาชน  

1.2)การเมืองภายนอกประเทศยงัมีความขดัแย้งระหวา่งชาตมิหาอ านาจตา่งๆและมีภยัจากขบวนการ

ก่อการร้าย  ดงันัน้จงึต้องมีการระมดัระวงัการก่อการร้าย  และการยยุงปลกุป่ันให้เกิดความแตกแยกในสงัคม  

2)ด้านเศรษฐกิจ 

-เศรษฐกิจภายในประเทศยงัอยูใ่นภาวะตกต ่ามีปัญหาการวา่งงาน  ประชาชนมีรายได้ต ่าเกิดปัญหา

หนีส้ินภาคครัวเรือน  ดงันัน้จงึต้องมีการเสริมสร้างอาชีพแก่ประชาชน   พฒันาความสามารถในการสร้างรายได้

ให้แก่ประชาชน 

-เศรษฐกิจภายนอกประเทศยงัอยูใ่นภาวะถดถอยท าให้การสง่ออกของประเทศลดลง  รัฐบาลจดัเก็บ

ภาษีได้น้อยลง   ดงันัน้จงึต้องระมดัระวงัการใช้จา่ยเงินของเทศบาล  

3)ด้านสงัคม 

-สงัคมไทยก าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ   เกิดปัญหาวยัรุ่นเลียนแบบคา่นิยมท่ีผิดจากส่ือตา่งๆ  

เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ    ดงันัน้จงึต้องมีการเตรียมพร้อมในการดแูลผู้สงูอาย ุ  การสร้าง

คา่นิยมท่ีถกูต้องให้แก่วยัรุ่น 

4)ด้านสิ่งแวดล้อม 

-เกิดภยัธรรมชาต ิ เชน่ภยัแล้ง  น า้ทว่ม  และปัญหามลภาวะ   ดงันัน้จงึต้องมีการเตรียมพร้อมในการ

ป้องกนัภยัตา่งๆ   
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3.3 ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาส่ีปีเทศบาลต าบลทา่เย่ียม  พ.ศ.2561 – 2564 

 

 

 

 

 

 

 
  

ยทุธศาสตร์

กลุม่จงัหวดั 

การเพิ่มศกัยภาพการ

แขง่ขนัด้านเศรษฐกิจ 

การสร้างคนให้

มีคณุภาพ 

การสร้างสงัคมและเศรษฐกิจ

ฐานรากให้เข้มแข็ง 

การฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้สมบรูณ์ 

ยทุธศาสตร์การ

พฒันา อปท. 

ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์การ

พฒันา อปท. 

แผนงาน 

ผลผลิต/

โครงการ 

การสานตอ่แนวทาง

พระราชด าริ 

การพฒันา

การศกึษา 

การพฒันาการ

เกษตร 

การพฒันาสงัคม การพฒันา

สาธารณสขุ 

การบริหาร

จดัการฯ

บ้านเมืองท่ีดี 

ยทุธศาตร์ ท่ี 1
การพฒันาระบบ
สาธารณปูโภค
พืน้ฐาน 

ยทุธศาตร์ ท่ี 2 
การพฒันา
เศรษฐกิจ 

ยทุธศาตร์ ท่ี 3 

การพฒันาคณุภาพ
ชีวิต 

ยทุธศาตร์  ท่ี 4 

การพฒันา

สิ่งแวดล้อม 

 

ยทุธศาตร์  ท่ี 5        

การพฒันาการศกึษา

ศาสนาศิลปวฒันธรรม

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

ยทุธศาตร์  ท่ี 6

การพฒันาการ

บริหารจดัการ

บ้านเมือง 

 

การพฒันา

โครงสร้างฯ

พืน้ฐาน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป 

 
 

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน 

 

แผนงาน

การศึกษา 

 

แผนงาน

สาธารณสขุ 

 

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์ 

 

แผนงาน

อสุาหกรรมและ

การโยธา 

 

-เทศบาลเคลื่อนท่ีพบ

ประชาชน ฯลฯ 

 

-ฝึกอบรมอาชีพ ฯลฯ 

 

-จดัหาอาหารเสริม

(นมโรงเรียน)ฯลฯ 

 

-ปลกูต้นไม้เฉลิม

พระเกียรติฯลฯ 

-สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ

ผู้สงูอาย ุฯลฯ 

 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต,

ถนนลายางฯลฯ 

 

ยทุธศาสตร์

ชาติ 20 ปี 

แผนพฒันา

เศรษฐกิจฯ  

ฉบบัที่ 12 

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

การพฒันาและเพ่ิม

ศกัยภาพการแขง่ขนั

เศรษฐกิจ 

ยกระดบัสงัคมให้

เป็นเมืองน่าอยู ่

บริหารจดัการ     

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมฯ 

การเสริมสร้าง

ความมัน่คงทกุ

มิติฯ 

การพฒันาระบบ

การบริหาร

จดัการภาครัฐ 

มีระบบ
สาธารณปูโภคฯ 

ก่อสร้างปรับปรุง

บ ารุงรักษาระบบฯ 
สร้างจิตส านึกฯ
สิ่งแวดล้อม 

พฒันาและ
สง่เสริมการศกึษา 

สง่เสริมการมีสว่น
ร่วมของประชาชน 

เพ่ือการบริหาร
จดัการบ้านเมือง

ฯ 
น 

ประชาชนได้รับ
การศกึษาฯ 

สิ่งแวดล้อม

เอือ้อ านวยฯ 
ประชาชนมี
ความสขุ ฯ 

ประชาชนมี
ความสามารถฯ 

สง่เสริมและ
พฒันาอาชีพ 

การให้บริการ

สวสัดิการฯ 

การสร้างความสามารถ

ในการแขง่ขนั 

การพฒันาและ

เสริมสร้างศกัยภาพคน 

การสร้างการเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดลุและพฒันาระบบ   

การบริหารจดัการภาครัฐ 

เสริมสร้างและพฒันา

ศกัยภาพทนุมนษุย์ 
การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจฯ 

การพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานและระบบ          

โลจิสติกส ์

การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พฒันาอย่างยัง่ยืน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐและ

ธรรมาภิบาลฯ 



 

 

แบบ  ยท.02 
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3.4 แผนผงัยทุธศาสตร์(Strategy  map) 

 
  

วิสยัทศัน์ 

ยทุธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค์ 

คา่เป้าหมาย 

แผนงาน 

ยดึมัน่ธรรมาภิบาล   จดับริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน   

และองค์กรท่ีมีคณุภาพ 

การพฒันาระบบ

สาธารณปูโภค

พืน้ฐาน 

 

การ

พฒันา

เศรษฐกิจ 

 

การพฒันา

คณุภาพ

ชีวิต 

 

การพฒันา

สิ่งแวดล้อม 

 

การพฒันา

การศกึษาศาสนา

ศิลปวฒันธรรม

และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 

มีระบบ

สาธารณปูโภค

พืน้ฐานฯ 

ประชาชนมีความ 

สามารถในการ

ประกอบอาชีพฯ 

ประชาชนมี

ความสขุ   มี

สขุภาพอนามยัท่ีดี

ฯ 

สิ่งแวดล้อม
เอื้ออ านวยต่อการ
ด าเนินชีวิตฯ 

ประชาชน

ได้รับ

การศกึษา  

-จ านวนถนน    

สะพาน ฯลฯ 
จ านวน
กิจกรรม
เศรษฐกิจฯ
พอเพียง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

จ านวน

ประชาชนท่ีมี

สขุภาพท่ีดีฯ 

ปริมาณขยะ

มลูฝอย มลพิษ

ลดลงฯ 

จ านวนกิจกรรมท่ี

สง่เสริมการศกึษาฯ 

ก่อสร้าง

ปรับปรุง

บ ารุง 

รักษาฯ 

สง่เสริม

และ

พฒันา

อาชีพฯ 

 

สง่เสริม

และ

พฒันา

วิสาหกิจ

ชมุชนฯ 

การ

ให้บริการ

สวสัดิการ

และ

สงเคราะห์ฯ 

 

การ

พฒันา

สง่เสริม

สขุภาพ

อนามยัฯ 

สร้าง

จิตส านึก

และความ

ตระหนกั 

การ

บริหาร

จดัการ

และ

รณรงคฯ์ 

พฒันาและ

สง่เสริม

การศกึษา 

เพ่ิม

ช่องทาง

ในการ

รับรู้ข้อ 

มลูขา่ว 

สารฯ 

สง่เสริมการ

มีสว่นร่วม

ของ

ประชาชนฯ 

จ านวนกิจกรรมท่ี

สง่เสริมการมีสว่นร่วม

ของประชาชน ฯ 

การพฒันาการ

บริหารจดัการ

บ้านเมือง 

และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 
บริหารจดัการ

บ้านเมืองท่ีดีแบบมี

สว่นร่วมฯ 

กลยทุธ์ 

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป 

 
 แผนงานเคหะ

และชมุชน 

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมฯ 

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน

สาธารณสขุ 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน 

แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนงาน

การเกษตร 



 

 

รายละเอียดยทุธศาสตร์ 

(หน้า 26 - 40) 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ท่ี ยทุธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หนว่ย

สนบัสนนุ 
1. การพฒันาระบบ

สาธารณปูโภคพืน้ฐาน 
บริการชมุชน
และสงัคม 

-เคหะและชมุชน -กองชา่ง -ส านกัปลดั 
-กองคลงั 

การเศรษฐกิจ -อตุสาหกรรมและการโยธา -กองชา่ง -ส านกัปลดั 
-กองคลงั 

2. การพฒันาเศรษฐกิจ 
 

บริการชมุชน
และสงัคม 

-สงัคมสงเคราะห์ -ส านกัปลดั -กองคลงั 

การเศรษฐกิจ -การเกษตร -ส านกัปลดั -กองคลงั 
3. การพฒันาคณุภาพชีวิต การ

ด าเนินงานอ่ืน 
-งบกลาง -ส านกัปลดั -กองคลงั 

-กองสาธารณสขุ -กองคลงั 
บริการชมุชน
และสงัคม 

-การศกึษา -กองการศกึษา -กองคลงั 
-สาธารณสขุ -สาธารณสขุ -กองคลงั 

  บริการชมุชน
และสงัคม 

-สงัคมสงเคราะห์ -ส านกัปลดั -กองคลงั 
-สาธารณสขุ -กองสาธารณสขุ -กองคลงั 

4. การพฒันาสิ่งแวดล้อม การเศรษฐกิจ -การเกษตร -ส านกัปลดั -กองคลงั 
  บริการชมุชน

และสงัคม 
-สาธารณสขุ -กองสาธารณสขุ -กองคลงั 

5. การพฒันาการศกึษา
ศาสนาศลิปวฒันธรรม
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

บริหารทัว่ไป -บริหารงานทัว่ไป -ส านกัปลดั -กองคลงั 
บริการชมุชน
และสงัคม 

-การศกึษา -กองการศกึษา -กองคลงั 
-การศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

-กองการศกึษา -กองคลงั 

6. การพฒันาการบริหาร
จดัการบ้านเมือง 

บริหารทัว่ไป -บริหารงานทัว่ไป -ส านกัปลดั 
-กองคลงั 

-กองคลงั 

-การรักษาความสงบ
ภายใน 

-ส านกัปลดั 
 

-กองคลงั 

บริการชมุชน
และสงัคม 

-การศกึษา -กองการศกึษา -กองคลงั 
-สาธารณสขุ -กองสาธารณสขุ -กองคลงั 

การเศรษฐกิจ -อตุสาหกรรมและการโยธา -กองชา่ง -กองคลงั 



 

 

บญัชีโครงการ 

(หน้า 42 - 92) 



93 
ส่วนที่ 5 การตดิตามและประเมินผล 

 
1. การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เตม็ 
คะแนน
ที่ได้ 

1.ข้อมลูสภาพทัว่ไปและ 
ข้อมลูพืน้ฐานขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 

(1) ข้อมลูเก่ียวกบัด้านกายภาพ เช่น ท่ีตัง้ของหมูบ้่าน/ชมุชน/ต าบล
ลกัษณะภมูิประเทศ ลกัษณะภมูิอากาศ ลกัษณะของดิน ลกัษณะ
ของแหลง่น า้ ลกัษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่นเขตการปกครอง การเลือกตัง้ ฯลฯ 

20 
(3) 
 

 

 (2) ข้อมลูเก่ียวกบัด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตัง้ ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัจ านวนประชากร 
และช่วงอายแุละจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพทางสงัคม เช่น การศกึษา สาธารณสขุ
อาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(4) ข้อมลูเก่ียวกบัระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ 
การไฟฟ้า การประปา โทรศพัท์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(5) ข้อมลูเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศสุตัว์ การบริการ การท่องเท่ียว อตุสาหกรรม การพาณิชย์/กลุม่
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตร
และแหลง่น า้) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมลูเก่ียวกบัศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เช่น การนบัถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพืน้เมืองและของท่ีระลกึ ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น า้ ป่าไม้ ภเูขา 
คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูเพ่ือการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน
หรือการใช้ข้อมลู จปฐ. 

(2) 
 

 

(9) การประชมุประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชมุประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับ
การพฒันาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

(3)  
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เตม็ 
คะแนน
ที่ได้ 

2 . การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศกัยภาพ 

(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถงึความเช่ือมโยงแผน
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

15 
(2) 
 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผงัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการ
บงัคบัใช้ผลของการบงัคบัใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้ตอ่การพฒันา
ท้องถ่ิน 

(1) 
 

 

(3) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศกึษา 
สาธารณสขุความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
 เป็นต้น 

(2) 
 

 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน การ
สง่เสริมอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุม่ทางสงัคม การพฒันาอาชีพและ
กลุม่ตา่งๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทัว่ไป เป็นต้น 

(2) 
 

 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ท่ีสีเขียว ธรรมชาติตา่งๆ ทาง 
ภมูิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึน้ การประดิษฐ์ท่ีมีผลตอ่ 
สิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

(2) 
 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจบุนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสง่ผลตอ่การด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จดุแข็ง) W-Weakness (จดุออ่น)  
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อปุสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเดน็ปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพืน้ท่ี มี
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตขุองปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวตัถปุระสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2) 
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เตม็ 
คะแนน
ที่ได้ 

 (8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพฒันา การตัง้งบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณการประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบตัิใน
เชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาท้องถ่ินใน
เชิงคณุภาพ 

(1) 
 

 

(9) ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560  
เช่น ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคญั ผลกระทบ และสรุปปัญหาอปุสรรคการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2557-2560 

(1) 
 

 

3. ยทุธศาสตร์ 
3.1 ยทุธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน 
 
 
3.2 ยทุธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองสว่น 
ท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 
 
3.3 ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

 
 
 
3.4 วิสยัทศัน์ 
 
 
 
3.5 กลยทุธ์ 
 

สอดคล้องกบัสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการพฒันาท่ีสอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและเช่ือมโยง  
หลกัประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

65 
(10) 
 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกบัสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยทุธศาสตร์จงัหวดั และเช่ือมโยงหลกัประชารัฐแผน
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยทุธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลกัประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี และ Thailand 
4.0 

(10) 
 

 

วิสยัทศัน์ ซึง่มีลกัษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลถุงึอนาคตอย่างชดัเจนสอด คล้อง
กบัโอกาสและศกัยภาพท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน และสมัพนัธ์กบัโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

(5) 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีจะน าไปสูก่ารบรรลุ
วิสยัทศัน์ หรือแสดงให้เห็นถงึความชดัเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้
บรรลวิุสยัทศัน์นัน้ 

(5) 
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เตม็ 
คะแนน
ที่ได้ 

3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะ

ประเดน็กลยทุธ์ 

3.7 จดุยืนทางยทุธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ 
ยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 
 

เป้าประสงค์ของแตล่ะประเดน็กลยทุธ์มีความสอดคล้องและ
สนบัสนนุตอ่กลยทุธ์ท่ีจะเกิดขึน้ มุง่หมายสิ่งหนึง่สิ่งใดท่ีชดัเจน 

(5) 
 

 

ความมุง่มัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสยัทศัน์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึง่เกิดจากศกัยภาพของ
พืน้ท่ีจริง ท่ีจะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยทุธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจดุมุง่หมายเพ่ือการพฒันาในอนาคต ก าหนด
จดุมุง่หมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ 
ตวัชีว้ดัคา่เป้าหมาย กลยทุธ์ จดุยืนทางยทุธศาสตร์และยทุธศาสตร์
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีความชดัเจน น าไปสูก่ารจดัท า
โครงการพฒันาท้องถ่ินในแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบแุผนงาน
และความเช่ือมโยงดงักลา่ว 

(5) 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสูก่ารพฒันาท้องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต /
โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค/
แผนพฒันากลุม่จงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัและยทุธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

(5) 
 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชดุหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชดุ 
กลุม่หรืออนัหนึง่อนัเดียวกนั ลกัษณะเดียวกนั เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่
การจดัท าโครงการเพ่ือพฒันาท้องถ่ินในแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี
อย่างถกูต้องและครบถ้วน 

(5)  

  



97 
2. การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
  
ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เตม็ 
คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพฒันา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท้ายทุธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอ่การพฒันา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศกัยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสงัคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 
 

 

2. การประเมินผลการนา 
แผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปีไป 
ปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

1) การควบคมุท่ีมีการใช้ตวัเลขตา่งๆ เพ่ือน้ามาใช้วดัผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวดัจ้านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือ
ผลผลิตนัน่เองวา่เป็นไปตามท่ีตัง้เป้าหมายเอาไว้หรือไมจ้่านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ้านวนท่ีไมส่ามารถ
ด าเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลกั
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพฒันาท้องถ่ินตามอ านาจ
หน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 

 

3. การประเมินผลการนา 
แผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปีไป 
ปฏิบตัิในเชิงคณุภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคณุภาพคือการ
น้าเอาเทคนิคตา่งๆ มาใช้เพ่ือวดัวา่ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตา่งๆ ท่ีด าเนินการในพืน้ท่ีนัน้ๆ ตรงตอ่ความต้องการของประชาชน
หรือไมแ่ละเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม ่ประชาชนพงึพอใจ
หรือไม ่สิ่งของ วสัดคุรุภณัฑ์ การด าเนินการตา่งๆ มีสภาพหรือ
ลกัษณะถกูต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การได้ตามวตัถปุระสงค์
หรือไม ่ซึง่เป็นไปตามหลกัประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบตัิราชการท่ีบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบตัิราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถงึ
สามารถเทียบเคียงกบัสว่นราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการ
ในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 
 

10 
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ที่ได้ 

4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยทุธศาสตร์การพฒันา 
 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านตา่งๆ มีความสอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในมิติตา่งๆ จนน้า
ไปสูก่ารจดัท้าโครงการพฒันาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลกัการบรูณาการ (Integration) กบัองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินท่ีมีพืน้ท่ีติดตอ่กนั 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านตา่งๆ ท่ีสอดคล้องกบัการ
แก้ไขปัญหาความยากจนหลกัประชารัฐ และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตร
และแหลง่น า้)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10 
 

 

5. โครงการพฒันา 
5.1 ความชดัเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวตัถปุระสงค์ 
สอดคล้องกบัโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย(ผลผลิต 
ของโครงการ)มีความ 
ชดัเจนน าไปสูก่ารตัง้ 
งบประมาณได้ถกูต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความสอด 
คล้องกบัแผนยทุธศาสตร์  
20 ปี 
 

เป็นโครงการท่ีมีวตัถปุระสงค์สนองตอ่แผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและด าเนินการเพ่ือให้การพฒันา
บรรลตุามวิสยัทศัน์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชดัเจน มุง่ไปเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ อา่นแล้วเข้าใจได้วา่
จะพฒันาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 

 

มีวตัถปุระสงค์ชดัเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกบั
หลกัการและเหตผุล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึน้ในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถงึ
เป้าหมายต้องชดัเจน สามารถระบจุ้านวนเท่าไร กลุม่เป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุม่เป้าหมาย พืน้ท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชดัเจนวา่โครงการนีจ้ะท้าท่ีไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุม่ เป้าหมายของ
โครงการ     หากกลุม่เป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชดัลงไปวา่ใคร
คือกลุม่เป้าหมายหลกั ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกบั (1) ความมัน่คง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนั (3) การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การ
ปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพ่ือให้เกิด
ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน 

(5) 
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ที่ได้ 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องกบัแผนพฒันา 
เ ศ ร ษ ฐ กิจ แ ล ะ สงัคม 
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกบั  
Thailand  4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กบัยทุธศาสตร์จงัหวดั 
 

โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 12 โดย (1) ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยดึคนเป็นศนูย์กลางการพฒันา (3) ยดึวิสยัทศัน์ภายใต้
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี(4) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยดึหลกัการน้าไปสูก่ารปฏิบติัให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน 
5 ปีท่ีตอ่ยอดไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพฒันา (1) การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการ
หลดุพ้นกบัดกัรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู(2) การพฒันาศกัยภาพ
คนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสงัคมสงูวยัอย่างมี
คณุภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสงัคม (4)การรองรับการ
เช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
(6)การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 

 
 

โครงการมีลกัษณะหรือสอดคล้องกบัการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู ่Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อน
ด้วยนวตักรรม ท้าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภณัฑ์ไปสูส่ินค้าเชิงนวตักรรม (2) เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรม ไปสูก่ารขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสูก่ารเน้นภาคบริการมากขึน้ รวมถงึโครงการท่ีเติม
เตม็ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจยัและพฒันาแล้วตอ่ยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ 
วฒันธรรม ฯลฯ 

(5) 

 
 

โครงการพฒันาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกบัห้วงระยะเวลาของ 
แผนพฒันาจงัหวดัท่ีได้ก าหนดขึน้ เพ่ือขบัเคลื่อนการพฒันาท้องถ่ิน 
เสมือนหนึง่การขบัเคลื่อนการพฒันาจงัหวดั ซึง่ไมส่ามารถแยกสว่น
ใดสว่นหนึง่ออกจากกนัได้ นอกจากนีโ้ครงการพฒันาท้องถ่ินต้อง
เป็นโครงการเช่ือมตอ่หรือเดินทางไปด้วยกนักบัยทุธศาสตร์จงัหวดั
ท่ีได้ก าหนดขึน้ท่ีเป็นปัจจบุนั 

(5) 
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เตม็ 
คะแนน
ที่ได้ 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาต ิ
มัน่คงมัง่คัง่ยัง่ยืน 
ภายใต้หลกัประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกบัเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ร า ค า ถกู ต้อง ต า ม ห ลกั 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตวัชีว้ดั(KPI) และ 
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 
และผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 
 
5.12 ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พืน้ฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการตอ่ยอดและขยาย
ได้เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน ซึง่มี
ลกัษณะท่ีจะให้ท้องถ่ินมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นท้องถ่ินท่ี
พฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน(ด้านการเกษตรและแหลง่น้า) (LSEP) 

(5) 
 

 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านงึถงึหลกัส าคญั 5 ประการ
ในการจดัท้าโครงการได้แก ่(1) ความประหยดั (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4)ความยตุิธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 
 

 

การประมาณการราคาเพ่ือการพฒันาต้องให้สอดคล้องกบัโครงการ 
ถกูต้องตามหลกัวิชาการทางช่าง หลกัของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจกัษ์มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกวา่หรือไมต่ ่ากวา่ร้อยละห้า
ของการน้าไปตัง้งบประมาณรายจ่ายในข้อบญัญตัิ/เทศบญัญตัิ 
เงินสะสม หรือรายจ่ายพฒันาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

มีการ ก าหนดดชันีชีว้ดัผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI)ท่ีสามารถวดัได้(measurable)ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพงึพอใจการก าหนดร้อยละการก าหนดอนัเกิดจากผล
ของวตัถปุระสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

(5) 
 

 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พฒันาซึง่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้การได้ผลหรือผลท่ีเกิด 
ขึน้จะต้องเท่ากบัวตัถปุระสงค์หรือมากกวา่วตัถปุระสงค์ซึง่การ
เขียนวตัถปุระสงค์ควรค านงึถงึ (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ(2)วดัและประเมินผล
ระดบัของความส าเร็จได้(3)ระบสุิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่าง
ชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสดุและสามารถปฏิบตัิได้ (4) เป็น
เหตเุป็นผล สอดคล้องกบัความเป็นจริง(5) สง่ผลตอ่การบ่งบอก
เวลาได้ 

(5) 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจดัท้าแผนพฒันาขององค์กรปกครอง  
สว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดวา่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการตดิตามและประเมินผลตอ่
สภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน พร้อมทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการตดิตามและ
ประเมินผลดงักลา่วและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน้่อยกวา่สามสิบวนั  โดยอยา่งน้อยปีละสองครัง้ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตลุาคมของทกุปี และ ข้อ 29 (3) ก าหนดวา่ ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาตอ่ผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอตอ่สภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน พร้อมทัง้ประกาศผลการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนั  นบัแตว่นัรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดงักลา่วและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่สามสิบวนั  โดยอยา่งน้อยปีละสองครัง้
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตลุาคมของทกุปีโดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา  ซึง่สามารถแสดงได้ทัง้การ
อธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมลูตา่ง ๆ จาก 

3.1.1 ใช้แบบส าหรับการตดิตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคณุภาพ  
(1) แบบตวับง่ชีก้ารปฏิบตังิาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบตัรคะแนน (Scorecard Model) แบบบตัรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton 
(3) แบบมุง่วดัผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตผุล (Logical Model) ตวัแบบเชิงเหตผุล หรือ Logical Model 
(5) แบบวดักระบวนการปฏิบตังิาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวดักระบวนการปฏิบตังิานหรือ  PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือ  Problem- 
Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีสว่นร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินก าหนดขึน้  ทัง้นีต้้องอยูภ่ายใต้กรอบตาม 
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
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3.1.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คณุภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริง ๆ คืออะไร คา่ใช้จา่ย (Cost) เวลา 
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
3.1.3 ประชาชนได้ประโยชน์อยา่งไรหรือราชการได้ประโยชน์อยา่งไร  
3.1.4 วดัผลนัน้ได้จริงหรือไม่ หรือวดัได้เทา่ไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
3.1.5 ผลกระทบ (Impact) 

4.ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินในอนาคต  
 4.1ผลกระทบน าไปสูอ่นาคต 
 (เชน่  จะท า สนบัสนนุ สง่เสริม ป้องกนัอยา่งไร เป็นต้น ) 
 4.2ข้อสงัเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพิจารณา 

(รวมถึงองค์ประกอบส าคญัของข้อมลูเพื่อน าไปสูข้่อเสนอแนะ เป็นต้น )  



ยท.03 
26 

 

3.5 รายละเอียดยทุธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

คา่เป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลกั 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

การพฒันาและ
เพ่ิมศกัยภาพการ
แข่งขนัทาง
เศรษฐกิจ 

การพฒันา
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 
 

1.การพฒันา
ระบบ
สาธารณปูโภค
พืน้ฐาน 

เพ่ือให้มีระบบ
สาธารณปูโภค
พืน้ฐานที่ได้
มาตรฐาน   
ปลอดภยั  
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

-จ านวนถนนท่ี
ได้รับการ
ซอ่มแซม 
 

16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน -ซอ่มแซม
ถนนท่ีช ารุด
ให้สามารถใช้
การได้ 

-ซอ่มแซม
ถนนภายใน
ต าบลท่า
เยี่ยม 

กองช่าง 
 

 

-จ านวน
ถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

2 สาย 9 สาย 1 สาย 1 สาย 13 สาย -ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
เพิ่มเติม 

-ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
 
 

กองช่าง  

-จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

6 สาย 17 สาย 2 สาย 1 สาย 26 สาย -ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
เพิ่มเติม 

-ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

กองช่าง  

-จ านวนถนน
หินคลกุท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

5 สาย 6 สาย - - 11 สาย -ก่อสร้างถนน
หินคลกุ 
เพิ่มเติม 

-ก่อสร้างถนน
หินคลกุ 

กองช่าง  

-จ านวนราง
ระบายน า้/ท่อ
ระบายน า้ท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

2  แห่ง 8  แห่ง - - 10  แห่ง -ก่อสร้างราง
ระบายน า้/ท่อ
ระบายน า้
เพิ่มเติม 

-ก่อสร้างราง
ระบายน า้/ท่อ
ระบายน า้ 

กองช่าง  
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27 

 
ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

คา่เป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลกั 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

    -จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน -อดุหนนุการ
ไฟฟ้าภมูิภาค
อ าเภอโชคชยั
เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่า 

-ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่า
ภายในต าบล
ท่าเยี่ยม 

กองช่าง 
 

การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

-จ านวนโคม
ไฟฟ้าแสง
สวา่งท่ีมีใน
ต าบล/หมูบ้่าน 

16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน -อดุหนนุการ
ไฟฟ้าภมูิภาค
อ าเภอโชคชยั
เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่า 

-ขยายเขต
ไฟฟ้าแสง
สวา่งพร้อม
ติดตัง้โคม
ไฟฟ้า
สาธารณะ 

กองช่าง การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

-จ านวนฝายท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

2  แห่ง - - - 2  แห่ง -ก่อสร้างฝาย
กัน้คลอง
ธรรมชาติ 

-ก่อสร้างฝาย กองช่าง จงัหวดั 

-จ านวนเนือ้ท่ี
คลองท่ีได้รับ
การขดุลอก 

2  สาย 2  สาย 2  สาย 2  สาย 8  สาย -ขดุลอก
คลองท่ีตืน้
เขิน 

-ขดุลอกคลอง 
 

กองช่าง จงัหวดั 

-ปริมาตรสระ
น า้ท่ีได้รับการ
ขดุลอก 
 

1  แห่ง 3  แห่ง 1  แห่ง 1  แห่ง 6  แห่ง -ขดุลอกสระ
น า้ท่ีตืน้เขิน 

-ขดุลอกสระ
น า้ 

กองช่าง จงัหวดั 
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28 

 
ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

คา่เป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลกั 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

    -จ านวนท่อ
ประปาท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน -วางท่อ
ประปา/ขยาย
เขตประปา 

-ขยายท่อ
ประปา/ขยาย
เขตหมูบ้่าน 
 

กองช่าง 
 

 

-จ านวนลาน
คอนกรีตท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

- 1 แห่ง 1 แห่ง - 2 แห่ง -ก่อสร้างลาน
คอนกรีต 

-ก่อสร้างลาน
คอนกรีต
เอนกประสงค์ 

กองช่าง  

-จ านวนล าโพง
หอกระจาย
ขา่วท่ีได้รับ
การติดตัง้ 

- 1  ชดุ 
 
 

- - 1  ชดุ 
 

-เพิ่มจดุติดตัง้
ล าโพงหอ
กระจายขา่ว 

ติดตัง้ล าโพง
หอกระจาย
ขา่วประจ า
หมูบ้่าน 

กองช่าง  

-จ านวน
สญัญาณไฟ
กระพริบท่ี
ได้รับการ
ติดตัง้ 

- - 1 แห่ง - 1 แห่ง -ติดตัง้
สญัญาณไฟ
กระพริบ
บริเวณจดุ
เสี่ยง 

ติดตัง้
สญัญาณไฟ
กระพริบ
บริเวณทาง
แยก   

กองช่าง  

    จ านวนคลอง
สง่น า้/คลองไส้
ไกท่ี่ได้รับการ
ซอ่มแซม 

16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน 16 หมูบ้่าน -ซอ่มแซม
คลองสง่น า้/
คลองไส้ไก่ให้
สามารถใช้
การได้ 

ซอ่มแซม
คลองสง่น า้/
คลองไส้ไก่
ภายในต าบล
ท่าเยี่ยม 

กองช่าง  
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ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

คา่เป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลกั 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

การพฒันาและ
เพ่ิมศกัยภาพการ
แข่งขนัทาง
เศรษฐกิจ 

ด้านการ
พฒันาการ
เกษตร 

2.การ
พฒันาด้าน
เศรษฐกิจ 

-เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสามารถ
ในการ
ประกอบอาชีพ
เพ่ิมขึน้  เข้าใจ
หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-จ านวนผู้ เข้า
รับการอบรม 

1 ครัง้/ปี 1 ครัง้/ปี 1 ครัง้/ปี 1 ครัง้/ปี 1 ครัง้/ปี -ฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน   

-ฝึกอบรม
สง่เสริมอาชีพ
ระยะสัน้ 
 

ส านกัปลดั  

-จ านวนแปลง
เรียนรู้ 

- 5  จดุ - - 5  จดุ -จดัท าแปลงเรียนรู้
ศนูย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

-จดัท าแปลง
เรียนรู้ศนูย์ 
บริการและ
ถ่ายทอด 
เทคโน โลยี
การเกษตร
ประจ าต าบล         
ท่าเยี่ยม 

ส านกัปลดั  

-จ านวนวสัดุ
การเกษตร 

4 ครัง้/ปี 4 ครัง้/ปี 4 ครัง้/ปี 4 ครัง้/ปี 4 ครัง้/ปี -ซือ้วสัดกุารเกษตร 
เช่น  ปุ๋ ย  ต้นไม้  
จอบ เสียม  สาร
ก าจดัศตัรูพืช  ฯลฯ 

จดัซือ้วสัดุ
การเกษตร 

ส านกัปลดั  

-จ านวน
นกัเรียนศนูย์
พฒันาเด็กท่ี
ได้รับประทาน
อาหาร
กลางวนั 

1   แห่ง 1   แห่ง 1   แห่ง 1   แห่ง 1   แห่ง -จดัท าแปลงพืชผกั/
เลีย้งสตัว์ส าหรับ
ท าอาหารกลางวนั 

เกษตรเพ่ือ
อาหาร
กลางวนั 

ส านกัปลดั  
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ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

คา่เป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลกั 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

ยกระดบัสงัคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

ด้านการพฒันา
สงัคม 

3.การ
พฒันาด้าน
คณุภาพ
ชีวิต 

-เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสขุ  
มีสขุภาพ
อนามยั 
ที่ดี 

-จ านวนผู้ ติด
เชือ้ HIV  ท่ี
ได้รับการ
สงเคราะห์ 

50 คน 60 คน 70 คน 80 คน 80 คน -จ่ายเงินสงเคราะห์ -สงเคราะห์
เบีย้ยงัชีพ
ผู้ ป่วยเอดส ์
 

ส านกัปลดั  

จ านวน
ผู้สงูอายท่ีุ
ได้รับการ
สงเคราะห์ 

1,250  คน 1,350  คน 1,450  คน 1,550  คน 1,550  คน -จ่ายเงินสงเคราะห์ สงเคราะห์
เบีย้ยงัชีพ
ผู้สงูอาย ุ

ส านกัปลดั  

จ านวนคน
พิการท่ีได้ 
รับการ
สงเคราะห์ 

500 คน 550 คน 600 คน 650 คน 650 คน -จ่ายเงินสงเคราะห์ สนบัสนนุการ
เสริมสร้าง
สวสัดิการ
ทางสงัคม
ให้แก่คน
พิการหรือ 
ทพุลภาพ 

ส านกัปลดั  

จ านวนวสัดุ
อปุกรณ์กีฬา 

16  หมูบ้่าน 16  หมูบ้่าน 16  หมูบ้่าน 16  หมูบ้่าน 16  หมูบ้่าน -จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์
กีฬาให้กบัหมูบ้่าน 

จดัซือ้วสัดุ
อปุกรณ์กีฬา
ให้กบัหมูบ้่าน 

กอง
การศึกษา 

 

จ านวน
นกัเรียนศนูย์
พฒันาเด็ก
เล็กท่ีเข้าร่วม
เลน่กีฬา 

1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี -จดัให้มีการแขง่ขนั
กีฬาศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

แขง่ขนักีฬา
ศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

คา่เป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลกั 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

    -จ านวนสนาม
กีฬาท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

- 3  แห่ง 3  แห่ง - 6  แห่ง -ก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในหมบู้าน 

-ก่อสร้าง
สนามกีฬา 

กอง
การศึกษา 

 

จ านวน
หมูบ้่านท่ีเข้า
ร่วมรณรงค์ 

1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี -จดักิจกรรมรณรงค์
ป้องกนัโรคพิษสนุขั
บ้าและคมุก าเนิด
สตัว ์

รณรงค์
ป้องกนัโรค
พิษสนุขับ้า
และคมุ 
ก าเนิดสตัว ์

กอง
สาธารณสขุ 

 

จ านวนวยัรุ่น
ท่ีเข้ารับการ
เสริมทกัษะ 

30   คน 40   คน 40   คน 40   คน 150   คน -จดักิจกรรม/อบรม
ให้ความรู้แก่วยัรุ่น 

เสริมทกัษะ
เร่ืองอนามยั
เจริญพนัธุ์
เพื่อป้องกนั
และแก้ไข
ปัญหาเอดส์
และการ
ตัง้ครรภ์ใน
วยัรุ่น 

กอง
สาธารณสขุ 
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ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

คา่เป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลกั 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบรูณ์
อยา่งยัง่ยืน 

ด้านการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

4.การ
พฒันาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

-เพ่ือให้
สิ่งแวดล้อม
เอือ้อ านวย 
ตอ่การด าเนิน
ชีวิตของ
ประชาชน 
และชมุชน
พอเพียง 
 

จ านวนพืน้ท่ี
ปลกูหญ้า
แฝก 

1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี -ปลกูหญ้าแฝก
ป้องกนัการดิน
พงัทลาย 

ปลกูหญ้า
แฝกเพื่อ
อนรัุกษ์ 
ดินและน า้ 

ส านกัปลดั  

จ านวนพืน้ท่ี
ปลกูต้นไม้ 

1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี ปลกูต้นไม้   
ในท่ีสาธารณะ
ประโยชน์/ชมุชน
หมูบ้่าน 

ปลกูต้นไม้
เฉลิมพระ
เกียรติ 

ส านกัปลดั  

จ านวนแบบ
รายละเอียด
ระบบก าจดั
ขยะ
(Feasibility 
Study and 
Detail 
Diesign) 

1  ชดุ - - - 1  ชดุ -จ้างท่ีปรึกษา
ท าการศึกษาความ
เหมาะสมและ
ออกแบบ
รายละเอียดระบบ
ก าจดัขยะมลูฝอย
ส าหรับเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม 

ศึกษาความ
เหมาะสม
และ
ออกแบบ
รายละเอียด
ระบบก าจดั
ขยะมลูฝอย
ส าหรับ
เทศบาล
ต าบลท่า
เยี่ยม
(Feasibility 
Study and 
Detail 
Diesign) 

กอง
สาธารณสขุ 
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ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

คา่เป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลกั 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

    จ านวน
หมูบ้่านท่ี
จดัการขยะ
แบบยัง่ยืน 

2 หมูบ้่าน/ปี 2 หมูบ้่าน/ปี 2 หมูบ้่าน/ปี 2 หมูบ้่าน/ปี 6 หมูบ้่าน -จดัตัง้หมูบ้่าน
จดัการขยะแบบ
ยัง่ยืน 

หมูบ้่าน
ต้นแบบการ
จดัการขยะ
แบบยัง่ยืน 

กอง
สาธารณสขุ 

 

จ านวนถงั
ขยะ 

300  ใบ/ปี 300  ใบ/ปี 300  ใบ/ปี 300  ใบ/ปี 1,200  ใบ จดัซือ้ถงัรองรับขยะ
ส าหรับประชาชน 

จดัซือ้ถงั
รองรับขยะ 

กอง
สาธารณสขุ 

 

จ านวนวสัดุ
อปุกรณ์
ส าหรับการ
ก าจดัขยะมลู
ฝอย 

2  ครัง้/ปี 2  ครัง้/ปี 2  ครัง้/ปี 2  ครัง้/ปี 2  ครัง้/ปี จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์
ส าหรับการก าจดั
ขยะมลูฝอย เช่นไม้
กวาด ปุ้ งก๋ี ถงุมือ 
ฯลฯ 

จดัซือ้วสัดุ
อปุกรณ์
ส าหรับการ
ก าจดัขยะมลู
ฝอย 

กอง
สาธารณสขุ 
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ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

คา่เป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลกั 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

ยกระดบัสงัคมให้
เป็นเมือง 
น่าอยู ่

ด้านการพฒันา
การศกึษา 

5.การ
พฒันาด้าน
ศกึษา 
ศาสนา 
ศิลปะและ
วฒันธรรม
ประเพณี 

-เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับ
การศกึษา  
ศาสนา
วฒันธรรม 
และภมิู
ปัญญา
ท้องถ่ินได้รับ
การสืบทอด 

จ านวนระบบ
อินเตอร์เน็ต 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ -จดัให้มีระบบ
อินเตอร์เน็ตบริการ
ประชาชน 

บริการ
อินเตอร์เน็ตแก่
ประชาชน 

ส านกัปลดั  

จ านวนวารสาร 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี  จดัท าวารสาร
เทศบาล 

ส านกัปลดั  

จ านวนเร่ือง
ทจุริตท่ีลดลง 

1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี -จดัฝึกอบรมให้
ความรู้เสริมสร้าง
วินยัคณุธรรม
จริยธรรม 

เสริมสร้างวินยั
คณุธรรม
จริยธรรมและ
ป้องกนัการ
ทจุริตในการ
ปฏิบติังาน 

ส านกัปลดั  

จ านวนเด็กเล็ก
ก่อนวยัเรียนใน
ศนูย์พฒันาเด็ก
เล็กท่ีได้
รับประทาน
อาหารกลางวนั 

1  ศนูย ์ 1  ศนูย ์ 1  ศนูย ์ 1  ศนูย ์ 1  ศนูย ์ -จดัให้มีอาหาร
กลางวนัแก่เด็ก
นกัเรียนศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก 

สนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
(อาหาร
กลางวนัศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก) 

กอง
การศึกษา 

 

จ านวนเด็ก
นกัเรียนท่ีได้รับ
ประทานอาหาร
เสริม(นม) 

6  โรงเรียน
1 ศนูย์

พฒันาเด็ก
เล็ก 

6  โรงเรียน
1 ศนูย์
พฒันาเด็ก
เล็ก 

6  โรงเรียน
1 ศนูย์
พฒันาเด็ก
เล็ก 

6  โรงเรียน
1 ศนูย์
พฒันาเด็ก
เล็ก 

6  โรงเรียน1 ศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก 

-จดัให้มีอาหาร
เสริม(นม) 

จดัหาอาหาร
เสริม(นม) 

กอง
การศึกษา 
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ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

คา่เป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลกั 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

    จ านวนเด็กใน
ศนูย์พฒันาเด็ก
ท่ีได้เรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี -น าเด็กในศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก
เรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

สง่เสริม
พฒันาการเด็ก
ปฐมวยัจาก
แหลง่เรียนรู้ 

กอง
การศึกษา 

 

ครูผู้ดแูลเด็ก
ศนูย์พฒันาเด็ก
มีความรู้
ความสามารถ
มากขึน้ 

2  คน/ปี 2  คน/ปี 2  คน/ปี 2  คน/ปี 2  คน/ปี -สง่ครูผู้ดแูลเด็ก
เข้ารับการอบรม
หลกัสตูรต่างๆ 

ฝึกอบรมและ
พฒันาคณุภาพ
ครูผู้ดแูลเด็ก 

กอง
การศึกษา 

 

จ านวนวสัดุ
อปุกรณ์เพื่อ
การศึกษา 

1 ศนูย ์ 1 ศนูย ์ 1 ศนูย ์ 1 ศนูย ์ 1 ศนูย ์ -จดัท าวสัดุ
อปุกรณ์ส าหรับ
การศึกษา 

จดัซือ้หรือจดั
จ้างท าวสัดุ
อปุกรณ์เพื่อ
การศึกษา
ส าหรับศนูย์
พฒันา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

 

จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี -จดัให้มีการตรวจ
สขุภาพ/จดั
กิจกรรมสง่เสริม
สขุภาพ 

สง่เสริมสขุภาพ
และพฒันาการ
เด็กปฐมวยั 

กอง
การศึกษา 
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ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

คา่เป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลกั 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

    ภมูิทศัน์และ
สภาพแวดล้อมมี
ความเหมาะสม
ส าหรับเด็ก 

1  แห่ง 1  แห่ง 1  แห่ง 1  แห่ง 1  แห่ง -ปรับภมูิทศัน์ 
และสภาพ 
แวดล้อมศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงภมูิทศัน์
และสภาพแวดล้อม
ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

 

จ านวนผู้ปกครองท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี -จดัปฐมนิเทศน์
ผู้ปกครองเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ 

ปฐมนิเทศและ
ประชมุผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 

 

จ านวนผู้สงูอายุ
และประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี -จดักิจกรรมงาน
วนัผู้สงูอายุ
แห่งชาติ 

จดังานวนักตญัํ ู กอง
การศึกษา 

 

จ านวนเด็กเยาวชน
และประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

25  คน 25  คน 25  คน 25  คน 100  คน -จดักิจกรรม
อบรมค่าย
คณุธรรม
จริยธรรม 

เข้าค่ายคณุธรรม
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

 

จ านวนเด็กเยาวชน
และประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี -จดักิจกรรมงาน
วนัเด็กแห่งชาติ 

จดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ 

กอง
การศึกษา 

 

จ านวนผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 

3  ครัง้/ปี 3  ครัง้/ปี 3  ครัง้/ปี 3  ครัง้/ปี 3  ครัง้/ปี -จดักิจกรรมใน
วนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา 

สง่เสริมกิจกรรม
ทาง
พระพทุธศาสนา 

กอง
การศึกษา 
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ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

คา่เป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลกั 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

การพฒันาระบบ
การบริหาร
จดัการภาครัฐ 

การบริหาร
จดัการบ้านเมือง
ที่ดี 
 

6.การ
บริหาร
จดัการ
บ้านเมือง 
ที่ดี 
 

เพ่ือให้เพ่ือ
การบริหาร
จดัการ
บ้านเมืองที่ดี 
แบบมีสว่น
ร่วมทกุภาค
สว่น 

จ านวนผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 

1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี 1  ครัง้/ปี -จดัให้มีการ
ประชมุ
ประชาคม
หมูบ้่าน 

เทศบาลเคลื่อนท่ีพบ
ประชาชน   

ส านกัปลดั  

จ านวนสตรีท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี -จดัให้มีกิจกรรม
สง่เสริมสตรี 

สง่เสริมสนบัสนนุ
กิจกรรมและการมี
สว่นร่วมของกลุม่
สตรีต าบลท่าเยี่ยม 

ส านกัปลดั  

จ านวนผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 

70  คน 70  คน 70  คน 70  คน 280  คน -จดัฝึกอบรม
และศึกษาดงูาน
ให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาและ
พนกังาน
เทศบาล 

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติัราชการ 

ส านกัปลดั  

จ านวนผู้ เข้าร่วม
อบรม 

50   คน 50   คน 50   คน 50   คน 200   คน -จดัอบรมให้
ความรู้ด้าน
กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบั
ชีวิตประจ าวนั 

อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายในชีวิต 
ประจ าวนัแก่
ประชาชน 

ส านกัปลดั  

จ านวนผู้ช าระภาษี
ท่ีเพิ่มขึน้ 

1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี -จดัอบรม/
รณรงค์ให้มีการ
ช าระภาษี 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัเก็บภาษี 

กองคลงั  
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ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

คา่เป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลกั 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

    จ านวนป้าย
ประชาสมัพนัธ์การ
เสียภาษี 

7  จดุ 3  จดุ 3  จดุ 3  จดุ 16  จดุ -ติดตัง้ป้าย
ประชาสมัพนัธ์
การเสียภาษี
ภายในต าบล 

ติดตัง้ป้าย
ประชาสมัพนัธ์การ
เสียภาษี 

กองคลงั  

แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินท่ี
ได้รับการปรับปรุง 

1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี -จดัตัง้และ
ปรับปรุงข้อมลู
แผนท่ีภาษี 

ปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

กองคลงั  

จ านวนครัง้ของการ
เกิดอบุติัเหตใุน
ต าบลช่วงเทศกาล
ท่ีลดลง 

2  ครัง้/ปี 2  ครัง้/ปี 2  ครัง้/ปี 2  ครัง้/ปี 2  ครัง้/ปี -รณรงค์ป้องกนั
และลดอบุติัเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล
สงกรานต์ 
เทศกาลปีใหม ่

รณรงค์ป้องกนัและ
ลดอบุติัเหตทุางถนน
ช่วงเทศกาลส าคญั
ต่างๆ 

ส านกัปลดั  

จ านวนผู้ เข้ารับการ
อบรม 

1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี จดัฝึกอบรม
จดัตัง้
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน(อปพร.) 

ฝึกอบรมอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่าย 
พลเรือน(อปพร.) 

ส านกัปลดั  

จ านวนผู้ เข้าร่วม
ฝึกซ้อมแผน 

6 ครัง้/ปี 6 ครัง้/ปี 6 ครัง้/ปี 6 ครัง้/ปี 6 ครัง้/ปี -จดัฝึกซ้อมการ
ดบัเพลิงเบือ้งต้น
แก่โรงเรียน/
หมูบ้่าน 

ฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

ส านกัปลดั  
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ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

คา่เป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลกั 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

    จ านวนครัง้ของการ
เกิดไฟไหม้ป่าท่ี
ลดลง 

2  ครัง้/ปี 2  ครัง้/ปี 2  ครัง้/ปี 2  ครัง้/ปี 2  ครัง้/ปี -จดักิจกรรม
ป้องกนัและ
ระงบัไฟป่า 

ป้องกนัและระงบัไฟ
ป่า 

ส านกัปลดั  

จ านวนผู้ เข้าร่วม
แขง่ขนั กีฬาต้าน
ยาเสพติด 

1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี จดักิจกรรม
แขง่ขนั กีฬาต้าน
ยาเสพติด 

แขง่ขนักีฬาต้าน 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

 

จ านวนวสัดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี -จดัซือ้วสัดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์เช่น 
ทรายอะเบท  
น า้ยาพน่หมอก
ควนัก าจดัยงุ
ฯลฯ 

จดัซือ้วสัดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

กอง
สาธารณสขุ 

 

จ านวนวสัดเุคร่ือง
แต่งกาย 

1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 1 ครัง้ / ปี 

 

-จดัซือ้วสัดุ
เคร่ืองแต่งกาย
ส าหรับพนกังาน
รักษาความ
สะอาด 

จดัซือ้วสัดเุคร่ืองแต่ง
กายส าหรับพนกังาน
รักษาความสะอาด 

กอง
สาธารณสขุ 

 

จ านวนวสัดไุฟฟ้า
และวิทย ุ

4  ครัง้ / ปี 4  ครัง้ / ปี 4  ครัง้ / ปี 4  ครัง้ / ปี 4  ครัง้ / ปี จดัซือ้หลอด
ไฟฟ้า อปุกรณ์
ไฟฟ้าวิทย ุ

จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและ
วิทย ุ

กองช่าง  
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ความเชื่อมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 
จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

คา่เป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลกั 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

    จ านวนผู้ เข้าร่วม
อบรม 

5  คน/ปี 5  คน/ปี 5  คน/ปี 5  คน/ปี 5  คน/ปี -จดัอบรมให้
ความรู้ด้าน
ประปาแก่
คณะกรรมการ
ประปาหมูบ้่าน 

อบรมคณะกรรมการ
ประปาหมูบ้่าน 

กองช่าง  

จ านวนวสัดุ
ก่อสร้าง 

4  ครัง้ / ปี 4  ครัง้ / ปี 4  ครัง้ / ปี 4  ครัง้ / ปี 4  ครัง้ / ปี -จดัซือ้วสัดุ
ก่อสร้างเพ่ือ
ซอ่มแซม
บ ารุงรักษา
สิ่งก่อสร้างของ
เทศบาล 

จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง กองช่าง  
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รายละเอียดโครงการพฒันา                                                    

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561 - 2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลทา่เย่ียม 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  1. การพฒันาและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั....ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน  

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา          

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 ซอ่มแซมถนน 
ภายในต าบลทา่เย่ียม 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

16 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนหนิ
คลกุท่ีได้รับการ
ซอ่มแซม 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

2 ซอ่มแซมถนนลาดยาง
ภายในต าบลทา่เย่ียม 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

16 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ถนนลาดยางท่ี
ได้รับการซอ่มแซม 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

3 ซอ่มแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในต าบล
ทา่เย่ียม 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

16 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการ
ซอ่มแซม 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

4 ซอ่มแซมคลองส่งน า้/
คลองไส้ไกภ่ายในต าบล
ทา่เย่ียม 

เพ่ือให้ประชาชนมีน า้
ส าหรับท าการเกษตร 

16 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคลองส่งน า้/
คลองไส้ไกท่ี่ได้รับ
การซอ่มแซม 

ประชาชนมีน า้
ส าหรับท าการเกษตร 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน า้
พร้อมบอ่พกัสายทางเข้า
บ้านผู้ช่วยแดง 
ถงึบ้านนายหยดั  หมู่ท่ี 1 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน า้/แก้ไขปัญหา
น า้ทว่มขงั 

1 แหง่ 500,000 - - - จ านวนทอ่ระบาย
น า้พร้อมบอ่พกั 

การระบายน า้มี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน า้ทว่มขงั 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
ผู้ใหญ่ประสาทเช่ือมถนน
หน้าบ้านก านนั  หมู่ท่ี 1 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 500,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

7 ถมท่ีสาธารณะประโยชน์
พร้อมก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์    หมู่ท่ี 1 

เพ่ือให้ประชาชนมีลาน
คอนกรีตส าหรับท า
กิจกรรมตา่งๆ 

1  แหง่ - - 500,000 - จ านวนลาน
คอนกรีต 

ประชาชนมีลาน
คอนกรีตส าหรับท า
กิจกรรมตา่งๆ 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนหนิคลกุสาย
เลียบคลองมะเดื่อ  
หมู่ท่ี 1 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย 500,000 - - - จ านวนถนนหนิ
คลกุท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
สนอง–บ้านนางสายทอง  
หมู่ท่ี 2 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย 500,000 - - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนาง
สายทอง-บ้านนางมะลิ  
หมู่ท่ี  2 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 500,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

11 ขดุลอกคลองมะเดื่อ    
หมู่ท่ี 2 

 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีน า้
ส าหรับท าการเกษตรและ
อปุโภคบริโภค 

1 สาย 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเนือ้ท่ีคลอง
ท่ีได้รับการขดุลอก 

ประชาชนมีน า้
ส าหรับท าการ 
เกษตรและอปุโภค
บริโภค 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างฝายคลองมะเดื่อ   
หมู่ท่ี 2 

เพ่ือให้ประชาชนมีน า้
ส าหรับท าการเกษตรและ
อปุโภคบริโภค 

1  แหง่ 800,000 - - - จ านวนฝายท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมีน า้
ส าหรับท าการ 
เกษตรและอปุโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

13 ขดุลอกคลองมะกอก   
หมู่ท่ี 3 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีน า้
ส าหรับท าการเกษตรและ
อปุโภคบริโภค 

1  สาย 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเนือ้ท่ีคลอง
ท่ีได้รับการขดุลอก 

ประชาชนมีน า้
ส าหรับท าการ 
เกษตรและอปุโภค
บริโภค 

กองช่าง 

14 .ก่อสร้างฝายคลอง
มะกอก  หมู่ท่ี 3 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีน า้
ส าหรับท าการเกษตรและ
อปุโภคบริโภค 

1  แหง่ 800,000 - - - จ านวนฝายท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนมีน า้
ส าหรับท าการ 
เกษตรและอปุโภค
บริโภค 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายศาลตาปู่     
หมู่ท่ี  3 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - 500,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

16 ซอ่มแซมถนนหนิคลกุ
สายคลองมะกอก     
หมู่ท่ี  3 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แหง่ 500,000 - - - จ านวนถนนหนิ
คลกุท่ีได้รับการ
ซอ่มแซม 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

17 ซอ่มแซมถนนหนิคลกุ
สายเลียบคลองไส้ไก่   
หมู่ท่ี 3 
 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 300,000 - - จ านวนถนนหนิ
คลกุท่ีได้รับการ
ซอ่มแซม 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 



 

แบบ ผ.01 

 46 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเช่ือม หมู่ท่ี 3 – 
หมู่ท่ี 14 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - - 5,000,000 - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

19 ซอ่มแซมถนนหนิคลกุ
รอบแนวเขตเทศบาล   
หมู่ท่ี  4 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - 200,000 - - จ านวนถนนหนิ
คลกุท่ีได้รับการ
ซอ่มแซม 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างสะพานข้าม
คลองห้วยไผ่(บริเวณนา
นางล าไย)  หมู่ท่ี  4 
 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  แหง่ - 500,000 - - จ านวนสะพาน 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนหนิคลกุสาย
บ้านนางผ่อง  หมู่ท่ี  4 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 10,000 - - จ านวนถนนหนิ
คลกุท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนหนิคลกุสาย
คลองหบุไผ่  หมู่ท่ี  4 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย 300,000 - - - จ านวนถนนหนิ
คลกุท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน า้
เข้าสระน า้สาธารณะ
ประโยชน์  หมู่ท่ี  4    

เพ่ือให้น า้ไหลเข้าสระน า้
ได้สะดวก 

1 แหง่ - 100,000 - - จ านวนทอ่ระบาย
น า้ 

น า้ไหลเข้าสระน า้ได้
สะดวก 

กองช่าง 



 

แบบ ผ.01 

 47 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

24 ขดุขยายสระประปาหลงั
ส านกังานเทศบาลต าบล
ทา่เย่ียม   หมู่ท่ี  4 

เพ่ือกกัเก็บน า้ส าหรับ
ผลิตประปาหมู่บ้าน 

1 แหง่ 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาตรสระน า้ท่ี
ได้รับการขดุ 

มีแหล่งกกัเก็บน า้
ส าหรับผลิตประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างรางระบายน า้
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  5 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน า้/แก้ไขปัญหา
น า้ทว่มขงั 

1 แหง่ - 500,000 - - จ านวนรางระบาย
น า้ท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

การระบายน า้มี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน า้ทว่มขงั 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ท่ี  5 ต าบล
ทา่เย่ียม  -  หมู่ท่ี 2 ต าบล
กระโทก 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย 500,000 500,0 00 500,000 500,000 จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมีลาน
คอนกรีตส าหรับท า
กิจกรรมตา่งๆ 

กองช่าง 

27 ขยายทอ่ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี  5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น า้ประปาใช้อย่างทัว่ถงึ 

1 แหง่ - 300,000 - - จ านวนทอ่ประปาท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมี
น า้ประปาใช้อย่าง
ทัว่ถงึ 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างรางระบายน า้
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  6 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน า้/แก้ไขปัญหา
น า้ทว่มขงั 

1 แหง่ - 300,000 - - จ านวนรางระบาย
น า้ท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

การระบายน า้มี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน า้ทว่มขงั 

กองช่าง 

 

 

 



แบบ ผ.01 

 48 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ข้างวดัโนนเพชร  หมู่ท่ี  6 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แหง่ - 400,000 - - จ านวนถนน  
ลาดยางท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านนางประนอม-บ้าน
นางสนุทร  หมู่ท่ี  6 
 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แหง่ - 500,000 - - จ านวน
ถนนลาดยางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนนหนิคลกุซอย 
นานายโมง หมู่ท่ี  7 
 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แหง่ - 300,000 - - จ านวนถนนหนิ
คลกุท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนาง
ใหญ่  หมู่ท่ี  7 
 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แหง่ - 500,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหน้าบ้าน
ผู้ช่วยหมานถงึถนน  
ลาดยางเดมิ  หมู่ท่ี  7 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แหง่ - 300,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 



 

แบบ ผ.01 

 49 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยท้ายบ้าน-
ซอยร่วมพฒันา  หมู่ท่ี  7 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แหง่ - 500,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านนาง
จไุรรัตน์-หลงัวดัดอนไพล   
หมู่ท่ี  7 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย 900,000 - - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหน้าศาลา 
SML  หมู่ท่ี 8 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย  300,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางขึน้เขา 
ตุ๊กปุ๊ ก  หมู่ท่ี 8 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 5,000,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน 
นางเจ๊ียบ  หมู่ท่ี 8 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย 300,000 - - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 



 

แบบ ผ.01 

 50 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ซอยศาลตาปู่   หมู่ท่ี 8 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 300,000 - - จ านวน
ถนนลาดยาง 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนลาดยาง
คูข่นานกบัถนนสาย  24  
หมู่ท่ี 9 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 500,000 - - จ านวน
ถนนลาดยาง 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าศาลา  
SML  หมู่ท่ี 9 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 500,000 - - จ านวน
ถนนลาดยาง 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3   
หมู่ท่ี 10 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย 600,000 - - - จ านวน
ถนนลาดยาง 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 5   
หมู่ท่ี 10 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย  500,000 - - จ านวน
ถนนลาดยาง 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 



แบบ ผ.01 

 51 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

44 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ซอยประปา  หมู่ท่ี 10 
 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 300,000 - - จ านวน
ถนนลาดยาง 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายขึน้บ้าน 
นาตลิ่งชนั  หมู่ท่ี 10 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย 2,000,000 - - - จ านวนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้าง
โรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพกอโจด  หมู่ท่ี 11 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย 1,500,000 - - - จ านวนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

47 ขดุลอกสระประปา 
หมู่ท่ี 11 

เพ่ือกกัเก็บน า้ส าหรับ
ผลิตประปาหมู่บ้าน 

1 แหง่ - 300,000 - - จ านวนสระประปา
ท่ีได้รับการขดุลอก 

มีแหล่งกกัเก็บน า้
ส าหรับผลิตประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนนรอบหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 11 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 500,000 - - จ านวนถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 



 

แบบ ผ.01 

 52 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

49 ขดุลอกอ่างห้วยบง   
หมู่ท่ี 11 
 
 

เพ่ือกกัเก็บน า้ส าหรับ
ผลิตประปาหมู่บ้าน 

1  สาย - 5,000,000 - - ปริมาตรอ่างน า้ท่ี
ได้รับการขดุลอก 

มีแหล่งกกัเก็บน า้
ส าหรับผลิตประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

50 เพิ่มป๊ัมน า้ขนาด 5 
แรงม้า และเพิ่มขนาดทอ่
ประปา  หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น า้ประปาใช้อย่างทัว่ถงึ 

1  ชดุ - 300,000 - - จ านวนป๊ัมน า้และ 
ทอ่ประปา  

ประชาชนมี
น า้ประปาใช้อย่าง
ทัว่ถงึ 

กองช่าง 

51 เพิ่มจดุตดิตัง้ล าโพงหอ
กระจายข่าว หมู่ท่ี 12 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่ือสารข้อมลูข่าวสาร
ให้แก่ประชาชน 

1  ชดุ - 50,000 - - จ านวนล าโพงหอ
กระจายข่าว 

ประชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารอย่างทัว่ถงึ 

กองช่าง 

52 ตดิตัง้สญัญาณไฟ
กระพริบบริเวณทางแยก  
หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจรได้
อย่างปลอดภยั 

1 แหง่ - 300,000 - - จ านวนสญัญาณ
ไฟกระพริบท่ีได้รับ
การตดิตัง้ 

ประชาชนสญัจรได้
อย่างปลอดภยั 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกลางบ้าน 
 หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 500,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 



 

แบบ ผ.01 

 53 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายขึน้บ้าน 
นาใหม่  หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย 2,000,000 - - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นายน้อย   หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย 600,000 - - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาง
ราตรี  หมู่ท่ี 12 
 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - 300,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
ประยทุธ์   หมู่ท่ี 12 
 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 แหง่ - 300,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นายเกียบ  หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย 500,000 - - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 



 

แบบ ผ.01 

 54 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน 
นายเกลีย้ง  หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 500,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

60 ซอ่มแซมถนนหนิคลกุ
สายวดัห้วยไผ่  หมู่ท่ี 12 
 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - 300,000 - - จ านวนถนนหนิ
คลกุท่ีได้รับการ
ซอ่มแซม 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 13 
 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1 สาย - 300,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างรางระบายน า้
สายกลางบ้าน  หมู่ท่ี 13 
 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน า้/แก้ไขปัญหา
น า้ทว่มขงั 

1 แหง่ - 500,000 - - จ านวนรางระบาย
น า้ท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

การระบายน า้มี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน า้ทว่มขงั 

กองช่าง 

63 ซอ่มแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกลางบ้าน  
หมู่ท่ี 14 
 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - 300,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการ
ซอ่มแซม 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 



 

แบบ ผ.01 

 55 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

64 ก่อสร้างรางระบายน า้
ถนนส่ีแยกกลางบ้าน   
หมู่ท่ี 14 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน า้/แก้ไขปัญหา
น า้ทว่มขงั 

1 แหง่ - 500,000 - - จ านวนรางระบาย
น า้ท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

การระบายน า้มี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน า้ทว่มขงั 

กองช่าง 

65 ปรับปรุงถนนสายบ้าน
นางหลืบ  หมู่ท่ี 15 
 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - 300,000 - - จ านวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างรางระบายน า้
ซอยทางเข้าวดัดอนไพล  
หมู่ท่ี 15 
 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน า้/แก้ไขปัญหา
น า้ทว่มขงั 

1  แหง่ - 500,000 - - จ านวนรางระบาย
น า้ท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

การระบายน า้มี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน า้ทว่มขงั 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างรางระบายน า้
ซอยข้างโรงเรียนชมุชน
ดอนไพล(ทศิใต้)  
หมู่ท่ี 15 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน า้/แก้ไขปัญหา
น า้ทว่มขงั 

1 แหง่ - 500,000 - - จ านวนรางระบาย
น า้ท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

การระบายน า้มี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน า้ทว่มขงั 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างรางระบายน า้
ซอยข้างโรงเรียนชมุชน
ดอนไพล(ทศิเหนือ)  
หมู่ท่ี 15 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน า้/แก้ไขปัญหา
น า้ทว่มขงั 

1  แหง่ - 500,000 - - จ านวนรางระบาย
น า้ท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

การระบายน า้มี
ประสิทธิภาพ  ลด
ปัญหาน า้ทว่มขงั 

กองช่าง 

 



 

แบบ ผ.01 

 56 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

69 ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 16 

เพ่ือให้ประชาชนมีลาน
คอนกรีตส าหรับท า
กิจกรรมตา่งๆ 

1  แหง่ - 500,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมีลาน
คอนกรีตส าหรับท า
กิจกรรมตา่งๆ 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านไฟ
ไหม้  หมู่ท่ี 16 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - 500,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

71 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
ถงึถนนสาย 24  หมู่ท่ี 16 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น า้ประปาใช้อย่างทัว่ถงึ 

1 แหง่ - 500,000 - - จ านวนทอ่ประปา ประชาชนมี
น า้ประปาใช้อย่าง
ทัว่ถงึ 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
เลียบคลองชลประทาน  
หมู่ท่ี 16 

เพ่ือให้ประชาชนสญัจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1  สาย - 400,000 - - จ านวน
ถนนลาดยางท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

73 ปรับปรุงป้ายทางเข้า
เทศบาลต าบลทา่เย่ียม 

เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็น
จดุสงัเกตในการมาตดิตอ่
ราชการเทศบาลต าบล 
ทา่เย่ียม 

1  แหง่  100,000 - - จ านวนป้ายท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมาตดิตอ่
ราชการเทศบาล
ต าบลทา่เย่ียมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

รวม 73   โครงการ - - 16,300,000 31,360,000 9,500,000 4,000,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา                                                    

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561 - 2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลทา่เย่ียม 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  1. การพฒันาและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 3 ด้านการพฒันาการเกษตร  
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ  

2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ระยะสัน้ 

เพ่ือฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน   

1 ครัง้/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ เข้ารับการ
อบรม 

ผู้ เข้ารับการอบรม
น าความรู้ไป
ประกอบอาชีพและ
มีรายได้เสริม 

ส านกัปลดั 

รวม 1   โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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2.2แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 จดัท าแปลงเรียนรู้
ศนูย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลทา่เย่ียม 

เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
สมยัใหม่แก่ประชาชน 

5  จดุ - 50,000 - - จ านวนแปลงเรียนรู้ ประชาชนมีความรู้
ใน 
เร่ืองเกษตร
สมยัใหม่ 

ส านกัปลดั 

2 รณรงค์ป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืช 
ในไร่-นา 

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับรู้
และสามารถป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืชในไร่-นาได้
อย่างถกูต้องเหมาะสม 

5  จดุ - 50,000 - - จ านวนผู้ เข้าร่วม
รณรงค์ 

การระบาดของ
ศตัรูพืชในไร่-นา
ลดลง 

ส านกัปลดั 

3 อบรมผู้น าเกษตรกรใน
การผลิตเชือ้ราในการ
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

เพ่ือให้ผู้น าเกษตรกรมี
ความรู้ในการผลิตเชือ้รา
ในการป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืช 

80  คน/ปี 200,000 
 

- - - จ านวนผู้น า
เกษตรกรท่ีเข้ารับ
การอบรม 

ผู้น าเกษตรกรมี
ความรู้ในการผลิต
เชือ้ราในการ
ป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืช 

ส านกัปลดั 

4 ปศสุตัว์อินทรีย์วถีิ
ชาวบ้าน 

เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรน าหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในอาชีพเกษตรกรรม 

50  คน - - 50,000 - จ านวนผู้ เข้ารับการ
อบรม 

ผู้ เข้าอบรมสามารถ
น าหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
อาชีพเกษตรกรรม 

ส านกัปลดั 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

5 ซือ้วสัดกุารเกษตร เพ่ือใช้ในกิจกรรม
การเกษตร และส่งเสริม
การเกษตร เช่น  ปุ๋ ย  
ต้นไม้  จอบ เสียม  สาร
ก าจดัศตัรูพืช  ฯลฯ 

4 ครัง้/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวสัดุ
การเกษตร 

สามารถระงบัการ
ระบาดของโรค 
แมลงศตัรูพืชและ
บ ารุงรักษาต้นไม้
ให้เจริญเตบิโต 

ส านกัปลดั 

6 เกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวนั 

เพ่ือให้นกัเรียนศนูย์
พฒันาเดก็เล็กของ
เทศบาลต าบลทา่เย่ียมมี
อาหารกลางวนั
รับประทานได้รับ
สารอาหารครบห้าหมู่ 

1   แหง่ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนนกัเรียน
ศนูย์พฒันาเดก็ท่ี
ได้รับประทาน
อาหารกลางวนั 

นกัเรียนศนูย์
พฒันาเดก็เล็กของ
เทศบาลต าบล 
ทา่เย่ียมมีอาหาร
กลางวนั 
รับประทาน/ได้รับ
สารอาหารครบ 
ห้าหมู่ 

ส านกัปลดั 

รวม 6   โครงการ - - 350,000 250,000 200,000 150,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา                                                    

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561 - 2564) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลทา่เย่ียม 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  1. ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 4 ด้านการพฒันาสงัคม 
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคณุภาพชีวติ 

3.1แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ
ผู้ ป่วยเอดส์ 

เพ่ือให้ผู้ ป่วยเอดส์และผู้
ตดิเชือ้   HIV มีรายได้ 

80 คน 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 
จ านวนผู้ตดิเชือ้                     
HIV ท่ีได้รับการ
สงเคราะห์ 

ผู้ ป่วยเอดส์และผู้ตดิ
เชือ้  HIV มีรายได้ใน
การยงัชีพ 

ส านกัปลดั 

2 สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ
ผู้สงูอาย ุ

เพ่ือจดัสวสัดกิารให้แก่
ผู้สงูอายท่ีุมีอายตุัง้แต ่ 
60 ปีบริบรูณ์ขึน้ 

1,550 คน 15,000,000 
 

15,000,000 
 

15,000,000 
 

15,000,000 
 
จ านวนผู้สงูอายุ
ท่ีได้รับการจดั
สวสัดกิาร 

ผู้สงูอายมีุรายได้ใน
การยงัชีพ 

ส านกัปลดั 

3 สนบัสนนุการ
เสริมสร้างสวสัดกิาร
ทางสงัคมให้แก่คน
พิการหรือทพุลภาพ 

เพ่ือเสริมสร้างสวสัดกิาร
ทางสงัคมให้แก่คนพิการ
หรือทพุลภาพ 

650 คน 4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 
จ านวนคนพิการ
ท่ีได้รับการจดั
สวสัดกิาร 

คนพิการมีรายได้ใน
การยงัชีพ 

ส านกัปลดั 

รวม 3   โครงการ - - 19,300,000 19,300,000 19,300,000 19,300,000 - - - 
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3.2แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์กีฬา
ให้กบัหมู่บ้าน 

เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลงักายและเล่นกีฬา
ของประชาชน 

16  หมู่บ้าน 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนวสัดุ
อปุกรณ์กีฬา 

ประชาชนมีวสัดุ
อปุกรณ์กีฬาส าหรับ
ออกก าลงักาย 

กองการศกึษา 

2 แข่งขนักีฬาศนูย์พฒันา
เดก็เล็ก 

เพ่ือสนบัสนนุส่งเสริมให้
นกัเรียนศนูย์พฒันาเดก็
เล็กเล่นกีฬา 

1  ครัง้/ปี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
จ านวนนกัเรียน
ศนูย์พฒันาเดก็
เล็กท่ีเข้าร่วมเล่น
กีฬา 

นกัเรียนศนูย์พฒันา
เดก็เล็กได้รู้จกัการ
เล่นกีฬา/ได้พฒันา
ทกัษะด้านร่างกาย
จิตใจ 

กองการศกึษา 

3 ก่อสร้างสนามกีฬา 
หมู่ท่ี  2 

เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีออกก าลงักาย
และเล่นกีฬา 

1  แหง่ - 400,000 
 

 

- - จ านวนลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลงักาย/มี
สขุภาพพลานามยัท่ีดี 

กองการศกึษา 

4 ก่อสร้างสนามกีฬา 
หมู่ท่ี  7 

เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีออกก าลงักาย
และเล่นกีฬา 

1  แหง่ - 400,000 
 

- - จ านวนลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลงักาย/มี
สขุภาพพลานามยัท่ีดี 

กองการศกึษา 

 

 

 



 

 

แบบ ผ.01 

  62 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

5 ก่อสร้างสนามกีฬา 
หมู่ท่ี  8 

เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีออกก าลงักาย
และเล่นกีฬา 

1  แหง่ - - 400,000 
 

- จ านวนลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลงักาย/มี
สขุภาพพลานามยัท่ีดี 

กองการศกึษา 

6 ก่อสร้างสนามกีฬา 
หมู่ท่ี  14 

เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีออกก าลงักาย
และเล่นกีฬา 

1  แหง่ - 400,000 
 

- - จ านวนลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลงักาย/มี
สขุภาพพลานามยัท่ีดี 

กองการศกึษา 

7 ก่อสร้างสนามกีฬา 
หมู่ท่ี  15 

เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีออกก าลงักาย
และเล่นกีฬา 

1  แหง่ - - 
 

400,000 - จ านวนลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลงักาย/มี
สขุภาพพลานามยัท่ีดี 

กองการศกึษา 

8 ก่อสร้างสนามกีฬา 
หมู่ท่ี  16 

เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีออกก าลงักาย
และเล่นกีฬา 

1  แหง่ - - 400,000 
 

- จ านวนลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลงักาย/มี
สขุภาพพลานามยัท่ีดี 

กองการศกึษา 

รวม 8   โครงการ - - 130,000 1,330,000 1,330,000 130,000 - - - 
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3.3แผนงานสาธารณสขุ 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 รณรงค์ป้องกนัโรคพิษ
สนุขับ้าและคมุก าเนิด
สตัว์ 

เพ่ือรณรงค์ป้องกนัโรค
พิษสนุขับ้าและควบคมุ
จ านวนสตัว์เลีย้งในเขต
เทศบาล 

1  ครัง้/ปี 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 
จ านวนหมู่บ้านท่ี
เข้าร่วมรณรงค์ 

สามารถป้องกนัการ
ระบาดของโรคพิษ
สนุขับ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสขุ 

2 เสริมทกัษะเร่ืองอนามยั
เจริญพนัธุ์เพ่ือป้องกนั
และแก้ไขปัญหาเอดส์
และการตัง้ครรภ์ใน
วยัรุ่น 

เพ่ือเสริมทกัษะเร่ือง
อนามยัเจริญพนัธุ์แก่
ประชาชนในวยัรุ่น 

150   คน 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
จ านวนวยัรุ่นท่ี
เข้ารับการเสริม
ทกัษะ 

ปัญหาการตัง้ครรภ์
โดยไม่พร้อมและ
ปัญหาการระบาด
ของโรคเอดส์ลดลง 

กอง
สาธารณสขุ 

รวม 2   โครงการ - - 250,000 250,000 250,000 250,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา                                                    

แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562) 

เทศบาลต าบลทา่เย่ียม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัท่ี 3 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างยัง่ยืน 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 10 ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์ที ่4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสิง่แวดล้อม 

4.1  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 ปลกูหญ้าแฝกเพ่ือ
อนรัุกษ์ดนิและน า้ 

เพ่ืออนรัุกษ์ดนิและน า้
ตามแนวพระราชด าริ
พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หวั 

1  ครัง้/ปี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
จ านวนพืน้ท่ีปลกู
หญ้าแฝก 

การชะล้างพลงัทลาย
ของดนิลดลง/สภาพ
สิ่งแวดล้อมดีขึน้ 

ส านกัปลดั 

2 ปลกูต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีป่าไม้ ต้นไม้   
ในท่ีสาธารณะประโยชน์/
ชมุชนหมู่บ้าน 

1  ครัง้/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
จ านวนพืน้ท่ีปลกู
ต้นไม้ 

สภาพธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมดีขึน้ 

ส านกัปลดั 

3 ปรับปรุงภมูิทศัน์ 
บริเวณรอบส านกังาน
เทศบาลต าบลทา่เย่ียม 

เพ่ือให้บริเวณรอบ
ส านกังานเทศบาลมี
สภาพแวดล้อมที่ดี 

1  ครัง้/ปี 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 
จ านวนพืน้ท่ีท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

บริเวณรอบ
ส านกังานเทศบาลมี
สภาพแวดล้อมที่ดี 

ส านกัปลดั 

รวม 3   โครงการ - - 230,000 230,000 230,000 230,000 - - - 
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4.2แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 หมู่บ้านต้นแบบการ
จดัการขยะแบบยัง่ยืน 

เพ่ือพฒันาหมู่บ้านท่ีมี
ศกัยภาพในต าบลทา่
เย่ียมให้มีการจดัการขยะ
ท่ีเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน 

2 หมู่บ้าน/ปี 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
จ านวนหมู่บ้านท่ี
จดัการขยะแบบ
ยัง่ยืน 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการคดั
แยกขยะ/ปริมาณ
ขยะลดลงก าจดัได้
ง่ายขึน้ 

กอง
สาธารณสขุ 

2 ศกึษาความเหมาะสม
และออกแบบ
รายละเอียดระบบก าจดั
ขยะมลูฝอยส าหรับ
เทศบาลต าบลทา่เย่ียม
(Feasibility Study and 
Detail Diesign) 

เพ่ือส ารวจข้อมลูขยะมลู
ฝอยในเขตต าบลทา่เย่ียม
และศกึษาระบบก าจดั
ขยะมลูฝอยส าหรับ
เทศบาลต าบลทา่เย่ียม
รวมทัง้การออกแบบ
รายละเอียดระบบก าจดั
ขยะ(Feasibility Study 
and Detail Diesign) 

1  ชดุ 2,500,000 
 

- - - จ านวนแบบ
รายละเอียด
ระบบก าจดัขยะ
(Feasibility 
Study and 
Detail Diesign) 

มีระบบก าจดัขยะที่มี
ความเหมาะสมกบั
พืน้ท่ีและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสขุ 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

3 จดัซือ้ถงัรองรับขยะ เพ่ือให้ถงัขยะรองรับขยะ
ให้บริการประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

300  ใบ/ปี 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 
จ านวนถงัขยะ ประชาชนมีท่ีทิง้ขยะ/

ปริมาณขยะตกค้าง
ในชมุชนลดลง 

กอง
สาธารณสขุ 

รวม 4   โครงการ - - 2,850,000 350,000 350,000 350,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา                                                    

แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562) 

เทศบาลต าบลทา่เย่ียม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัท่ี   2 ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมืองนา่อยู ่
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 2 ด้านการพฒันาการศกึษา 

5.   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศกึษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมประเพณี 

5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 บริการอินเตอร์เน็ตแก่
ประชาชน 

เพ่ือจดัเพิ่มช่องทางการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

1 ระบบ 100,000 
 

100,000 
 

 

100,000 
 

100,000 
 
จ านวนระบบ
อินเตอร์เน็ต 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมลูข่าวสารมาก
ขึน้ 

ส านกัปลดั 

2 จดัท าวารสารเทศบาล เพ่ือประชาสมัพนัธ์ข้อมลู
ข่าวสารในท้องถิ่น 

1 ครัง้ / ปี 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนวารสาร ประชาชนได้รับรู้
ข้อมลูข่าวสารใน
ท้องถิ่น 

ส านกัปลดั 

3 เสริมสร้างวนิยัคณุธรรม
จริยธรรมและป้องกนัการ
ทจุริตในการปฏิบตังิาน 

เพ่ือลดปัญหาการทจุริต
ในการปฏิบตังิาน 

1 ครัง้ / ปี 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

จ านวนเร่ือง
ทจุริตท่ีลดลง 

ปัญหาการทจุริตใน
การปฏิบตังิานลดลง 

ส านกัปลดั 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

4 จดังานเฉลิมฉลอง
อนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี
ร่วมกบัหน่วยงาน
ราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือร่วมกบัอ าเภอโชคชยั
จดังานฉลองสมโภช
อนสุาวรีย์ท้าว 
สรุนารีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครัง้ / ปี 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนผู้ เข้าร่วม
พิธี 

ประชาชนรู้สกึ
ภาคภมูิ ใจและเกิด
ส านกึรักชาตแิละ
ส านกึถงึความเสีย 
สละของบรรพบรุุษ 

ส านกัปลดั 

5 จดังานราชพิธีและรัฐ
พิธี 
 
 
 

เพ่ือจดักิจกรรมงานวนั
ส าคญัตา่งๆ เช่น วนั
เฉลิมพระชนมพรรษา 
วนัปิยะมหาราช    
วนัท้องถิ่นไทย ฯลฯ 

1 ครัง้ / ปี 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน/หน่วยงาน
เทศบาลได้ร่วม
กิจกรรมงานราชพิธี/
ราชพิธี 

ส านกัปลดั 

6 ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาเดก็จมน า้ 
 
 

เพ่ือให้เดก็มีทกัษะในการ
ป้องกนัตนเองและ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนจากการ
จมน า้ 

(200  คน) 
-ฝึกอบรมให้
เดก็มีทกัษะใน
การป้องกนั
ตนเองและ
ผู้ อ่ืนจากการ
จมน า้ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนเดก็ท่ีมี
ทกัษะ 
ในการป้องกนั
ตนเองและผู้ อ่ืน
จากการจมน า้ 

เดก็ท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทกัษะใน
การป้องกนัตนเอง 
และช่วยเหลือผู้ อ่ืน
จากการจมน า้ 

ส านกัปลดั 

รวม 6   โครงการ - - 700,000 700,000 700,000 700,000 - - - 
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5.2  แผนงาน การศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 สนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศกึษา
(อาหารกลางวนัศนูย์
พฒันาเดก็เล็ก) 

เพ่ือให้เดก็ในศนูย์พฒันา
เดก็เล็กได้รับประทาน
อาหารกลางวนัอย่าง
ครบถ้วนตามหลกั
โภชนาการ 

1  ศนูย์ 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
จ านวนเดก็เล็ก
ก่อนวยัเรียนใน
ศนูย์พฒันาเดก็
เล็กท่ีได้
รับประทาน
อาหารกลางวนั 

เดก็เล็กก่อนวยัเรียน
ในศนูย์พฒันาเดก็
เล็กท่ีได้รับประทาน
อาหารกลางวนั/ได้รับ
สารอาหารอย่าง
เพียงพอ 

กองการศกึษา 

2 จดัหาอาหารเสริม(นม)  เพ่ือให้เดก็นกัเรียนศนูย์
พฒันาเดก็เล็กและ
นกัเรียนอนบุาล -ปะถม
ศกึษาปีท่ี 6  ทกุคน 
ในโรงเรียนในเขต
เทศบาลได้ด่ืมนม 

6  โรงเรียน 
1 ศนูย์พฒันา
เดก็เล็ก 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

จ านวนเดก็
นกัเรียนท่ีได้รับ
ประทานอาหาร
เสริม(นม) 

เดก็นกัเรียนและเดก็
เล็ก       ทกุโรงเรียน
มีสขุภาพสมบรูณ์
แข็งแรง 

กองการศกึษา 

3 ส่งเสริมพฒันาการเดก็
ปฐมวยัจากแหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือให้เดก็เล็กก่อนวยั
เรียนในศนูย์พฒันาเดก็
ได้เรียนรู้นอกสถานศกึษา 

1  ครัง้/ปี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
จ านวนเดก็ใน
ศนูย์พฒันาเดก็ท่ี
ได้เรียนรู้นอก
สถานศกึษา 

เดก็เล็กก่อนวยัเรียน
ในศนูย์พฒันาเดก็มี
พฒันาการดีขึน้ 

กองการศกึษา 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

4 ฝึกอบรมและพฒันา
คณุภาพครูผู้ดแูลเดก็ 

เพ่ือพฒันาคณุภาพครู
ผู้ดแูลเดก็ 

2  คน/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
ครูผู้ดแูลเดก็ศนูย์
พฒันาเดก็มี
ความรู้
ความสามารถ
มากขึน้ 

ครูผู้ดแูลเดก็ศนูย์
พฒันาเดก็เล็กมี
ความรู้ความสามารถ
มากขึน้ 

กองการศกึษา 

5 จดัซือ้หรือจดัจ้างท าวสัดุ
อปุกรณ์เพ่ือการศกึษา
ส าหรับศนูย์พฒันา 
เดก็เล็ก 

เพ่ือใช้ส าหรับการเรียน
การสอนของศนูย์พฒันา
เดก็เล็ก 

1 ศนูย์ 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนวสัดุ
อปุกรณ์เพ่ือ
การศกึษา 

การเรียนการสอน
ของศนูย์พฒันาเดก็
เล็กมีประสิทธิภาพ 

กองการศกึษา 

6 ส่งเสริมสขุภาพและ
พฒันาการเดก็ปฐมวยั 

เพ่ือให้ความรู้/ตรวจ
พฒันาการเดก็/ส่งเสริม
สขุภาพเดก็และเฝ้าระวงั
โรคตดิตอ่ 

1  ครัง้/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนเดก็และ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

เดก็ปฐมวยัมีสขุภาพ
แข็งแรงสมบรูณ์ 

กองการศกึษา 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

7 ปรับปรุงภมูิทศัน์และ
สภาพแวดล้อมศนูย์
พฒันาเดก็เล็ก 

เพ่ือให้ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก 
มีภมูิทศัน์และสภาพ 
แวดล้อมเหมาะสมส าหรับ
การพฒันาคณุภาพการ
จดัการเรียนรู้ของเดก็ 

1  แหง่ 200,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ภมูิทศัน์และ
สภาพแวดล้อมมี
ความเหมาะสม
ส าหรับเดก็ 

เดก็ได้เรียนรู้และอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ดี
เหมาะสมส าหรับการ
พฒันาการเรียนรู้ 

กองการศกึษา 

8 ปฐมนิเทศและประชมุ
ผู้ปกครอง 

เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กบัผู้ปกครอง
ตามนโยบายสถานศกึษา 

1  ครัง้/ปี 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้ปกครอง
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจในระบบการจดั
การศกึษาของศนูย์
พฒันาเดก็เล็ก 

กองการศกึษา 

9 ตอ่เตมิหลงัคาศนูย์
พฒันาเดก็เล็กเทศบาล
ต าบลทา่เย่ียม  หมู่ท่ี 4   

เพ่ือให้เดก็นกัเรียนมี
สถานท่ีรับประทาน
อาหารกลางวนัและท า
กิจกรรมตา่งๆ 

( 1 แหง่ ) 
 

200,000 
 

- - - จ านวนพืน้ท่ี
หลงัคาท่ีได้รับ
การตอ่เตมิ 

เดก็นกัเรียนมีสถานท่ี
รับประทานอาหาร
กลางวนัและท า
กิจกรรมตา่งๆ 

กองการศกึษา 

10 สถานศกึษาปลอด
น า้อดัลม 

เพ่ือให้สถานศกึษาใน
ต าบล 
ทา่เย่ียมปลอดน า้อดัลม 

(7  แหง่) 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
สถานศกึษาใน
เขตต าบลทา่
เย่ียมปลอด
น า้อดัลม 

เดก็นกัเรียนมีสถานท่ี
รับประทานอาหาร
กลางวนัและท า
กิจกรรมตา่งๆ 

กองการศกึษา 

รวม 10   โครงการ - - 4,390,000 4,190,000 4,190,000 4,190,000 - - - 
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5.3  แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 เข้าคา่ยคณุธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือพฒันาคณุธรรม
จริยธรรมให้เดก็เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่น 

100  คน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนเดก็
เยาวชนและ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เดก็เยาวชนและ
ประชาชนมีคณุธรรม
จริยธรรม 

กองการศกึษา 

2 จดังานวนัเดก็แหง่ชาต ิ เพ่ือเป็นการจดักิจกรรม
เสริมสร้างทกัษะความรู้ 
และการนนัทนาการให้แก่
เดก็และเยาวชน 

1  ครัง้/ปี 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 
 

จ านวนเดก็
เยาวชนและ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เดก็และเยาวชนได้รับ
ทกัษะ  ความรู้   ใน
การอยู่ร่วมกนัใน
สงัคม 

กองการศกึษา 

3 จดังานวนักตญัํ ู เพ่ือเป็นการจดักิจกรรม
วนัผู้สงูอายปุระจ าต าบล
และสร้างจิตส านกึด้าน
ความกตญัํตูอ่ผู้สงูอายุ 

1  ครัง้/ปี 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนผู้สงูอายุ
และประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้สงูอายมีุขวญั
ก าลงัใจด ารงชีวติมี
สขุภาพจิตดี 

กองการศกึษา 

4 ส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนา 

เพ่ือส่งเสริมเผยแผ่
พระพทุธศาสนา 

3  ครัง้/ปี 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเข้าใจ
ศาสนาพทุธมากขึน้ 

กองการศกึษา 

รวม 4  โครงการ - - 700,000 700,000 700,000 700,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา                                                    

แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562) 

เทศบาลต าบลทา่เย่ียม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัที ่  5  การพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่8 การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

6.   ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 เทศบาลเคล่ือนท่ีพบ
ประชาชน   

เพ่ือรับฟังปัญหา แนว
ทางแก้ไขและความ
คดิเหน็ของประชาชนใน
การพฒันาท้องถิ่น 

1  ครัง้/ปี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
บริการ/ได้มีส่วนร่วม
ในการพฒันาท้องถิ่น 

ส านกัปลดั 

2 จดัการเลือกตัง้สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

13  คน 400,000 
 

- - - การเลือกตัง้
ประสบผลส าเร็จ 

มีสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น
บริหารงานเทศบาล 

ส านกัปลดั 

3 อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายในชีวติ 
ประจ าวนัแก่ประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ด้านกฎหมายใน
ชีวติประจ าวนั 

200   คน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้ เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมีความรู้
ด้านกฎหมายใน
ชีวติประจ าวนั 

ส านกัปลดั 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

4 สนบัสนนุการเลือกตัง้ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้
ประชาชนทราบข้อมลู
ข่าวสารการเลือกตัง้ 

16  หมู่บ้าน 50,000 
 

- - - การเลือกตัง้
ประสบผลส าเร็จ 

ประชาชนทราบ
ข้อมลูข่าวสารการ
เลือกตัง้ 

ส านกัปลดั 

5 จดังานวนัเทศบาล เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้
ประชาชนทราบเก่ียวกบั
ภาระหน้าท่ีของเทศบาล 

1  ครัง้/ปี 50,000 
 

- - - ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนรับรู้
ภาระหน้าท่ีของ
เทศบาล 

ส านกัปลดั 

6 เพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัเก็บภาษี 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัเก็บภาษีตา่งๆของ
เทศบาล 

1 ครัง้ / ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้ช าระ
ภาษีท่ีเพิ่มขึน้ 

การจดัเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

กองคลงั 

7 ตดิตัง้ป้าย
ประชาสมัพนัธ์การเสีย
ภาษี 

เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ
ระยะเวลาการช าระภาษี
ประจ าปี 

16  จดุ - 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนป้าย
ประชาสมัพนัธ์
การเสียภาษี 

ประชาชนได้รับทราบ
ระยะเวลาและข้อมลู
ในการช าระภาษี
ประจ าปี 

กองคลงั 

8 ปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัเก็บภาษีประจ าปี 

1 ครัง้ / ปี 150,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สินท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

การจดัเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

กองคลงั 

รวม 8   โครงการ - - 810,000 690,000 690,000 690,000 - - - 
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6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 รณรงค์ป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนนช่วง
เทศกาลส าคญัตา่งๆ 

เพ่ือป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนนช่วง
เทศกาลส าคญัตา่งๆ 

2  ครัง้/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนครัง้ของ
การเกิดอบุตัเิหตุ
ในต าบลช่วง
เทศกาลที่ลดลง 

การเกิดอบุตัเิหตชุ่วง
เทศกาลส าคญัลดลง 

ส านกัปลดั 

2 จดัซือ้วสัดเุคร่ืองแตง่กาย
ในการปฏิบตังิานของ
พนกังานดบัเพลิง 

เพ่ือให้พนกังานดบัเพลิง
มีความปลอดภยัในการ
ปฏิบตังิาน 

1 ครัง้ / ปี 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนวสัดเุคร่ือง
แตง่กาย 

พนกังานดบัเพลิงมี
ความปลอดภยัใน
การปฏิบตังิาน 

ส านกัปลดั 

3 ฝึกอบรมอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) 

เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การระงบัเหตเุพลิงไหม้
และสาธารณภยัตา่งๆ 

1 ครัง้ / ปี 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนผู้ เข้ารับ
การอบรม 

มีอาสาสมคัรในการกู้
ชีพกู้ภยัและการ
ป้องกนับรรเทา 
สาธารณภยั 

ส านกัปลดั 

4 ฝึกซ้อมแผนการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั  

เพ่ือฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัในต าบล 

6 ครัง้/ปี 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้ เข้าร่วม
ฝึกซ้อมแผน 

สามารถเพิ่มความรู้
และทกัษะในการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัให้กบั
ผู้ เข้าร่วมฝึกซ้อม 

ส านกัปลดั 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

5 ป้องกนัและระงบัไฟป่า เพ่ือป้องกนัและระงบัไฟป่า
ในเขตพืน้ท่ีต าบลทา่เย่ียม 

2  ครัง้/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนครัง้ของการเกิด
ไฟไหม้ป่าท่ีลดลง 

การเกิดไฟไหม้
ป่าลดลง 

ส านกัปลดั 

6 ก่อสร้างถนนและท า
แนวกนัไฟป่าห้วยไผ่  
หมู่ท่ี  12 

เพ่ือป้องกนัและระงบัไฟป่า 1  สาย 150,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนถนนและแนวกนั
ไฟป่า 

การเกิดไฟไหม้
ป่าลดลง 

ส านกัปลดั 

7 ป้องกนัและระงบัภยั
แล้ง 

เพ่ือป้องกนัและระงบัภยั
แล้งในเขตต าบลทา่เย่ียม 

2  ครัง้/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

ปัญหาภยัแล้ง
ลดลง 

ส านกัปลดั 

รวม 7   โครงการ - - 480,000 340,000 340,000 340,000 - - - 
 

6.3  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 แข่งขนักีฬาต้าน 
ยาเสพตดิ 

-เพ่ือสนบัสนนุส่งเสริม
การเล่นกีฬาของ
ประชาชน/เยาวชน  เพ่ือ
จะได้ไม่สนใจยาเสพตดิ 

1 ครัง้ / ปี 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

 

300,000 
 
จ านวนผู้ เข้าร่วม
แข่งขนั กีฬาต้าน
ยาเสพตดิ 

ประชาชน/เยาวชน
เล่นกีฬามากขึน้   
ปัญหาการเสพยา
เสพตดิลดลง 

กองการศกึษา 

รวม 1   โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - 
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6.4  แผนงานสาธารณสขุ 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 จดัซือ้วสัดุ
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพ่ือใช้ในการป้องกนั
ระงบัโรคตดิตอ่อ่ืนๆ 

1 ครัง้ / ปี 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนวสัดุ
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

สามารถป้องกนัและระงบั
โรคตดิตอ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสขุ 

รวม 1   โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

6.5  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 จดัซือ้วสัดเุคร่ืองแตง่
กายงานรักษาความ
สะอาด 

เพ่ือใช้ในการปฏิบตังิาน 1 ครัง้ / ปี 
 

30,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนวสัดเุคร่ือง
แตง่กาย 

การปฏิบตังิานมีมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสขุ 

2 ตดิตัง้ระบบเชือ้เพลิง
ก๊าชธรรมชาตใิน
รถบรรทกุขยะ  

เพ่ือลดคา่เชือ้เพลิง
ส าหรับรถยนต์ 

2  คนั 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
จ านวนเชือ้เพลิงที่
ลดลง 

สามารถลดคา่ใช้จ่าย 
ด้านพลงังานได้ 

กอง
สาธารณสขุ 

3 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและ
วทิยุ 

เพ่ือใช้ในการซอ่มบ ารุง
ระบบอปุกรณ์ไฟฟ้า 

4  ครัง้ / ปี 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนวสัดุไฟฟ้า
และวทิยุ 

สามารถซอ่มบ ารุงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - 830,000 830,000 830,000 830,000 - - - 
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6.6  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมสนบัสนนุ
กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มสตรี
ต าบลทา่เย่ียม 

เพ่ือให้สตรีได้มีส่วนร่วม
และมีบทบาทในการ
พฒันาท้องถิ่น 

1 ครัง้ / ปี 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนวสัดุ
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

สามารถป้องกนัและระงบั
โรคตดิตอ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสขุ 

รวม 1   โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
 

6.7  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 อบรมคณะกรรมการ
ประปาหมู่บ้าน  

เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการ บริหารงานกิจการ
ประปาหมู่บ้าน 

5  คน/ปี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้ เข้าร่วม
อบรม 

ผู้ดแูลประปาหมู่บ้าน
มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มมากขึน้ 

กองช่าง 

2 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง เพ่ือใช้ในซอ่มบ ารุง
สิ่งก่อสร้าง 

4  ครัง้ / ปี 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนวสัดุ
ก่อสร้าง 

สามารถซอ่มบ ารุง
สิ่งก่อสร้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม 2   โครงการ - - 130,000 130,000 130,000 130,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  1. การพฒันาและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั....ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน  

1.1แผนงานเคหะและชมุชน                         

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานท่ี 
ขอรับเงิน
อดุหนนุ 

ปี 2561 
 (บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต ่า หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 16 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ 

16 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง การไฟฟ้า
ภมูิภาคอ าเภอ
โชคชยั 

2 อดุหนนุการไฟฟ้า
ภมูิภาคอ าเภอโชคชยั
ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแสงสวา่ง
พร้อมตดิตัง้โคม
ไฟฟ้าสาธารณะเขต
พืน้ท่ีต าบลทา่เย่ียม 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

16 หมู่บ้าน 800,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนโคมไฟฟ้า
แสงสวา่งที่มีใน
ต าบล/หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง การไฟฟ้า
ภมูิภาคอ าเภอ
โชคชยั 

รวม 2   โครงการ - - 1,300,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - -  
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รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  1. การพฒันาและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 3 ด้านการพฒันาการเกษตร  
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ  

2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานท่ี 
ขอรับเงิน       
อดุหนนุ 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 อดุหนนุกลุ่มวสิาหกิจ
ชมุชนศนูย์ข้าว 
บ้านทา่เย่ียม  หมู่ท่ี 1 

เพ่ือให้ส่งเสริมกลุ่ม
วสิาหกิจชมุชนให้
สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ครัง้/ปี 25,000 25,000 - - จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม 

กลุ่มกลุ่มวสิาหกิจ
ชมุชน 
มีความเข้มแข็ง 

ส านกัปลดั กลุ่มวสิาหกิจ
ชมุชนศนูย์ข้าว 
บ้านทา่เย่ียม  
หมู่ท่ี 1 

2 อดุหนนุกลุ่มวสิาหกิจ
ชมุชนดอกไม้จนัทน์ บ้าน
หนองกระทุม่  หมู่ท่ี 3 

เพ่ือให้ส่งเสริมกลุ่ม
วสิาหกิจชมุชนให้
สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ครัง้/ปี 10,000 10,000 - - จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม 

กลุ่มท า
ดอกไม้จนัทน์มี
ความเข้มแข็ง 

ส านกัปลดั กลุ่มวสิาหกิจ
ชมุชนดอก ไม้
จนัทน์ บ้าน
หนองกระทุม่  
หมู่ท่ี 3 
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รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม 

 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานท่ี 
ขอรับเงิน       
อดุหนนุ 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

3 อดุหนนุกลุ่มวสิาหกิจ
ชมุชนดอกไม้จนัทน์ 
บ้านดอนไพล หมู่ท่ี 8 

เพ่ือให้ส่งเสริมกลุ่ม
วสิาหกิจชมุชนให้
สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ครัง้/ปี 10,000 10,000 - - จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม 

กลุ่มท า
ดอกไม้จนัทน์มี
ความเข้มแข็ง 

ส านกัปลดั กลุ่มวสิาหกิจ
ชมุชน
ดอกไม้จนัทน์ 
บ้านดอนไพล 
หมู่ท่ี 8 

4 อดุหนนุกลุ่มวสิาหกิจ
ชมุชนดอกไม้จนัทน์ 
บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 
9 

เพ่ือให้ส่งเสริมกลุ่ม
วสิาหกิจชมุชนให้
สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ครัง้/ปี 10,000 10,000 - - จ านวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม 

กลุ่มท า
ดอกไม้จนัทน์มี
ความเข้มแข็ง 

ส านกัปลดั กลุ่มวสิาหกิจ
ชมุชน
ดอกไม้จนัทน์ 
บ้านโนน
สะอาด หมู่ท่ี 9 

รวม 4   โครงการ - - 55,000 55,000 55,000 55,000 - - -  
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รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลทา่เย่ียม 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี  1. ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 4 ด้านการพฒันาสงัคม 
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคณุภาพชีวติ 

3.1แผนงานสาธารณสขุ                         

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานท่ี 
ขอรับเงิน       
อดุหนนุ 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 สมทบระบบกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพใน
ระดบัท้องถิ่นหรือพืน้ท่ี 

เพ่ือส่งเสริมสขุภาพและ
พฒันาคณุภาพชีวติของ
ประชาชนในต าบล 

1  ครัง้/ปี 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเงินท่ี
สมทบ 

ประชาชนมี
หลกัประกนัสขุภาพ 

ส านกัปลดั กองทนุ
หลกัประกนั
สขุภาพ 

1 พฒันาสาธารณสขุมลู
ฐาน  หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 16 

เพ่ือให้สาธารณสขุมลู
ฐานชมุชนให้ด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

16  หมู่บ้าน 160,000 
 

160,000 
 

160,000 
 

160,000 
 
จ านวนหมู่บ้าน 
ท่ีได้รับการ
อดุหนนุ 

สามารถด าเนินงาน
สาธารณสขุมลูฐาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสขุ 

ศนูย์
สาธารณสขุมลู
ฐาน หมู่ท่ี 1 – 
หมู่ท่ี 16 

รวม 1   โครงการ - - 160,000 160,000 160,000 160,000 - - -  

 

 

 

 



แบบ ผ.02 

  83 
รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลทา่เย่ียม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัท่ี   2 ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 2 ด้านการพฒันาการศกึษา 

5.   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรมประเพณี 

5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานท่ี 
ขอรับเงิน       
อดุหนนุ 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 อดุหนนุอ าเภอโชคชยั
ตามโครงการจดังานพิธี  
รัฐพิธี อ าเภอโชคชยั 

เพ่ือสนบัสนนุอ าเภอโชค
ชยัในการจดังานพิธี  และ
รัฐพิธีตา่งๆ 

1  แหง่ 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้ เข้าร่วม
งานพิธี  และรัฐ
พิธีตา่งๆ 

อ าเภอสามารถจดั
งานพิธีและงานรัฐพิธี
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านกัปลดั อ าเภอโชคชยั 

2 โครงการศนูย์รวมข้อมลู
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและศนูย์ข้อมลู
ข่าวสารการจดัซือ้หรือจดั
จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดบัอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2561 

เพ่ือสนบัสนนุศนูย์รวม
ข้อมลูองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและศนูย์
ข้อมลูข่าวสารการจดัซือ้
จดัจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดบัอ าเภอ   

1  แหง่ 11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 
 

11,000 
 
 

ความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

การด าเนินงานของ
ศนูย์รวมข้อมลู
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและศนูย์
ข้อมลูข่าสารการ
จดัซือ้จดัจ้างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองคลงั อบต.กระโทก 

รวม 2  โครงการ - - 61,000 61,000 61,000 61,000 - - -  



แบบ ผ.02 

84 

รายละเอียดโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลทา่เย่ียม 

5.2  แผนงาน การศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานท่ี 
ขอรับเงิน       
อดุหนนุ 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 อดุหนนุอาหารกลางวนั
ให้กบันกัเรียนโรงเรียน
สงักดั  สพฐ. 

เพ่ือให้เดก็นกัเรียน
โรงเรียนสงักดั  สพฐ. 
ได้รับประทานอาหาร
กลางวนัอย่างครบถ้วน
ตามหลกัโภชนาการ 

6  โรงเรียน 4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 
จ านวนเดก็
นกัเรียนโรงเรียน
สงักดั  สพฐ. 
ท่ีได้รับประทาน
อาหารกลางวนั 

เดก็นกัเรียนโรงเรียน
สงักดั  สพฐ.ได้
รับประทานอาหาร
กลางวนั/ได้รับสาร 
อาหารอย่างเพียงพอ 

กองการศกึษา -ร.ร.บ้านทา่
เย่ียมวทิยา 
-ร.ร.บ้านโจด 
-ร.ร.บ้านโนน
เพชร 
-ร.ร.ชมุชนดอน
ไพล 
-ร.ร.
ชลประทาน 
นาตลิ่งชนั 
-ร.ร.
ชลประทาน
บ้านกอโจด 

รวม 1   โครงการ - - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - - -  

 



แบบ ผ.03 

85 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ โครงการพฒันาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

เทศบาลต าบลทา่เย่ียม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัท่ี   2 ยกระดบัสงัคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัท่ี 2 ด้านการพฒันาการศกึษา 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศกึษา ศาสนา  ศลิปะและวฒันธรรมประเพณี 

5.1  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 กิจกรรมวนัส าคญั 
ประจ าชาต ิ เช่น วนัพ่อ  
วนัแม่  วนัปิยะมหาราช
ฯลฯ 

เพ่ือให้พนกังานเทศบาล
ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั
ประจ าชาติ 

70  คน - - - - จ านวนผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรักชาติ 

ส านกัปลดั 

2 กิจกรรมวนัส าคญั 
ทาง ศาสนา เช่น วนั
มาฆบชูา วนัวสิาขบชูา 
ฯลฯ 

เพ่ือให้พนกังานเทศบาล
ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั
ทางศาสนา 

70  คน - - - - จ านวนผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับรู้ประเพณี
วฒันธรรมทาง
ศาสนา 

กองการศกึษา 

รวม 2  โครงการ - - - - - - - - - 
 

 

 



 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ โครงการพฒันาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัที ่  5  การพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่8 การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

6.   ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตวัชีว้ดั(KPI) ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1 กิจกรรมวนัท าความ
สะอาด 
(Big cleaning day) 

เพ่ือท าความสะอาด
บริเวณส านกังาน
เทศบาล 
 

1 ครัง้/สปัดาห์ - - - - ความสะอาดของ
พืน้ท่ีส านกังาน/
พืน้ท่ีรอบส านกังาน 

พืน้ท่ีส านกังาน/
พืน้ท่ีรอบส านกังาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย 

ส านกัปลดั 

2 กิจกรรมออกก าลงักาย
ประจ าสปัดาห์ 

เพ่ือให้พนกังานเทศบาล
ได้ออกก าลงักาย/มี
สขุภาพร่างกายแข็งแรง 

1 ครัง้/สปัดาห์ - - - - จ านวนผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 

พนกังานเทศบาล 
มีสขุภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส านกัปลดั 

รวม 2  โครงการ - - - - - - - - - 
 

 



แบบ ผ.08 

87 

บญัชีครุภณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต) งบประมาณและท่ีมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

1 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

-เพ่ือใช้ในการปฏิบตัริาชการ
ของพนกังาน 

จดัซือ้เก้าอีส้ านกังาน   
จ านวน   5  ตวั 

9,000 
 

- 
 

- - ส านกัปลดั 
กองคลงั 

2 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

-เพ่ือใช้ในการปฏิบตัริาชการ
ของพนกังาน 

จดัซือ้พาร์ทชิัน่กัน้ห้อง   
จ านวน   15  ชดุ 

30,000 
 

15,000 
 

- - ส านกัปลดั 

3 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

-เพ่ือใช้ในการปฏิบตัริาชการ
ของพนกังาน 

จดัซือ้พร้อมตดิตัง้เคร่ืองปรับ 
อากาศห้องปลดัเทศบาล   
จ านวน   1  เคร่ือง 

20,000 
 

- 
 

- - ส านกัปลดั 

4 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

-เพ่ือใช้ในการจดัประชมุ/จดั
สถานท่ี 

จดัซือ้เก้าอีช้นิดบนุวม   
จ านวน   30  ตวั 

20,000 
 

10,000 
 

- - ส านกัปลดั 

5 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

-เพ่ือใช้จดัประชมุ/จดัสถานท่ี จดัซือ้โต๊ะขาว  จ านวน   25  ตวั 20,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ส านกัปลดั 

6 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

-เพ่ือใช้จดัเก็บเอกสารราชการ จดัซือ้ตู้ เหล็ก 2 บาน   
จ านวน   6  ตู้ 

22,000 
 

- - - ส านกัปลดั 
กองคลงั 

7 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวทิยุ 

-เพ่ือใช้ในการตดิตอ่ส่ือสารใน
งานราชการ 

จดัซือ้เคร่ืองรับส่งวทิยชุนิดมือถือ 
จ านวน   5  เคร่ือง 

36,000 
 

12,000 - - ส านกัปลดั 

8 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

-เพ่ือใช้ในการตดัหญ้า/ดแูล 
ภมูิทศัน์ของเทศบาล 

จดัซือ้เคร่ืองตดัหญ้าแบบล้อ
จกัรยาน  จ านวน   1  เคร่ือง 

12,000 
 

- - - ส านกัปลดั 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต) งบประมาณและท่ีมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

9 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

-เพ่ือใช้ในการตดัหญ้า/ดแูล 
ภมูิทศัน์ของเทศบาล 

จดัซือ้เคร่ืองตดัหญ้าแบบข้อแข็ง  
จ านวน   2  เคร่ือง 

19,000 
 

- - - ส านกัปลดั 

10 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยาน 
พาหนะและ
ขนส่ง 

-เพ่ือใช้ในการจดัระเบียบ
การจราจร 

จดัซือ้ป้ายไฟสามเหล่ียม 
(หยดุตรวจ) จ านวน   2  ชดุ 

12,000 
 

- - - ส านกัปลดั 

11 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง
ดบัเพลิง 

-เพ่ือใช้ในการปฏิบตังิาน
ดบัเพลิง 

จดัซือ้ชดุดบัเพลิงส าหรับพนกังาน
ดบัเพลิง  จ านวน   4  ชดุ 

60,000 
 

- - - ส านกัปลดั 

12 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง
ดบัเพลิง 

-เพ่ือใช้ในการดบัเพลิง จดัซือ้ถงัดบัเพลิงเคมีแห้ง 
 จ านวน   10  ถงั 

25,000 
 

- 
 

- - ส านกัปลดั 

13 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

-เพ่ือใช้ปรับอณุหภมูิศนูย์
พฒันาเดก็เล็ก 

จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศพร้อม
ตดิตัง้ในศนูย์พฒันาเดก็เล็ก
จ านวน   5  เคร่ือง 

250,000 
 

- - - กองการศกึษา 

14 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวทิยุ 

-เพ่ือใช้ในการส ารองไฟฟ้า
ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  
จ านวน 2  เคร่ือง 

10,000 
 
 

- - - กองการศกึษา 

15 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

-เพ่ือใช้ในศนูย์พฒันาเดก็เล็ก
เทศบาลต าบลทา่เย่ียม 

จดัซือ้พร้อมตดิตัง้ผ้าม่านศนูย์
พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบล 
ทา่เย่ียม  จ านวน  15  ชดุ 

50,000 
 
 

- - - กองการศกึษา 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต) งบประมาณและท่ีมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

16 สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

-เพ่ือใช้ในการปฏิบตัริาชการ
ของพนกังาน 

จดัซือ้โต๊ะท างาน(โต๊ะเหล็ก)  
จ านวน   2  ตวั 

14,000 
 

- - - กอง
สาธารณสขุ 

17 สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

-เพ่ือใช้ในการปฏิบตัริาชการ
ของพนกังาน 

จดัซือ้เก้าอีส้ านกังาน 
จ านวน   2  ตวั 

6,000 
 

- - - กอง
สาธารณสขุ 

18 สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพ่ือก าจดัยงุแมลงพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกและโรคตดิตอ่ท่ีมี
ยงุหรือแมลงเป็นพาหะ 

จดัซือ้เคร่ืองพ่นหมอกควนั 
ป้องกนัก าจดัโรค 
จ านวน  1  เคร่ือง 

59,000 - - - กอง
สาธารณสขุ 

19 สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือใช้เก็บขนขยะมลูฝอยย่าน
การค้า /ชมุชนท่ีมีประชาชน
อาศยัอยู่หนาแน่น 

จดัซือ้รถบรรทกุขยะแบบ 
คอนเทนเนอร์   จ านวน 1 คนั 
และตู้คอนเทนเนอร์ จ านวน  2 ใบ 

- 3,500,000 - - กอง
สาธารณสขุ 

20 อตุสาหกรรม  
และการโยธา 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

-เพ่ือใช้เก็บเอกสารราชการ 
 

จดัซือ้ตู้ เก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน
จ านวน   4  หลงั 

15,000 15,000 - - กองช่าง 

21 อตุสาหกรรม  
และการโยธา 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

-เพ่ือใช้วดัระยะทางในการ
ก่อสร้างตา่งๆ 

จดัซือ้เทปวดัระยะทาง 
จ านวน   2  ตวั 

5,000 - 5,000 - กองช่าง 

22 อตุสาหกรรม  
และการโยธา 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน/
ก่อสร้าง 

-เพ่ือใช้ในการซอ่มบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินราชการ 

จดัซือ้สวา่นไฟฟ้าไร้สาย 
จ านวน   4  เคร่ือง 

5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง 

รวม 699,000 3,592,000 20,000 15,000  
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บญัชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถ่ินสีปี่(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม 

ยทุธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี  
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน           

   1.1แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 23 16,300,000 56 31,360,000 10 95,000,000 8 4,000,000 97 61,160,000 
   1.2แผนงานเคหะและชมุชน 2 1,300,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 8 4,300,000 

รวม 25 17,600,000 58 32,360,000 12 10,500,000 10 5,000,000 105 65,460,000 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ            
  2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 5 105,000 5 105,000 1 50,000 1 50,000 12 310,000 
  2.2แผนงานการเกษตร 3 350,000 4 250,000 3 200,000 2 150,000 12 950,000 

รวม 8 455,000 9 355,000 4 250,000 3 200,000 24 1,260,000 
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต           

   3.1แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 3 19,300,000 3 19,300,000 3 19,300,000 3 19,300,000 12 77,200,000 
   3.2แผนงานการศกึษา 2 130,000 5 1,330,000 5 1,330,000 2 130,000 14 2,920,000 
   3.3แผนงานสาธารณสขุ 4 910,000 4 910,000 4 910,000 4 910,000 16 3,640,000 

รวม 9 20,340,000 12 21,540,000 12 21,540,000 9 20,340,000 42 83,760,000 
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บญัชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถ่ินสีปี่(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม 

ยทุธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี  
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสิง่แวดล้อม           
   4.1แผนงานการเกษตร 3 230,000 3 230,000 2 80,000 2 80,000 10 620,000 
   4.2แผนงานเคหะและชมุชน 3 2,850,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 9 3,700,000 

รวม 6 3,030,000 5 530,000 4 380,000 4 380,000 19 4,320,000 
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษา  ศาสนา   
ศิลปะและวฒันธรรมประเพณี 

 
 

         

   3.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 8 761,000 7 750,000 7 750,000 7 750,000 29 3,011,000 
   3.2แผนงานการศกึษา 12 8,540,000 13 8,640,000 13 8,640,000 13 8,640,000 51 34,460,000 
   3.3แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 
    และนนัทนาการ 

 
3 

 
400,000 

 
3 

 
400,000 

 
3 

 
400,000 

 
3 

 
400,000 

 
12 

 
1,600,000 

รวม 23 9,701,000 23 9,790,000 23 9,790,000 23 9,790,000 23 39,071,000 
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บญัชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถ่ินสีปี่(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลทา่เยี่ยม 

ยทุธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี  
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี           
   6.1แผนงานบริหารงานทัว่ไป 7 740,000 5 290,000 5 290,000 5 190,000 22 1,510,000 
   6.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 480,000 7 340,000 7 340,000 7 340,000 28 1,500,000 
   6.3แผนงานสาธารณสขุ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000 
   6.4แผนงานสงัคมสงเคราะห์ - - 1 30,000 1 30,000 1 300,000 3 90,000 
   6.5แผนงานเคหะและชมุชน 3 830,000 3 830,000 3 830,000 3 830,000 12 3,320,000 
   6.6แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 
   และนนัทนาการ 

1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000 

   6.7แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 8 520,000 
รวม 21 2,580,000 20 2,020,000 20 2,020,000 20 1,920,000 81 8,540,000 

รวมทัง้สิน้ 92 53,706,000 127 66,595,000 75 44,480,000 69 37,630,000 363 202,411,000 

 


