แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตาบลไม้งาม
ร่ าง

ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จัดทาโดย : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัดเทศบาลตาบลไม้งาม

สารบัญ
******************************************************
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2557-2560)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
******************************************

1
14
22
79
210

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตาเถียร
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าและไฟฟ้า
สาธารณะสายทางบ้านนายสมนึก

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อให้ประชาชน

ระยะทางยาวประมาณ

####### #

-

-

มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

200 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทางใน ประชาชนได้รับประโยชน์
การขยายฯ จากการใช้ไฟฟ้าอย่าง

แสนเขื่อน ต่อจากของเดิม

ร้อยละความ

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 1)

เพียงพอและทั่วถึง

พึงพอใจฯ

อันดับ 1
2

โครงการวางท่อระบายน้่าพร้อมเทพื้น

เพื่อให้ประชาชนมี

วางท่อระบายน้่า คสล.

-

85,000

-

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ทางเดิน คสล. บริเวณบ้านนางป้อ ดีปา

เส้นทางในการคมนาคม เส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.

โครงการ

คมนาคมที่สะดวก

ลงแม่น้่าปิง

ที่สะดวกและปลอดภัย จ่านวน 231 ท่อน และ

ร้อยละความ

และปลอดภัย

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 1)
อันดับ 2

ท่าทางเดินพื้น คสล.
กว้าง 1 ม. ยาว 49 ม.
หนา 0.10 ม.

พึงพอใจฯ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการจัดซื้อเครื่องออกก่าลังกาย

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการ

กลางแจ้งพร้อมฐานรองรับและติดตั้ง

ออกก่าลังกายให้กบั

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 1)

ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จ่านวน 1 ชุด

-

-

####### #

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จ่านวนชุด

ประชาชนมีสถานที่

ออกก่าลังกาย

ออกก่าลังกาย
กลางแจ้งมากขึ้น

อันดับ 3
4

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางเฉลียว

เพื่อให้ประชาชนมี

ขนาดผิวจราจร

ศิบญ
ุ นันท์ ถึงบ้านนายสุชีพ เนื่องเอม

เส้นทางในการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 171 ม.

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 1)

ที่สะดวกและปลอดภัย

-

-

####### #

หนา 0.15 ม.

อันดับ 4
5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลัง

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ
เพื่อให้ประชาชนมี

ขนาดผิวจราจร

วัดเกาะตาเถียร ถึงบ้าน ด.ต.วีระ ภู่พุกก์

เส้นทางในการคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 585 ม.

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 1)

ที่สะดวกและปลอดภัย

อันดับ 5

ขนาดของ

หนา 0.15 ม.

-

-

######### ##

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

หมู่ที่ 2 บ้านไม้งาม
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการจัดซื้อเครื่องออกก่าลังกาย

เพื่อส่งเสริมการ

กลางแจ้งพร้อมฐานรองรับและติดตั้ง

ออกก่าลังกายให้กบั

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 2)

ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จ่านวน 1 ชุด

####### #

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จ่านวนชุด

ประชาชนมีสถานที่

ออกก่าลังกาย

ออกก่าลังกาย
กลางแจ้งมากขึ้น

อันดับ 1
2

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
ภายในหมู่บา้ น
(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 2)

เพื่อสร้างความปลอดภัย

จ่านวน 6 จุด

-

####### #

-

จ่านวนจุดที่

ประชาชนมีความ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ท่าการขยายฯ

ปลอดภัยในชีวิต

ให้กบั ประชาชน

ร้อยละความ

และทรัพย์สนิ

อันดับ 2
3 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. บริเวณ

พึงพอใจฯ

เพื่อให้ประชาชนมี

บ้านนายอนันต์ เพ็ชรก่าแหง (ทางขึ้นดอย) เส้นทางในการคมนาคม
(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 2)
อันดับ 3

ที่สะดวกและปลอดภัย

ระยะทางประมาณ
300 ม.

-

-

500,000

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

เป้าหมาย
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

####### #

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนในต่าบล

ระยะทางประมาณ

ตั้งแต่หน้าบ้านนายเกษม จ้อยสุ่ม

มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

500 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะทางใน ประชาชนได้รับประโยชน์
การขยายฯ จากการใช้ไฟฟ้าอย่าง

ถึงคลองชลประทาน

ร้อยละความ เพียงพอและทั่วถึง

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 2)

พึงพอใจฯ

อันดับ 4
5

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย
ข้างบ้านนายเสริม ทรงเมฆ
(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 2)
อันดับ 5

เพื่อให้ประชาชนในต่าบล ระยะทางยาวประมาณ
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

50 เมตร

-

-

50,000

ระยะทางใน ประชาชนได้รับประโยชน์
การขยายฯ จากการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ร้อยละความ เพียงพอและทั่วถึง
พึงพอใจฯ

หมู่ที่ 3 บ้านไม้งาม
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการจัดซื้อเครื่องออกก่าลังกาย

เพื่อส่งเสริมการ

กลางแจ้งพร้อมฐานรองรับและติดตั้ง

ออกก่าลังกายให้กบั

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 3)

ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จ่านวน 1 ชุด

####### #

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จ่านวนชุด

ประชาชนมีสถานที่

ออกก่าลังกาย

ออกก่าลังกาย
กลางแจ้งมากขึ้น

อันดับ 1
2

โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์

เพื่อให้มพี ื้นที่ในการ

ขนาดพื้นที่ใช้สอย

หน้าวัดไม้งามหลวง

จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในหมู่บา้ น

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 3)

-

####### #

-

ขนาดของ

มีพื้นที่ในการ

ไม่นอ้ ยกว่า 842 ตร.ม.

โครงการ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

ภายในหมู่บา้ น

อันดับ 2
3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยพ่อหลวง

พึงพอใจฯ
เพื่อให้ประชาชนมี

ปริมาณลูกรังที่ลงพร้อม

-

-

10,000

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 3)

เส้นทางในการคมนาคม ล้มกองและปรับเกลี่ย

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

อันดับ 3

ที่สะดวกและปลอดภัย ไม่นอ้ ยกว่า 18 ลบ.ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

เป้าหมาย
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมสะพาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมี

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ขนาดผิวจราจร

-

-

####### #

คสล. ข้ามคลองชลประทาน

เส้นทางในการคมนาคม กว้าง 7 ม. ยาว 300 ม.

(ซอยข้างบ้านนายประสิทธิ์ จิตเผือก)

ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 3)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

อันดับ 4
5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน

เพื่อให้ประชาชนมี

ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมแล้ว

นางวิจติ ร ทัศนา

เส้นทางในการคมนาคม ไม่นอ้ ยกว่า 43 ตร.ม.

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 3)

ที่สะดวกและปลอดภัย

อันดับ 5

-

-

20,000

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

หมู่ที่ 4 บ้านไม้งาม
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

####### #

-

-

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค พร้อม เพื่อความปลอดภัยและ ระยะยาวรวมประมาณ
ประตูที่ท่าการกองทุนหมู่บา้ น (อบต.เดิม) ความเหมาะสม สวยงาม
(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 4)

งบประมาณและที่ผ่านมา

100 เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ระยะยาว

สถานที่มคี วาม

ของรั้ว

เหมาะสมเรียบร้อย

ของที่ท่าการกองทุนฯ

สวยงาม

อันดับ 1
2

โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง

เพื่อให้ประชาชนมี

ชลประทาน ซอยบ้านนายทองค่า ค่ากลอน เส้นทางในการคมนาคม
(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 4)

ขนาดกว้าง 5.10 ม.

-

90,000

-

ยาว 5.80 ม.

ที่สะดวกและปลอดภัย

อันดับ 2
3 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง
(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 4)
อันดับ 3

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ
เพื่อให้เด็กมีสถานที่เล่น
และออกก่าลังกาย
เสริมสร้างพัฒนาการ

จ่านวน 1 ชุด

-

-

####### #

จ่านวน

เด็กมีสถานที่เล่น

เครื่องเล่น

กลางแจ้ง เพื่อออก

ร้อยละความ ก่าลังกายเสริมสร้าง
พึงพอใจฯ พัฒนาการที่เหมาะสม

เป้าหมาย
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

####### #

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 4

เพื่อให้เด็ก เยาวชน

ปรับปรุงสนามฟุตบอล

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 4)

และประชาชนในหมู่บา้ น

ตะกร้อ เปตอง

ได้มสี ถานที่เล่นกีฬา

จ่านวนรวม 1 รายการ

อันดับ 4

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เพื่อให้ประชาชนมี

ขนาดเฉลี่ยประมาณ

ซอยบ้านนายทองค่า ค่ากลอน

เส้นทางในการคมนาคม กว้าง 3 ม. ยาว 323 ม.

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 4)

ที่สะดวกและปลอดภัย

อันดับ 5

หนา 0.20 ม.

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ขนาด

เด็ก เยาวชน และ

ของสนามฯ

ประชาชนมีสขุ ภาพ

ร้อยละความ ร่างกายที่สมบูรณ์

ออกก่าลังกายเพื่อสุขภาพ
5

ตัวชี้วัด

-

-

90,000

พึงพอใจฯ

แข็งแรง

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพัก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมี

จาก บริษทั เอส เค อินเตอร์ฟู้ด ต่อไปกม.9 เส้นทางในการคมนาคม
(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 5)

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

กว้าง 4 ม. ยาว 378 ม. ####### #
หนา 0.15 ม.

ที่สะดวกและปลอดภัย

อันดับ 1
2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5

ขนาดเฉลี่ยกว้าง 5 ม.

จดอู่ช่างจิ้ว

เส้นทางในการคมนาคม

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 5)

ที่สะดวกและปลอดภัย

-

####### #

-

(KPI)

จะได้รับ

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ยาว 1,700 ม.

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

อันดับ 3

พึงพอใจฯ
เพื่อให้ประชาชนมี

ช่วงแรกกว้าง 3 ม.

นายจ่า จันทน์เทศ

เส้นทางในการคมนาคม

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 5)

ที่สะดวกและปลอดภัย

อันดับ 3

ผลที่คาดว่า

พึงพอใจฯ
เพื่อให้ประชาชนมี

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปไร่

ตัวชี้วัด

-

-

####### #

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ยาว 143 ม.

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

ช่วงสองกว้าง 4 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

ยาว 207 ม.

พึงพอใจฯ

เป้าหมาย
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อให้ประชาชนมี

ระยะทางยาวประมาณ

-

-

####### #

ทะลุถนนพหลโยธินสายเก่า

เส้นทางในการคมนาคม

1,800 ม.

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 5)

ที่สะดวกและปลอดภัย

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากซอย 1

อันดับ 4
5

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ซอย 3
(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 5)
อันดับ 5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ
เพื่อให้ประชาชนในต่าบล

ระยะทางประมาณ

มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

500 ม.

-

-

####### #

ระยะทางใน ประชาชนได้รับประโยชน์
การขยายฯ จากการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ร้อยละความ เพียงพอและทั่วถึง
พึงพอใจฯ

หมู่ที่ 6 บ้านแพะ
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ระบบเสียงไร้สาย
(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 6)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ ####### #

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จ่านวนจุดที่ ประชาชนได้รับข้อมูล

รับทราบข้อมูลข่าวสาร

วิทยุระบบเสียงไร้สาย

อย่างทั่วถึง

พร้อมติดตั้งแม่ข่าย 1 จุด

ร้อยละความ

ติดตั้งเสาสัญญาณคลื่น

พึงพอใจฯ

อันดับ 1

ท่าการขยายฯ ข่าวสารอย่างทั่วถึง

ความถี่ 420.300 MHZ
ก่าลังส่ง 10 วัตต์ พร้อม
ติดตั้งลูกข่าย 20 จุด
2

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราง

เพื่อให้ประชาชนมี

กว้าง 3.90 ม.

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

รางระบายน้่า

พึงพอใจฯ

ระบายน้่า บริเวณตั้งแต่สี่แยกถึงบ้าน

เส้นทางในการคมนาคม ยาวประมาณ 198 ม.

นายอุดม ศรีบวั จับ

ที่สะดวกและปลอดภัย

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 6)
อันดับ 2
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

####### #

-

ยาวประมาณ 126 ม.
เพื่อให้ประชาชนมี

ขนาดกว้าง 5 ม.

รางระบายน้่าบริเวณซอยสุสานมุสลิม

เส้นทางในการคมนาคม ยาวประมาณ 528 ม.

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 6)

ที่สะดวกและปลอดภัย

อันดับ 3

-

หนา 0.15 ม.

-

-

#########

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

เป้าหมาย
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัดเขาถ้่า

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมี

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ขนาดกว้าง 4 ม.

-

-

######### #

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 6)

เส้นทางในการคมนาคม ยาวประมาณ 1,000 ม.

อันดับ 4

ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ
5

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าหน้าบ้าน

เพื่อให้การระบายน้่ามี

ระยะทางยาวประมาณ

นายสันติ ลิขิตสถาพร

ประสิทธิภาพ ป้องกัน

214 ม.

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 6)

และแก้ไขปัญหาน้่าท่วม

อันดับ 5

-

-

####### #

ขนาดของ

สามารถระบายน้่า

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

ร้อยละความ แก้ไขปัญหาอุทกภัย
พึงพอใจฯ

หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระโห้
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมี

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ขนาดกว้าง 4 ม.

#########

-

-

ระบายน้่า เข้าซอยห้วยแก้ว (ซอย 4)

เส้นทางในการคมนาคม ยาวประมาณ 303 ม.

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 7)

ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

อันดับ 1
2

เพื่อความสะดวก

ระยะทางยาวประมาณ

(ถมคลอง)

และและปลอดภัย

212 ม. คลองกว้าง

ในการคมนาคมสัญจร

เฉลี่ย 6 ม.

-

####### #

-

(KPI)

จะได้รับ

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

ขนาด

ประชาชนมีความ

ของถนน

สะดวกและปลอดภัย

ร้อยละความ ในการคมนาคมสัญจร

อันดับ 2

พึงพอใจฯ

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน

เพื่อให้ประชาชนมี

ขนาดกว้าง 5 ม.

เอื้ออาทรด้านทิศใต้ไปบ้านดอยเม่น

เส้นทางในการคมนาคม

ยาว 2,230 ม.

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 7)

ที่สะดวกและปลอดภัย

อันดับ 3

ผลที่คาดว่า

พึงพอใจฯ

โครงการก่อสร้างถนนบนคลองยายสอด
(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 7)

ตัวชี้วัด

-

-

######### ##

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

เป้าหมาย
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อให้ประชาชนมี

ช่วงแรกกว้าง 4 ม.

-

-

430,000

วัดหนองกระโห้

เส้นทางในการคมนาคม

ยาว 143 ม.

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 7)

ที่สะดวกและปลอดภัย

ช่วงสองกว้าง 4 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

ยาว 94 ม.

พึงพอใจฯ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้านใต้

อันดับ 4
5

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนในต่าบล

ระยะทางประมาณ

(ไฟส่องสว่าง) บริเวณถนนห้วยแก้ว

มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

1,000 ม.

ตั้งแต่ฟาร์มจันทร์อนิ ทร์เชื่อมหมู่ที่ 6
(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 7)
อันดับ 5

-

-

####### #

ระยะทางใน ประชาชนได้รับประโยชน์
การขยายฯ จากการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ร้อยละความ เพียงพอและทั่วถึง
พึงพอใจฯ

หมู่ที่ 8 บ้านสามไร่
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมี

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กว้าง 7 ม.

#########

-

-

หมู่บา้ นสามไร่

เส้นทางในการคมนาคม ยาวประมาณ 2,000 ม.

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 8)

ที่สะดวกและปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

อันดับ 1
2

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ขนาดและ

ประชาชนมีเส้นทาง

ระยะทาง

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้่าบ้านสามไร่

เพื่อให้มแี หล่งกักเก็บน้่า

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 8)

ใช้อปุ โภค บริโภค และ

อันดับ 1

ตัวชี้วัด

จ่านวน 1 แห่ง

####### #

-

-

เพื่อการเกษตร

จ่านวน

ประชาชนมีน้่าใช้

โครงการ

อุปโภค บริโภค

ร้อยละความ และท่าการเกษตร
พึงพอใจฯ

3 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ระบบเสียงไร้สาย
(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 8)
อันดับ 3

เพื่อให้ประชาชนได้

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ

รับทราบข้อมูลข่าวสาร

วิทยุระบบเสียงไร้สาย

อย่างทั่วถึง

พร้อมติดตั้งแม่ข่าย 1 จุด

ร้อยละความ

ติดตั้งเสาสัญญาณคลื่น

พึงพอใจฯ

ความถี่ 420.300 MHZ
ก่าลังส่ง 10 วัตต์ พร้อม
ติดตั้งลูกข่าย 8 จุด

-

-

####### #

จ่านวนจุดที่ ประชาชนได้รับข้อมูล
ท่าการขยายฯ ข่าวสารอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในศาลา
ฌาปนสถาน
(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 8)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จ่านวน

มีไฟฟ้าใช้ภายใน

ศาลาฌาปนสถาน

โครงการ

ศาลาฌาปนสถาน

ของหมู่บา้ น

ร้อยละความ

ของหมู่บา้ น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มไี ฟฟ้าภายใน

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จ่านวน 1 แห่ง

-

-

30,000

อันดับ 4
5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1

พึงพอใจฯ
เพื่อให้ประชาชนมี

กว้าง 6 ม.

ศาลาฌาปนสถาน ทะลุซอย 7

เส้นทางในการคมนาคม ยาวประมาณ 2,000 ม.

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 8)

ที่สะดวกและปลอดภัย

อันดับ 5

-

-

######### ##

ขนาดและ

ประชาชนมีเส้นทาง

ระยะทาง

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาจัน
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์รอบ
หนองปลาผอม

2

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประกอบด้วยงานปลูก

####### #

-

-

บริเวณรอบหนองปลาผอมต้นไม้ งานม้านั่ง ท่าศาลา

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 9)

ให้สวยงามเป็นที่พักผ่อน

อันดับ 1

หย่อนใจภายในหมู่บา้ น

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชมภู

1 โครงการ

ช่วงแรกกว้าง 5 ม.

ต่อจากของเดิม

เส้นทางในการคมนาคม

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 9)

ที่สะดวกและปลอดภัย

อันดับ 2
เพื่อให้ประชาชนมี

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จ่านวน

มีภมู ทิ ศั น์ที่สวยงาม

โครงการ

ส่าหรับเป็นที่พักผ่อน

ร้อยละความ หย่อนใจภายในหมู่บา้ น

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ยาว 176 ม.

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

ช่วงสองกว้าง 4 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

ยาว 24 ม.

พึงพอใจฯ

กว้าง 4 ม.

ซอยหนองปลาผอม

เส้นทางในการคมนาคม ยาวประมาณ 110 ม.

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 9)

ที่สะดวกและปลอดภัย

อันดับ 3

ตัวชี้วัด

พึงพอใจฯ

เพื่อให้ประชาชนมี

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา 0.15 ม.

-

-

####### #

-

-

250,000

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

เป้าหมาย
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการจัดซื้อเครื่องออกก่าลังกาย

เพื่อส่งเสริมการ

กลางแจ้งพร้อมฐานรองรับและติดตั้ง

ออกก่าลังกายให้กบั

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 9)

ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จ่านวน 1 ชุด

-

-

####### #

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

จ่านวนชุด

ประชาชนมีสถานที่

ออกก่าลังกาย

ออกก่าลังกาย
กลางแจ้งมากขึ้น

อันดับ 4
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อให้ประชาชนมี

ขนาดประมาณ 3.50 ม.

ซอยร่วมใจถึงบ้านนายสิงห์ทอน

เส้นทางในการคมนาคม

ต่อจากของเดิม

ที่สะดวกและปลอดภัย

(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 9)
อันดับ 5

-

-

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ยาว 300 ม.

ของถนน

คมนาคมที่สะดวก

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

480,000

พึงพอใจฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

ส่านักปลัด

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

ส่านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กองช่าง

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และการวางผังเมือง
หมูท่ ี่ 1 บ้านเกาะตาเถียร
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมเทพื้น
ทางเดิน คสล. บริเวณบ้านนางป้อ ดีปา
ลงแม่น้าปิง
(เสนอโดยประชาคมหมู่บา้ นหมู่ที่ 1)
อันดับ 1

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และการวางผังเมือง
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมตลิง่
แม่น้าปิง หมูท่ ี่ 2

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ บริหารจัดการแก้ไข

แผ้วถางวัชพีช

-

-

ปัญหาวัชพืช

ก้าจัดวัชพีช บริเวณริมตลิง่

50,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางในการ

สามารถระบายน้้า

กองช่าง

แผ้วทางก้าจัด ได้อย่างรวดเร็ว แก้ไข

แม่น้าปิง

วัชพืช ร้อยละ

ปัญหาอุทกภัย

ความพึงพอใจฯ

2

โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบ

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับทราบ

๑.ติดตัง้ แม่ข่าย ๑ จุด

เสียงไร้สายพร้อมติดตัง้ โดยติดตัง้ แม่ข่าย

ข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง ๒.ตัง้ เสาส่งสัญญาณ ๑ ต้น

700,000

-

-

-

๑.ติดตัง้ แม่ข่าย ประชาชนได้รับทราบ

กองช่าง

จ้านวน ๑ จุด ข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง

พร้อมเสาส่ง ความถี่ ๔๒๐.๓๐๐ MHz

๓.ติดตัง้ ลูกข่าย จ้านวน

๒.ตัง้ เสาส่ง

ก้าลังส่ง ๑๐ วัตต์ พร้อมติดตัง้ ลูกข่าย

๒๐ จุด

สัญญาณ ๑ ต้น

จ้านวน 20 จุด หมูท่ ี่ ๕

๓.ติดตัง้ ลูกข่าย

จ้านวน ๒๐ จุด
3

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้าน

เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ

ขนาดกลาง บริเวณกลุม่ บ้าน กม.9

ประชาชนมีน้าอุปโภค

หมูท่ ี่ 5

บริโภค ทีส่ ะอาดและ
ปลอดภัย

๑ โครงการ

-

-

-

2,300,000

ขนาดของ

ประชาชนมีน้าส้าหรับ

โครงการ

อุปโภคบริโภคทีส่ ะอาด
และปลอดภัย

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่
๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

2,600,000

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้าน

เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ

วางท่อเมน 4 นิว้

ขนาดกลาง บริเวณกลุม่ บ้านบ่อพง หมูท่ ี่ 7

ประชาชนมีน้าอุปโภค

ยาว 2,800 ม.

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีน้าส้าหรับ

โครงการ

อุปโภคบริโภคทีส่ ะอาด

บริโภค ทีส่ ะอาดและ

กองช่าง

และปลอดภัย

ปลอดภัย
๕

โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบ

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับทราบ

เสียงไร้สาย พร้อมติดตัง้ โดยติดตัง้ แม่ข่าย

ข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง ๒.ตัง้ เสาส่งสัญญาณ ๑ ต้น

พร้อมเสาส่ง ความถี่ ๔๒๐.๓๐๐ MHz

๑.ติดตัง้ แม่ข่าย ๑ จุด

-

350,000

-

-

๓.ติดตัง้ ลูกข่าย จ้านวน 6 จุด

๑.ติดตัง้ แม่ข่าย ประชาชนได้รับทราบ
จ้านวน ๑ จุด

ข้อมูลข่าวสาร

๒.ตัง้ เสาส่ง

อย่างทัว่ ถึง

ก้าลังส่ง ๑๐ วัตต์ พร้อมติดตัง้ ลูกข่าย

สัญญาณ ๑ ต้น

จ้านวน 6 จุด หมูท่ ี่ 8

๓.ติดตัง้ ลูกข่าย

กองช่าง

จ้านวน 6 จุด
๖

โครงการเปลีย่ นท่อเมนระบบประปาหมูบ่ ้าน

เพือ่ ให้การไหลของ

ท่อเมนเส้นผ่านศูนย์กลาง

หมูท่ ี่ 8

น้้าประปาสะดวก
รวดเร็ว

-

-

700,000

-

จ้านวน

ประชาชนได้รับ

ขนาด 4 นิว้

โครงการ

ความสะดวกในการ

ยาว 3,000 ม.

ร้อยละความ

อุปโภค บริโภค

กองช่าง

พึงพอใจฯ
7

โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามกีฬาเทศบาลต้าบลไม้งาม ม.1

เพือ่ ขยายเขตไฟฟ้าไปยัง

ขยายเขตไฟฟ้า ติดตัง้

ขนาดของ

มีสนามกีฬาทีพ่ ร้อมให้

สนามกีฬา ทต.ไม้งาม

หม้อแปลงขนาด 160KVA

โครงการ

บริการประชาชนทีม่ า

หมูท่ ี่ 1 เพือ่ เป็นการ

ติดตัง้ เสาไฟส่องสว่าง

ร้อยละความ

ออกก้าลังกายเพือ่

ส่งเสริมให้ประชาชนได้

จ้านวน 4 ต้น

พึงพอใจฯ

สุขภาพทีแ่ ข็งแรง

เล่นกีฬาออกก้าลังกาย

ติดตัง้ โคมไฟฟ้าส่องสว่าง

และเยาวชนห่างไกล

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

2,000 w จ้านวน 9

จากปัญหายาเสพติด

ดวงโคมต่อหนึง่ ต้น

4,500,000

-

-

-

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่
๘

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

โครงการปรับปรุงคุณภาพน้้าประปาหมูบ้าน เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ตรวจคุณภาพน้้า ทาง

50,000

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ตรวจคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ

หมู่ ๘ บ้านสามไร่ ให้ผ่านเกณฑ์การตรวจ

และมีน้าสะอาดใช้ในการ

จุลวิทยา(Coliforms ,

น้้า ทางจุลวิทยา ทีด่ ีขึ้นและมีน้าสะอาดใช้

คุณภาพน้้า ทางจุลวิทยา

อุปโภคและบริโภค

E coli)ผ่านเกณฑ์การ

(Coliforms ,

(ตรวจ Coliforms , E coli)

กองช่าง

ในการอุปโภคบริโภค

E coli)ผ่าน
เกณฑ์การ

๙

โครงการปรับปรุงเพิม่ ขนาดหม้อแปลงส้านัก เพือ่ รองรับการใช้ไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ๑.ติดตัง้ หม้อแปลง ๒๕๐ KVA 900,000
งานเทศบาลต้าบลไม้งาม จาก ๑๐๐ KVA

ขึ้นของส้านักงานเทศบาล

-

-

-

๑.ติดตัง้ หม้อแปลง
สามารถใช้ไฟฟ้าได้เพิม่ ขึ้น กองช่าง

จ้านวน ๑ เครื่อง

๒๕๐ KVA

เป็น ๒๕๐ KVA และเพิม่ ขนาดสายแรงต่้าจาก

๒.พาดสาย 120 ตร.มม.

๑ เครื่อง

๕๐ ตร.มม.เป็น 120 ตร.มม.

ระยะทาง ๑๐๐ เมตร

๒.พาดสาย120

๓.พาดสาย ๕๐ ตร.มม. ระยะ

ตร.มม.

ทางจ้านวน ๑๘๐ เมตร

ระยะทาง
๑๐๐ เมตร
๓.พาดสาย ๕๐
ตร.มม. ระยะ
ทางจ้านวน
๑๘๐ เมตร

๑๐ โครงการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ติดตัง้ ชุด Consumer Unit

ภายในภายนอกอาคารศาลา

ความสะดวก

ฌาปณสถาน หมูท่ ี่ 8

-

30,000

-

-

ติดตัง้ ชุด

ประชาชนได้รับ

จ้านวน ๑ ชุด ติดตัง้ พัดลม

Consumer Unit

ความสะดวก

ติดผนัง จ้านวน 4 ชุด

จ้านวน ๑ ชุด
ติดตัง้ พัดลม
ติดผนัง
จ้านวน 4 ชุด

กองช่าง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

770,000

-

-

-

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ระบายน้้า สายทางตัง้ แต่สแี่ ยกบ้านแพะ

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ถึงหน้าบ้านนายอุดม ศรีบัวจับ หมูท่ ี่ 6

และปลอดภัย

อันดับ 1 ระดับตาบล

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

3.90 ม. ยาว 198 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

รางระบายน้้ายาว ๑26 ม.

พึงพอใจฯ

ระบายน้้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมเทพืน้

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

วางท่อระบายน้้า คสล.

ทางเดิน คสล. บริเวณบ้านนางป้อ ดีปา

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ขนาด ๐.๓๐ ม. จ้านวน

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

๒๓๑ ท่อน และท้าทางเดิน

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พืน้ คสล. กว้าง ๑ ม.

พึงพอใจฯ

ระบายน้้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

ลงแม่น้าปิง หมูท่ ี่ 1
อันดับ 2 ระดับตาบล

250,000

-

-

-

กองช่าง

กองช่าง

ยาว ๔๙ ม. หนา ๐.๑๐ ม.
๓

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ไปไร่ญาติกา หมูท่ ี่ 8

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก กว้าง 6 ม. ยาว 2,๐๐0 ม.

อันดับ 3 ระดับตาบล

และปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร

6,000,000

-

-

-

หนา 0.15 ม.

กองช่าง

พึงพอใจฯ
4

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าพร้อม

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ก่อสร้างถนน คสล. บนคลองยายสอด หมูท่ ี่ 7 ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

6 ม. ยาว 212 ม.

อันดับ 5 ระดับตาบล

และปลอดภัย

1,400,000

-

-

-

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้้าได้อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่
5

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

378,000

-

-

-

โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์

เพือ่ ให้มีพนื้ ทีใ่ นการจัด

ขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย

บริเวณหน้าวัดไม้งามหลวง หมูท่ ี่ 3

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
หมูบ่ ้าน

อันดับ 6 ระดับตาบล

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

มีพนื้ ทีใ่ นการจัด

ไม่น้อยกว่า ๘๔๒ ตร.ม.

โครงการ

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

หมูบ่ ้าน

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๖

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑

สายทางซอยชมพู (ต่อจากของเดิม) หมูท่ ี่ 9

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

อันดับ 7 ระดับตาบล

7

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ช่วงที่ ๒ กว้าง 4 ม. ยาว

ร้อยละความ

และปลอดภัย

24 ม. (หนา 0.15 ม.)

พึงพอใจฯ

โครงการเทพืน้ คสล. พร้อมยกมุงระเบียง

เพือ่ ให้มีพนื้ ทีใ่ นการจัด ขนาด ๖x๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

ทีท่ ้าการกองทุนหมูบ่ ้าน (อาคารทีท่ ้าการ

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
หมูบ่ ้าน

อบต.หลังเก่า) หมูท่ ี่ 4

500,000

300,000

-

-

-

-

-

-

ขนาดของ

มีพนื้ ทีใ่ นการจัด

หรือพืน้ ทีใ่ ช้สอยไม่น้อยกว่า

โครงการ

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

๑๒๐ ตร.ม.

ร้อยละความ

หมูบ่ ้าน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางเฉลียว

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม.

ศิบุญนันท์ ถึงบ้านนายสุชีพ เนือ่ งเอม

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว๕๘๕ ม. หนา๐.๑๕ ม.

หมูท่ ี่ 1

กองช่าง

พึงพอใจฯ

อันดับ 8 ระดับตาบล
8

กองช่าง

และปลอดภัย

1,462,500

-

-

-

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่
9

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,300,000

-

-

-

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม.

หลังวัดเกาะตาเถียร ถึงบ้านนายสมพงษ์

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว๕๘๕ ม. หนา๐.๑๕ ม.

มีเกษ หมูท่ ี่ 1

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

และปลอดภัย

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
10 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. ซอย ๗
ไปเชื่อมต่อท่อระบายน้้าของเขตเทศบาลเมืองตาก หมูท่ ี่ 1

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
หน้าบ้านนางสร้อยถึงแม่น้าปิง หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้การระบายน้้ามี

วางท่อระบายน้้า คสล.

ขนาดของ

สามารถระบายน้้า

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

๐.๓๐ ม. จ้านวน 225 ท่อน

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

พร้อมบ่อพัก 25 บ่อ

พึงพอใจฯ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

-

-

625,000

๑๒๑,๕๐๐

-

-

-

-

ยาว ๘๕ ม. หนา๐.๑๕ ม.

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

พึงพอใจฯ
12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายทางตัง้ แต่หลังบ้านนนายธวัช อิ่มทอง
ถึงบ้านนายประเสริฐ จันทน์เกวียน หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๕๐๐ ม. หนา๐.๑๐ ม.
และปลอดภัย

-

-

๕๐,๐๐๐

-

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
เข้าหมูบ่ ้านตรงข้ามบ้านขวัญนคร 4
(บ้านนายสมศักดิ์ แก้วบุญช่วย) หมูท่ ี่ 1

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ยาว ๖๐ ม. หนา๐.๑๕ ม.

และปลอดภัย

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง
บ้านนายสมนึก แสนเขื่อน ถึงบ้านป้าหนู
หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

-

-

30,000

-

ยาว ๔๙ ม. หนา๐.๑๐ ม.

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
บ้าน ดต.สุวทิ ย์ บัวกลิน่ ถึงบ้านนายสุทัศน์
หล้าเตจา หมูท่ ี่ 1

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน
หมอโยธิน หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

ยาว ๒๐๐ ม.

พึงพอใจฯ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๒๐๐ ม. หนา๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย

-

-

-

-

-

-

630,000

360,000

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

กองช่าง

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเลียบ
คลองชลประทาน หน้าสระน้้าสาธารณะ
ประโยชน์หมูบ่ ้าน ถึงทางแยกถนนสาธารณะ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

270,000

-

-

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๑๕๐ ม. หนา๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย

(ทางขึ้นดอย) หมูท่ ี่ 2

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.

บริเวณหน้าบ้าน ร.ท.สมชาติ วงษ์เขียว

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

ถึงถนนสายเลียบคลองชลประทาน หมูท่ ี่ 2

ตัวชีว้ ัด

-

100,000

-

-

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
19 โครงการก่อสร้าง คสล. ซอยข้างบ้าน
นางทองใบ ชูเกียรติกุล ลงแม่น้าปิง หมูท่ ี่ 2

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม.

-

-

20,000

-

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน
น.ส.ปราณี ภูพ่ ุกต์ ถึงแม่น้าปิง หมูท่ ี่ 2

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม.

-

-

20,000

-

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
บริเวณทางขึ้นดอยตัง้ แต่คลองชลประทาน
ถึงถนนพหลโยธินสายเก่า หมูท่ ี่ 2

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม.

-

-

-

7,200,000

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว ๓,๒๐๐ ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านนางวิจิตร ทัศนา หมูท่ ี่ 3

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม.

20,000

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
พ่อหลวง หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม.

-

26,000

-

-

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังศาลา
หน้าวัดไม้งามหลวง หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์

โดยการลงดินลูกรัง

บริเวณหลังวัดให้สวยงาม

ขนาดพืน้ ที่ ๕ x ๒๕ ม.

-

-

20,000

-

เป็นทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ

ซอยบ้านนายอินทร์ มาวงษ์ หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย

มีภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม

โครงการ

ส้าหรับเป็นทีพ่ ักผ่อน

กองช่าง

ร้อยละความ หย่อนใจภายในหมูบ่ ้าน

ภายในหมูบ่ ้าน
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จ้านวน

พึงพอใจฯ
-

-

23,000

-

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม.

บ้านนายสะอาด เกิดแสง หมูท่ ี่ 3

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๒๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

13,500

-

และปลอดภัย

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
27 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน บริเวณบ้านนายประสิทธิ์
จิตเผือก หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

สะพานกว้าง ๔ ม.

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว ๕ ม.

-

-

-

100,000

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายนราเศรษฐ ขัทมาร หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.

-

-

-

140,000

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว ๙๘ ม. หนา๐.๑๕ ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

(เป็นทีด่ ินส่วนบุคคล)

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางจาก
บ้านนายประสิทธิ์ จิตเผือก ไปถึงถนน
สายทางไปบ้านอดีตก้านันไพศาล หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม.

-

-

-

๑๕๐,๐๐๐

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว 1,0๐๐ ม.

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.3๐ ม.

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน ซอยบ้านนายทองค้า ค้ากลอน
หมูท่ ี่ 4

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ขนาด 5.10 x 5.80 ม.

90,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง
ซอยบ้านนายทองค้า ค้ากลอน หมูท่ ี่ 4

32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดท่าช้าง
หมูท่ ี่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.

-

๙๐,๐๐๐

-

-

ยาว ๓๒๓ ม.

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๒๐ ม.

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์

โดยการลงดินลูกรัง

จ้านวน

มีภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม

บริเวณหน้าวัดให้สวยงาม

จัดสวนและปลูกต้นไม้

โครงการ

ส้าหรับเป็นทีพ่ ักผ่อน

-

-

500,000

-

กองช่าง

กองช่าง

ร้อยละความ หย่อนใจภายในหมูบ่ ้าน

ภายในหมูบ่ ้าน

ซอยบ้านนายทองค้า ค้ากลอน หมูท่ ี่ 4

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

เป็นทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

ขนาดของถนน

พึงพอใจฯ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.

-

-

-

500,000

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว ๓๒๓ ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1
หมูท่ ี่ 5

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.

1,100,000

-

-

-

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว ๕๕๐ ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

4,250,000

-

-

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดเฉลีย่ กว้าง ๕ ม.

สายทางไปอู่ช่างจิ้ว หมูท่ ี่ 5

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ยาว ๑,๗๐๐ ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ไปไร่นายจ้า จันทน์เทศ หมูท่ ี่ 5

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

กว้าง 3 ม. ยาว 164 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

ช่วงที่ ๒ กว้าง 4 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

ยาว 3๐๐ ม.

พึงพอใจฯ

37 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้้า คสล.

เพือ่ ให้การระบายน้้ามี

วางท่อระบายน้้า คสล.

ข้างโรงเรียนบ้านวังม่วง หมูท่ ี่ 5

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
เข้าทุง่ สุรินทร์ บ้านวังม่วง
เชื่อมต่อ บ้านสามไร่ หมูท่ ี่ 5

-

-

846,000

ขนาดของ

สามารถระบายน้้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

๐.6๐ ม. จ้านวน 40 ท่อน

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

พร้อมหูช้าง

พึงพอใจฯ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดเฉลีย่ กว้าง ๕ ม.

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

-

-

250,000

-

-

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ยาว 3,0๐๐ ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

-

-

-

7,500,000

พึงพอใจฯ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง
ซอยหน้าวัดเขาถ้้า (ซอย2) หมูท่ ี่ 6

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,000,000

-

-

-

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว 1,000 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
40 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า
บริเวณหน้าบ้านนายสันติ ลิขิตสถาพร
หมูท่ ี่ 6

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางบ้านป้าสังวาลย์ (ซอย 2) หมูท่ ี่ 6

เพือ่ ให้การระบายน้้ามี

รางระบายน้้ารูปตัวยู

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขนาดของ

สามารถระบายน้้า

กว้าง 0.50 ม. (ภายใน

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

รางกว้าง 0.30 ม.)

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

ยาว 214 ม.

พึงพอใจฯ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.

642,000

-

-

375,000

-

-

-

-

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

กองช่าง

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมระบบระบายน้้า ซอยหอพักณัฐนนท์
หมูท่ ี่ 6

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมระบบระบายน้้า ซอยหอพักน้องเปิล้
หมูท่ ี่ 6

44 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
พร้อมระบบระบายน้้า หมูบ่ ้านเฉลิมนคร
หมูท่ ี่ 6

45 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
พร้อมระบบระบายน้้า หมูบ่ ้านเฉลิมนคร
หมูท่ ี่ 6

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

-

-

-

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

3 ม. ยาว 100 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

450,000

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

4 ม. ยาว 100 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

-

-

500,000

-

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

6 ม. ยาว 800 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

-

-

3,600,000

-

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

6 ม. ยาว 400 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้้าได้อย่างรวดเร็ว

-

-

1,800,000

-

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางหน้าบ้านนายย่วน หมูท่ ี่ 6

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

105,000

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.

และปลอดภัย

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
47 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายทางหน้าบ้านนายย่วน หมูท่ ี่ 6

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.

-

-

-

2,940 ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว 70 ม. หนา 0.20 ม.
และปลอดภัย

48 โครงการก่อสร้าง คสล. พร้อมระบบ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ระบายน้้า ซอยหน้าวัดเขาถ้้า(ซอย 1)

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

6 ม. ยาว 1,000 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

สามารถระบายน้้า

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

เชื่อมต่อ บ้านหนองกระโห้ หมูท่ ี่ 6

49 โครงการร่องระบายน้้า
ซอยใต้ โรงเรียนผดุงปัญญา หมูท่ ี่ 6

เพือ่ ให้การระบายน้้ามี

กว้าง 0.50 ม.

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ

ยาว 220 ม.

-

-

-

-

-

-

4,500,000

660,000

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๕๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางซอยใต้วดั หนองกระโห้ หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.

105,000

-

-

-

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ
บริเวณสายทางซอยห้วยแก้วผ่านหน้าบ้าน
พ.ต.ท.สมชัย บุญประเสริฐ ถึงสุดซอย

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ขนาดผิวจราจร

2,000,000

-

-

-

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐0 ม.
และปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

หมูท่ ี่ 7
๕๒ โครงการถนน คสล. สายทางบริเวณ
คุม้ ๕ ถึงหน้าร้านอาหารครัวแม่ยาย หมูท่ ี่ 7

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

625,000

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

-

-

-

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๕๓ โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.
รอบอาคารศาลาประชาคมหมูบ่ ้าน
(ศาลา SML) หมูท่ ี่ 7
54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

เพือ่ ความปลอดภัยและ

ระยะยาวรวมประมาณ

ความเหมาะสม สวยงาม

160 ม. สูง 1.50 ม.

-

-

ระยะยาว

สถานทีม่ ีความ

ของรั้ว

เหมาะสมเรียบร้อย

ระบบระบายน้้า บริเวณซอย ๔

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

(ซอยพฤกษารีสอร์ท ) หมูท่ ี่ 7

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

4 ม. ยาว 303 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

สามารถระบายน้้า

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

เพือ่ ให้การระบายน้้ามี

ระบบระบายน้้า

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ

ยาว 475 ม.

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

สวยงาม
ขนาดผิวจราจรกว้าง

ซอย ๓ ถึงคลองยายสอด หมูท่ ี่ 7

-

ของศาลาประชาคมฯ
เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

๕๕ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า

240,000

-

-

1,500,000

1,500,000

-

-

-

-

พึงพอใจฯ

กองช่าง

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕๖ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า
ซอย ๒ หมูท่ ี่ 7

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ให้การระบายน้้ามี

ระบบระบายน้้า

-

1,700,000

-

-

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ

ยาว 567 ม.

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

สามารถระบายน้้า

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๕๗ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า
ซอย ๑ หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้การระบายน้้ามี

ระบบระบายน้้า

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ

ยาว 380 ม.

-

1,200,000

-

-

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขนาดของ

สามารถระบายน้้า

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๕๘ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า

เพือ่ ให้การระบายน้้ามี

ระบบระบายน้้า

ซอยบ้านป้าแอ๊ด หมูท่ ี่ 7

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ

ยาว 128 ม.

-

390,000

-

-

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขนาดของ

สามารถระบายน้้า

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๕๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
ซอยบ้านของเรา หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

-

-

500,000

-

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๖๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

ระบายน้้า ซอยข้างบ้าน อ.มนัส (ซอย ๒)

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

หมูท่ ี่ 7

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 3.90 ม. ยาว 42 ม.

โครงการร้อยละ

คมนาคมทีส่ ะดวก

หนา 0.15 ม.

ความพึงพอใจฯ

และปลอดภัย

-

-

90,000

-

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๖๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบ
ระบายน้้า บริเวณสายทางจากหอธนวรรณ
ผ่านโรงงานท้าน้้าแข็ง ถึงบ้านนายมนตรี

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

720,000

-

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม.

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

ระบบระบายน้้ายาว 120 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้้าได้อย่างรวดเร็ว

เดชบริบูรณ์ หมูท่ ี่ 7
๖๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทาง

ตัวชีว้ ัด

60,000 ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา 0.50 ม.

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

๖๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ระบายน้้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

4 ม. ยาว 1,000 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา 0.20 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

บ้านนายน้อย ค้าบู่ ถึงบริเวณบ้านนาย
สมคิด หมูท่ ี่ 7

จ้านวน 5 ท่อน สายทาง ซอย 5 หมูท่ ี่ 8

๖๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง
ซอยบ้านนายจรูญ โฉมงาม หมูท่ ี่ 8

๖๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณสายทาง ซอย ๑ เชื่อมต่อซอย ๗
หมูท่ ี่ 8

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

-

65,000

-

-

-

-

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

6 ม. ยาว 800 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา 0.20 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก กว้าง 6 ม. ยาว 1,๐๐0 ม.
และปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

70,000

-

-

-

3,000,000

-

-

-

-

พึงพอใจฯ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๖๖ โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
หมูท่ ี่ 8

๖๗ โครงการต่อเติมถนน คสล. สายทางซอย 6
หมูท่ ี่ 8

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ให้ประชาชน

ต่อเติมห้องครัวขนาด

-

-

-

230,000

มีสถานทีป่ ระกอบอาหาร

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีสถานที่

กว้าง 4 ม.

โครงการ

ประกอบอาหาร สะดวก

สะดวก เหมาะสม

ยาว 8 ม. หรือ

ร้อยละความ

เหมาะสมเป็นสัดส่วน

เป็นสัดส่วน

พืน้ ทีใ่ ช้สอย 32 ตร.ม.

พึงพอใจฯ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 6 ม. ยาว 1๐0 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

-

-

-

300,000

กองช่าง

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๖๘ โครงการเสริมขอบรางส่งน้้า หมูท่ ี่ 8

เพือ่ ให้เกษตรกรได้มีน้าใช้

ก่ออิฐมอญเสริมขอบราง

จ้านวน

ประชาชนมีน้าใช้

เพือ่ การเกษตรเพิม่ ขึ้น

ขนาด สูง 0.10 เมตร

โครงการ

ในการเกษตรกรรม

ยาว 600 เมตร

ร้อยละความ

-

-

-

20,000

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๖๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางซอยหนองปลาผอม หมูท่ ี่ 9

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

220,000

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 4 ม. ยาว 110 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

-

-

-

พึงพอใจฯ

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๗๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ
ถึงบริเวณบ้านนายสิงห์ทอน (ต่อจาก
ของเดิม) หมูท่ ี่ 9

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ขนาดผิวจราจร

-

530,000

-

-

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก กว้าง 3.50 ม. ยาว 300 ม.
และปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๗๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณซอยร่วมใจถึงซอยแสนสุข หมูท่ ี่ 9

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

-

-

-

4,000,000

กองช่าง

พึงพอใจฯ
72 โครงการปรับปรุงและเพิม่ เติมบ่อพัก
ท่อระบายน้้าสายทางหน้าเทศบาล
ต้าบลไม้งาม

73 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อม
วางท่อและบ่อพัก บริเวณซอยใต้บ้าน
นายประสิทธิ์ วิชิตสโร หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้การระบายน้้า

จ้านวน 21 จุด

จ้านวนบ่อพัก

การระบายน้้ามี

มีประสิทธิภาพ

ท่อระบายน้้า

ประสิทธิภาพ แก้ไข

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ร้อยละความ

ปัญหาน้้าท่วมได้

และท่ออุดตัน

พึงพอใจฯ

เพือ่ ให้การระบายน้้า

ระยะทาง

มีประสิทธิภาพ

ประมาณ 50 ม.

-

-

280,000

150,000

-

-

-

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขนาดของ

การระบายน้้ามี

โครงการ

ประสิทธิภาพ แก้ไข

ร้อยละความ

ปัญหาน้้าท่วมได้

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๗๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตัง้ แต่

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 เมตร

บ้านนายเสมอ กรวยทอง ถึงบ้าน

เส้นทางในการคมนาคม

ยาวประมาณ 350

นายเสียง กรวยทอง หมูท่ ี่ 1

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

เมตร

875,000

-

-

-

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

75 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยก
ข้างสุสานปูท่ รัพย์ หมูท่ ี่ 1

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์

จ้านวน 1 โครงการ

-

-

-

ให้มีความสวยงาม

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จ้านวน

มีภูมิทัศน์ทมี่ ีความ

โดยการลงดินด้าปลูก

โครงการ

สวยงาม เรียบร้อย

หญ้าไม้ดอก ไม้ประดับ

ร้อยละความ

พืน้ ทีใ่ ช้สอยรวม

พึงพอใจฯ

50,000

กองช่าง

ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม.
๗๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ต้าบลไม้งาม

เพือ่ ปรับภูมิทัศน์ในพืน้ ที่

1 โครงการ

–

50,000

–

-

ต่างๆ ภายในต้าบลไม้งาม

ร้อยละความ

ภูมิทัศน์ภายในต้าบล

พึงพอใจฯ

มีความสวยงาม น่าอยู่

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ของถนน

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

ให้สวยงาม น่าอยู่
มีทัศนียภาพทีส่ วยงาม
๗๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า
บ้านอาจารย์โสธร หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 4 ม. ยาว 171 ม.

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

-

-

320,000

-

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๗๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ตรงข้าม สสวท.ตาก หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม.

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

-

-

900,000

-

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๗๙ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร เพือ่ ให้สามารถใช้งาน
บริเวณ เกาะกลางหนองหลวง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองกระทุม่

เพือ่ ภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม

หนองกลาง หนองกะทะ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จ้านวน 1 โครงการ

-

-

300,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละความ อาคารสามารถใช้งาน
พึงพอใจฯ

จ้านวน 1 แห่ง

-

500,000

-

500,000

เพือ่ เป็นสถานทีพ่ ักผ่อน
เพือ่ เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ ว

๘๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.

กลุม่ บ้านหนองเสรียม หมูท่ ี่ 1 เชื่อมต่อ

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

หมูท่ ี่ 2

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

ระบบระบายน้้าสายทางเข้า ทต.ไม้งาม

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

-

-

750,000

1,000,000

-

-

-

-

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย
๘๓ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า
ซอยข้างบ้านจันทร์อินทร์ หมูท่ ี่ 7

กองช่าง

เป็นสถานทีพ่ ักผ่อน
เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ ว

เพือ่ ให้ประชาชนมี

๘๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละความ มีภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม
พึงพอใจฯ

กองช่าง

เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ระยะทางยาวประมาณ

น้้าท่วม ปัญหาการ

200 เมตร

600,000

-

-

-

ระบายน้้า

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

ขนาดของ

สามารถป้องกันปัญหา

โครงการ

น้้าท่วมและท่วมขัง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

๘๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง
ข้างโรงน้้าแข็ง หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม.

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

เส้นทางในการคมนาคม

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

-

-

500,000

-

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.

-

1,000,000

-

กลุม่ บ้านหนองเสรียม หมูท่ ี่ 1 เชื่อมต่อ

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

หมูท่ ี่ 2

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

๘๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

๘๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
ไปปศุสัตว์ หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

-

-

-

750,000

-

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย
๘๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
รอบหนองกระทุม่

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม.

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

-

-

-

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.

รอบหนองกลาง หนองกะทะ

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

-

-

1,000,000

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.

ระบบระบายน้้า ซอยหน้าบ้าน

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

นางสาวประภา เชื้อทอง

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

-

700,000

-

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย
ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

-

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย
๘๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

ผลทีค่ าดว่า

500,000 ขนาดของถนน

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย
๘๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

ตัวชีว้ ัด

-

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๙๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
รอบข้าง ศพด.บ้านไม้งาม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.

-

-

-

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

750,000 ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

กองช่าง

3.2 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการขุดลอกเปิดร่องแม่น้าปิงทีต่ นื้ เขิน

เพือ่ ให้การระบายน้้า

บริเวณตัง้ แต่หมูท่ ี่ 4 ร่องล้าน้้าผ่านหมูท่ ี่ ๓
หมูท่ ี่ 2 และหมูท่ ี่ 1 (ถึงบริเวณหน้าวัด

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ระยะทางยาว ๓ กิโลเมตร

-

-

-

๑๕๐,๐๐๐

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดเปิดร่องน้้า
แม่น้าปิง หมูท่ ี่ 3

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางใน

สามารถระบายน้้า

มีประสิทธิภาพ ป้องกัน

การขุดลอก

ได้อย่างรวดเร็ว แก้ไข

และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ร้อยละความ

ปัญหาอุทกภัย

เกาะตาเถียร) หมูท่ ี่ 2
2

ตัวชีว้ ัด

กองช่าง

พึงพอใจฯ
เพือ่ ให้การระบายน้้ามี

ระยะทาง 800 ม.

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐

ระยะทางใน

สามารถระบายน้้า

กองช่าง

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ

การขุดลอก

ได้อย่างรวดเร็ว

กรมเจ้าท่าฯ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทุกภัย

พึงพอใจฯ
3

โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
"ตลุกตะเข้" หมูท่ ี่ 5

เพือ่ ให้การระบายน้้า

ขนาดกว้าง 15 ม.

มีประสิทธิภาพ ป้องกัน

ยาว 400 ม. ลึก 3 ม.

-

-

๕๑๐,๐๐๐

-

และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ระยะทางใน

สามารถระบายน้้า

การขุดลอก

ได้อย่างรวดเร็ว แก้ไข

ร้อยละความ

ปัญหาอุทกภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๔

โครงการต่อเติมคลองส่งน้้าชลประทาน

เพือ่ ทีจ่ ะให้เกษตรกร

ขนาดกว้าง 0.50 ม.

หมูท่ ี่ 8

ได้ใช้น้าอย่างทัว่ ถึง

ยาว 500 ม. ลึก 0.30 ม.

1,250,000

-

-

-

ขนาดของ

เกษตรกรได้มีน้า

โครงการ

เพือ่ ใช้ในการเกษตร

ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่
๕

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

840,000

-

โครงการขุดลอกคลองห้วยบง

เพือ่ ให้มีแหล่งกักเก็บน้้า

ขนาด 100 x 100 ม.

หมูท่ ี่ 8

ใช้อุปโภค บริโภค และ

ลึก 3.00 ม.

เพือ่ การเกษตร

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จ้านวน

ประชาชนมีน้าใช้

โครงการ

อุปโภค บริโภค

ร้อยละความ

และท้าการเกษตร

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๖

โครงการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาล บริเวณ
ทีส่ าธารณะประโยชน์ข้างคลอง

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้า

จ้านวน 1 แห่ง

-

200,000

-

-

จ้านวนบ่อ

ใช้ในการอุปโภคบริโภค

โครงการเจาะน้้าบ่อบาดาล หมูท่ ี่ ๓

และท้าการเกษตร
เพือ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง

จ้านวน 1 บ่อ

-

200,000

-

-

จ้านวนบ่อ

เกษตรกรมีน้าใช้
๘

โครงการเจาะน้้าบ่อบาดาล หมูท่ ี่ ๔

เพือ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง

โครงการเจาะน้้าบ่อบาดาล หมูท่ ี่ ๕

เพือ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง

จ้านวน 1 บ่อ

-

200,000

-

-

จ้านวนบ่อ

เพือ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง
เกษตรกรมีน้าใช้

กองช่าง

ช่วยเหลือเกษตรกร

กองช่าง

ให้มีน้าใช้ได้
จ้านวน 1 บ่อ

-

200,000

-

-

จ้านวนบ่อ

เกษตรกรมีน้าใช้
๑๐ โครงการเจาะน้้าบ่อบาดาล หมูท่ ี่ ๙

ช่วยเหลือเกษตรกร
ให้มีน้าใช้ได้

เกษตรกรมีน้าใช้
๙

กองช่าง

อุปโภค บริโภค

ชลประทาน หมูท่ ี่ 9
๗

ประชาชนมีน้าใช้

ช่วยเหลือเกษตรกร

กองช่าง

ให้มีน้าใช้ได้
จ้านวน 1 บ่อ

-

200,000

-

-

จ้านวนบ่อ

ช่วยเหลือเกษตรกร
ให้มีน้าใช้ได้

กองช่าง

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และการวางผังเมือง
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
1

โครงการแผ้วถาง กาจัดวัชพืช บริเวณ
ริมตลิง่ แม่น้าปิง หมูท่ ี่ 2

เพือ่ บริหารจัดการแก้ไข

ระยะทางยาว ๑ กิโลเมตร

-

-

50,000

-

ปัญหาวัชพืช

ระยะทางในการ

สามารถระบายน้า

กองช่าง

แผ้วทางกาจัด ได้อย่างรวดเร็ว แก้ไข
วัชพืช ร้อยละ

ปัญหาอุทกภัย

ความพีงพอใจฯ

2

โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบ

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับทราบ

๑.ติดตัง้ แม่ข่าย ๑ จุด

เสียงไร้สายพร้อมติดตัง้ โดยติดตัง้ แม่ข่าย

ข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง ๒.ตัง้ เสาส่งสัญญาณ ๑ ต้น

700,000

-

-

-

๑.ติดตัง้ แม่ข่าย ประชาชนได้รับทราบ

กองช่าง

จานวน ๑ จุด ข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง

พร้อมเสาส่ง ความถี่ ๔๒๐.๓๐๐ MHz

๓.ติดตัง้ ลูกข่าย จานวน

๒.ตัง้ เสาส่ง

กาลังส่ง ๑๐ วัตต์ พร้อมติดตัง้ ลูกข่าย

๒๐ จุด

สัญญาณ ๑ ต้น

จานวน 20 จุด หมูท่ ี่ ๕

๓.ติดตัง้ ลูกข่าย

จานวน ๒๐ จุด
3

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้าน

เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ

๑ โครงการ

-

-

-

ขนาดกลาง บริเวณกลุม่ บ้าน กม.9

ประชาชนมีน้าอุปโภค

อุปโภคบริโภคทีส่ ะอาด

หมูท่ ี่ 5

บริโภค ทีส่ ะอาดและ

และปลอดภัย

2,300,000

ประชาชนมีน้าสาหรับ

กองช่าง

ปลอดภัย
๔

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้าน

เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ

วางท่อเมน 4 นิว้

ขนาดกลาง บริเวณกลุม่ บ้านบ่อพง หมูท่ ี่ 7

ประชาชนมีน้าอุปโภค

ยาว 2,800 ม.

-

-

-

2,600,000

ประชาชนมีน้าสาหรับ
อุปโภคบริโภคทีส่ ะอาด

กองช่าง

บริโภค ทีส่ ะอาดและ

และปลอดภัย

ปลอดภัย
๕

โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบ

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับทราบ

เสียงไร้สาย พร้อมติดตัง้ โดยติดตัง้ แม่ข่าย

ข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง ๒.ตัง้ เสาส่งสัญญาณ ๑ ต้น

พร้อมเสาส่ง ความถี่ ๔๒๐.๓๐๐ MHz

๑.ติดตัง้ แม่ข่าย ๑ จุด

-

350,000

-

-

๑.ติดตัง้ แม่ข่าย ประชาชนได้รับทราบ

๓.ติดตัง้ ลูกข่าย จานวน 6 จุด

จานวน ๑ จุด

ข้อมูลข่าวสาร

๒.ตัง้ เสาส่ง

อย่างทัว่ ถึง

กาลังส่ง ๑๐ วัตต์ พร้อมติดตัง้ ลูกข่าย

สัญญาณ ๑ ต้น

จานวน ๒๐ จุด หมูท่ ี่ 8

๓.ติดตัง้ ลูกข่าย

กองช่าง

จานวน 6 จุด
๖

โครงการเปลีย่ นท่อเมนระบบประปาหมูบ่ ้าน

เพือ่ ให้การไหลของ

ท่อเมนเส้นผ่านศูนย์กลาง

หมูท่ ี่ 8

น้าประปาสะดวก
รวดเร็ว

-

-

700,000

-

จานวน

ประชาชนได้รับ

ขนาด 4 นิว้

โครงการ

ความสะดวกในการ

ยาว 3,000 ม.

ร้อยละความ

อุปโภค บริโภค

กองช่าง

พึงพอใจฯ
7

โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามกีฬาเทศบาลตาบลไม้งาม ม.1

เพือ่ ขยายเขตไฟฟ้าไปยัง

ขยายเขตไฟฟ้า ติดตัง้

ขนาดของ

มีสนามกีฬาทีพ่ ร้อมให้

สนามกีฬา ทต.ไม้งาม

หม้อแปลงขนาด 160KVA

โครงการ

บริการประชาชนทีม่ า

หมูท่ ี่ 1 เพือ่ เป็นการ

ติดตัง้ เสาไฟส่องสว่าง

ร้อยละความ

ออกกาลังกายเพือ่

ส่งเสริมให้ประชาชนได้

จานวน 4 ต้น

พึงพอใจฯ

สุขภาพทีแ่ ข็งแรง

เล่นกีฬาออกกาลังกาย

ติดตัง้ โคมไฟฟ้าส่องสว่าง

และเยาวชนห่างไกล

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

2,000 w จานวน 9

จากปัญหายาเสพติด

4,500,000

-

-

-

กองช่าง

ดวงโคมต่อหนึง่ ต้น
๘

โครงการปรับปรุงคุณภาพน้าประปาหมูบ้าน เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ตรวจคุณภาพน้า ทาง

50,000

-

-

-

ตรวจคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ

หมู่ ๘ บ้านสามไร่ ให้ผ่านเกณฑ์การตรวจ

และมีน้าสะอาดใช้ในการ

จุลวิทยา(Coliforms ,

น้า ทางจุลวิทยา ทีด่ ีขึ้นและมีน้าสะอาดใช้

คุณภาพน้า ทางจุลวิทยา

อุปโภคและบริโภค

E coli)ผ่านเกณฑ์การ

(Coliforms ,

(ตรวจ Coliforms , E coli)

E coli)ผ่าน
เกณฑ์การ

ในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

๙

โครงการปรับปรุงเพิม่ ขนาดหม้อแปลงสานักงานเพือ่ รองรับการใช้ไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ๑.ติดตัง้ หม้อแปลง ๒๕๐ KVA 900,000
เทศบาลตาบลไม้งาม จาก ๑๐๐ KVA เป็น

ขึ้นของสานักงานเทศบาล

-

-

-

๑.ติดตัง้ หม้อแปลง
สามารถใช้ไฟฟ้าได้เพิม่ ขึ้น กองช่าง

จานวน ๑ เครื่อง

๒๕๐ KVA

๒๕๐ KVA และเพิม่ ขนาดสายแรงต่าจาก

๒.พาดสาย 120 ตร.มม.

๑ เครื่อง

๕๐ ตร.มม.เป็น 120 ตร.มม.

ระยะทาง ๑๐๐ เมตร

๒.พาดสาย120

๓.พาดสาย ๕๐ ตร.มม. ระยะ

ตร.มม.

ทางจานวน ๑๘๐ เมตร

ระยะทาง
๑๐๐ เมตร
๓.พาดสาย ๕๐
ตร.มม. ระยะ
ทางจานวน
๑๘๐ เมตร

๑๐ โครงการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ติดตัง้ ชุด Consumer Unit

ภายในภายนอกอาคารศาลา

ความสะดวก

ฌาปณสถาน หมูท่ ี่ 8

-

30,000

-

-

ติดตัง้ ชุด

ประชาชนได้รับ

จานวน ๑ ชุด ติดตัง้ พัดลม

Consumer Unit

ความสะดวก

ติดผนัง จานวน 4 ชุด

จานวน ๑ ชุด
ติดตัง้ พัดลม
ติดผนัง
จานวน 4 ชุด
6,150,000

380,000

750,000

4,900,000
-

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กองช่าง

1

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ระบายน้า สายทางตัง้ แต่สแี่ ยกบ้านแพะ

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ถึงหน้าบ้านนายอุดม ศรีบัวจับ หมูท่ ี่ 6

และปลอดภัย

อันดับ 1 ระดับตาบล
2

770,000

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

3.90 ม. ยาว 198 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

รางระบายน้ายาว ๑26 ม.

พึงพอใจฯ

ระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

-

-

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

วางท่อระบายน้า คสล.

ทางเดิน คสล. บริเวณบ้านนางป้อ ดีปา

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ขนาด ๐.๓๐ ม. จานวน

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

๒๓๑ ท่อน และทาทางเดิน

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พืน้ คสล. กว้าง ๑ ม.

พึงพอใจฯ

ระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

อันดับ 2 ระดับตาบล

-

-

โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมเทพืน้
ลงแม่น้าปิง หมูท่ ี่ 1

250,000

-

-

กองช่าง

กองช่าง

ยาว ๔๙ ม. หนา ๐.๑๐ ม.
๓

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ไปไร่ญาติกา หมูท่ ี่ 8

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก กว้าง 6 ม. ยาว 2,๐๐0 ม.

อันดับ 3 ระดับตาบล

และปลอดภัย

ขนาดผิวจราจร

6,000,000

-

-

-

หนา 0.15 ม.

กองช่าง

พึงพอใจฯ
4

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าพร้อม

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ก่อสร้างถนน คสล. บนคลองยายสอด หมูท่ ี่ 7 ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

6 ม. ยาว 212 ม.

อันดับ 5 ระดับตาบล

5

1,400,000

-

-

-

และปลอดภัย

-

-

-

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

มีพนื้ ทีใ่ นการจัด

โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์

เพือ่ ให้มีพนื้ ทีใ่ นการจัด

ขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย

บริเวณหน้าวัดไม้งามหลวง หมูท่ ี่ 3

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

ไม่น้อยกว่า ๘๔๒ ตร.ม.

โครงการ

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

หมูบ่ ้าน

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

หมูบ่ ้าน

อันดับ 6 ระดับตาบล

378,000

ขนาดของ

พึงพอใจฯ

กองช่าง

กองช่าง

๖

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑

สายทางซอยชมพู (ต่อจากของเดิม) หมูท่ ี่ 9

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

อันดับ 7 ระดับตาบล

7

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ช่วงที่ ๒ กว้าง 4 ม. ยาว

ร้อยละความ

และปลอดภัย

24 ม. (หนา 0.15 ม.)

พึงพอใจฯ

โครงการเทพืน้ คสล. พร้อมยกมุงระเบียง

เพือ่ ให้มีพนื้ ทีใ่ นการจัด ขนาด ๖x๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

ทีท่ าการกองทุนหมูบ่ ้าน (อาคารทีท่ าการ

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
หมูบ่ ้าน

อบต.หลังเก่า) หมูท่ ี่ 4

500,000

300,000

-

-

-

-

-

-

ขนาดของ

มีพนื้ ทีใ่ นการจัด

หรือพืน้ ทีใ่ ช้สอยไม่น้อยกว่า

โครงการ

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

๑๒๐ ตร.ม.

ร้อยละความ

หมูบ่ ้าน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางเฉลียว

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม.

ศิบุญนันท์ ถึงบ้านนายสุชีพ เนือ่ งเอม

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว๕๘๕ ม. หนา๐.๑๕ ม.

หมูท่ ี่ 1

กองช่าง

พึงพอใจฯ

อันดับ 8 ระดับตาบล
8

กองช่าง

1,462,500

-

-

-

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ

9

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม.

หลังวัดเกาะตาเถียร ถึงบ้านนายสมพงษ์

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว๕๘๕ ม. หนา๐.๑๕ ม.

มีเกษ หมูท่ ี่ 1

1,300,000

-

-

-

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
10 โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ซอย ๗
ไปเชื่อมต่อท่อระบายน้าของเขตเทศบาลเมืองตาก หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้การระบายน้ามี

วางท่อระบายน้า คสล.

ขนาดของ

สามารถระบายน้า

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

แก้ไขปัญหาน้าท่วม

๐.๓๐ ม. จานวน 225 ท่อน

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

-

625,000

-

-

กองช่าง

พร้อมบ่อพัก 25 บ่อ
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
หน้าบ้านนางสร้อยถึงแม่น้าปิง หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ
-

๑๒๑,๕๐๐

-

-

ยาว ๘๕ ม. หนา๐.๑๕ ม.

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายทางตัง้ แต่หลังบ้านนนายธวัช อิ่มทอง
ถึงบ้านนายประเสริฐ จันทน์เกวียน หมูท่ ี่ 1

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
เข้าหมูบ่ ้านตรงข้ามบ้านขวัญนคร 4
(บ้านนายสมศักดิ์ แก้วบุญช่วย) หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม.

-

-

๕๐,๐๐๐

-

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๕๐๐ ม. หนา๐.๑๐ ม.
และปลอดภัย

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

ยาว ๖๐ ม. หนา๐.๑๕ ม.

และปลอดภัย

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

พึงพอใจฯ
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง
บ้านนายสมนึก แสนเขื่อน ถึงบ้านป้าหนู
หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

ยาว ๔๙ ม. หนา๐.๑๐ ม.

-

-

30,000

-

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
บ้าน ดต.สุวทิ ย์ บัวกลิน่ ถึงบ้านนายสุทัศน์
หล้าเตจา หมูท่ ี่ 1

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน
หมอโยธิน หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

ยาว ๒๐๐ ม.

พึงพอใจฯ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.

-

-

-

-

-

-

630,000

360,000

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๒๐๐ ม. หนา๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

พึงพอใจฯ

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเลียบ
คลองชลประทาน หน้าสระน้าสาธารณะ
ประโยชน์หมูบ่ ้าน ถึงทางแยกถนนสาธารณะ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.

-

270,000

-

-

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๑๕๐ ม. หนา๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย

(ทางขึ้นดอย) หมูท่ ี่ 2

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.

บริเวณหน้าบ้าน ร.ท.สมชาติ วงษ์เขียว

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

ถึงถนนสายเลียบคลองชลประทาน หมูท่ ี่ 2

ขนาดของ

-

100,000

-

-

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
19 โครงการก่อสร้าง คสล. ซอยข้างบ้าน
นางทองใบ ชูเกียรติกุล ลงแม่น้าปิง หมูท่ ี่ 2

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย

-

-

20,000

-

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน
น.ส.ปราณี ภูพ่ ุกต์ ถึงแม่น้าปิง หมูท่ ี่ 2

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม.

-

-

20,000

-

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
บริเวณทางขึ้นดอยตัง้ แต่คลองชลประทาน
ถึงถนนพหลโยธินสายเก่า หมูท่ ี่ 2

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม.

-

-

-

7,200,000

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว ๓,๒๐๐ ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านนางวิจิตร ทัศนา หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม.

20,000

-

-

-

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
พ่อหลวง หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม.

-

26,000

-

-

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังศาลา
หน้าวัดไม้งามหลวง หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์

โดยการลงดินลูกรัง

บริเวณหลังวัดให้สวยงาม

ขนาดพืน้ ที่ ๕ x ๒๕ ม.

-

-

20,000

-

เป็นทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม.

มีภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม

โครงการ

สาหรับเป็นทีพ่ ักผ่อน

กองช่าง

ร้อยละความ หย่อนใจภายในหมูบ่ ้าน

ภายในหมูบ่ ้าน
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จานวน

พึงพอใจฯ
-

-

23,000

-

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

กองช่าง

ซอยบ้านนายอินทร์ มาวงษ์ หมูท่ ี่ 3

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
และปลอดภัย

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑ ม.

บ้านนายสะอาด เกิดแสง หมูท่ ี่ 3

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว ๒๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

-

-

13,500

-

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
27 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน บริเวณบ้านนายประสิทธิ์
จิตเผือก หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

สะพานกว้าง ๔ ม.

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว ๕ ม.

-

-

-

100,000

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายนนทเศรษฐ ขัทมาร หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.

-

-

-

140,000

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว ๙๘ ม. หนา๐.๑๕ ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

(เป็นทีด่ ินส่วนบุคคล)

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางจาก
บ้านนายประสิทธิ์ จิตเผือก ไปถึงถนน
สายทางไปบ้านอดีตกานันไพศาล หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม.

-

-

-

๑๕๐,๐๐๐

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว 1,0๐๐ ม.

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.3๐ ม.

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

กองช่าง

30 โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน ซอยบ้านนายทองคา คากลอน
หมูท่ ี่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาด 5.10 x 5.80 ม.

90,000

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

ร้อยละความ

และปลอดภัย

-

-

-

กองช่าง

พึงพอใจฯ
31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง
ซอยบ้านนายทองคา คากลอน หมูท่ ี่ 4

32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดท่าช้าง
หมูท่ ี่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.

-

๙๐,๐๐๐

-

-

ยาว ๓๒๓ ม.

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๒๐ ม.

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์

โดยการลงดินลูกรัง

จานวน

มีภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม

บริเวณหน้าวัดให้สวยงาม

จัดสวนและปลูกต้นไม้

โครงการ

สาหรับเป็นทีพ่ ักผ่อน

-

-

500,000

-

กองช่าง

กองช่าง

ร้อยละความ หย่อนใจภายในหมูบ่ ้าน

ภายในหมูบ่ ้าน

ซอยบ้านนายทองคา คากลอน หมูท่ ี่ 4

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

เป็นทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

ขนาดของถนน

พึงพอใจฯ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.

-

-

-

500,000

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว ๓๒๓ ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1
หมูท่ ี่ 5

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.

1,100,000

-

-

-

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว ๕๕๐ ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดเฉลีย่ กว้าง ๕ ม.

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

สายทางไปอู่ช่างจิ้ว หมูท่ ี่ 5

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว ๑,๗๐๐ ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

-

4,250,000

-

-

กองช่าง

พึงพอใจฯ
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ไปไร่นายจา จันทน์เทศ หมูท่ ี่ 5

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

กว้าง 3 ม. ยาว 164 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

ช่วงที่ ๒ กว้าง 4 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

ยาว 3๐๐ ม.

พึงพอใจฯ

37 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้า คสล.

เพือ่ ให้การระบายน้ามี

วางท่อระบายน้า คสล.

ข้างโรงเรียนบ้านวังม่วง หมูท่ ี่ 5

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้าท่วม

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
เข้าทุง่ สุรินทร์ บ้านวังม่วง
เชื่อมต่อ บ้านสามไร่ หมูท่ ี่ 5

-

-

846,000

ขนาดของ

สามารถระบายน้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

๐.6๐ ม. จานวน 40 ท่อน

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

พร้อมหูช้าง

พึงพอใจฯ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดเฉลีย่ กว้าง ๕ ม.

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

-

-

250,000

-

-

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ยาว 3,0๐๐ ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

-

-

-

7,500,000

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

พึงพอใจฯ

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.

2,000,000

-

-

-

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

กองช่าง

ซอยหน้าวัดเขาถ้า (ซอย2) หมูท่ ี่ 6

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว 1,000 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ
40 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า
บริเวณหน้าบ้านนายสันติ ลิขิตสถาพร
หมูท่ ี่ 6

เพือ่ ให้การระบายน้ามี

รางระบายน้ารูปตัวยู

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้าท่วม

642,000

ขนาดของ

สามารถระบายน้า

กว้าง 0.50 ม. (ภายใน

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

รางกว้าง 0.30 ม.)

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

ยาว 214 ม.

พึงพอใจฯ

-

-

-

กองช่าง

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางบ้านป้าสังวาลย์ (ซอย 2) หมูท่ ี่ 6

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

-

375,000

-

-

ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมระบบระบายน้า ซอยหอพักณัฐนนท์
หมูท่ ี่ 6

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

3 ม. ยาว 100 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว

-

450,000

-

-

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมระบบระบายน้า ซอยหอพักน้องเปิล้
หมูท่ ี่ 6

45 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
พร้อมระบบระบายน้า หมูบ่ ้านเฉลิมนคร
หมูท่ ี่ 6

46 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
พร้อมระบบระบายน้า หมูบ่ ้านเฉลิมนคร
หมูท่ ี่ 6

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางหน้าบ้านลุงย่วน หมูท่ ี่ 6

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

4 ม. ยาว 100 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

-

-

500,000

-

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

6 ม. ยาว 800 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

-

-

3,600,000

-

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

6 ม. ยาว 400 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

-

-

-

-

1,800,000

-

ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.

และปลอดภัย

-

105,000

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

พึงพอใจฯ
48 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายทางหน้าบ้านลุงย่วน หมูท่ ี่ 6

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก ยาว 70 ม. หนา 0.20 ม.

-

-

-

2,940 ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

กองช่าง

และปลอดภัย

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

49 โครงการก่อสร้าง คสล. พร้อมระบบ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ระบายน้า ซอยหน้าวัดเขาถ้า(ซอย 1)

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

6 ม. ยาว 1,000 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา ๐.๑๕ ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

สามารถระบายน้า

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

เชื่อมต่อ บ้านหนองกระโห้ หมูท่ ี่ 7

50 โครงการร่องระบายน้า
ซอยใต้ โรงเรียนผดุงปัญญา หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้การระบายน้ามี

กว้าง 0.50 ม.

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ

ยาว 220 ม.

-

-

-

-

-

-

4,500,000

660,000

แก้ไขปัญหาน้าท่วม

กองช่าง

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๕๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางซอยใต้วดั หนองกระโห้ หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.
ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

105,000

-

-

-

ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ
บริเวณสายทางซอยห้วยแก้วผ่านหน้าบ้าน
สารวัตรไก่ ถึงสุดซอย หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

2,000,000

-

-

-

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐0 ม.
และปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๕๓ โครงการถนน คสล. สายทางบริเวณ
คุม้ ๕ ถึงหน้าร้านอาหารครัวแม่ยาย หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

625,000

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

-

-

-

พึงพอใจฯ

กองช่าง

๕๔ โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.
รอบอาคารศาลาประชาคมหมูบ่ ้าน
(ศาลา SML) หมูท่ ี่ 7
55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

เพือ่ ความปลอดภัยและ

ระยะยาวรวมประมาณ

ความเหมาะสม สวยงาม

160 ม. สูง 1.50 ม.

-

-

ระยะยาว

สถานทีม่ ีความ

ของรั้ว

เหมาะสมเรียบร้อย

กองช่าง

สวยงาม
ขนาดผิวจราจรกว้าง

ระบบระบายน้า บริเวณซอย ๔

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

(ซอยพฤกษารีสอร์ท ) หมูท่ ี่ 7

และปลอดภัย

ซอย ๓ ถึงคลองยายสอด หมูท่ ี่ 7

-

ของศาลาประชาคมฯ
เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

๕๖ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า

240,000

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

4 ม. ยาว 303 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

สามารถระบายน้า

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

เพือ่ ให้การระบายน้ามี

ระบบระบายน้า

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ

ยาว 475 ม.

-

-

1,500,000

1,500,000

-

-

-

-

แก้ไขปัญหาน้าท่วม

กองช่าง

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๕๗ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า
ซอย ๒ หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้การระบายน้ามี

ระบบระบายน้า

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ

ยาว 567 ม.

-

1,700,000

-

-

แก้ไขปัญหาน้าท่วม

ขนาดของ

สามารถระบายน้า

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๕๘ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า
ซอย ๑ หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้การระบายน้ามี

ระบบระบายน้า

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ

ยาว 380 ม.

-

1,200,000

-

-

แก้ไขปัญหาน้าท่วม

ขนาดของ

สามารถระบายน้า

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๕๙ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า

เพือ่ ให้การระบายน้ามี

ระบบระบายน้า

ซอยบ้านป้าแอ๊ด หมูท่ ี่ 7

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ

ยาว 128 ม.

แก้ไขปัญหาน้าท่วม

-

390,000

-

-

ขนาดของ

สามารถระบายน้า

โครงการ

ได้อย่างรวดเร็ว

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๖๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
ซอยบ้านของเรา หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

-

-

500,000

-

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๖๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

ระบายน้า ซอยข้างบ้าน อ.มนัส (ซอย ๒)

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

หมูท่ ี่ 7
๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบ
ระบายน้า บริเวณสายทางจากหอธนวรรณ
ผ่านโรงงานทาน้าแข็ง ถึงบ้านนายมนตรี

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 3.90 ม. ยาว 42 ม.

โครงการร้อยละ

คมนาคมทีส่ ะดวก

หนา 0.15 ม.

ความพึงพอใจฯ

และปลอดภัย

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม.

-

-

-

-

90,000

720,000

-

-

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

ระบบระบายน้ายาว 120 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว

เดชบริบูรณ์ หมูท่ ี่ 7
๖๓ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทาง

60,000 ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา 0.50 ม.

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

๖๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ระบายน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

4 ม. ยาว 1,000 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา 0.20 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

บ้านนายน้อย คาบู่ ถึงบริเวณบ้านนาย
สมคิด หมูท่ ี่ 7

จานวน 5 ท่อน สายทาง ซอย 5 หมูท่ ี่ 8

๖๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง
ซอยบ้านนายจรูญ โฉมงาม หมูท่ ี่ 8

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

6 ม. ยาว 800 ม.

-

65,000

70,000

-

-

-

-

-

-

-

-

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

และปลอดภัย

๖๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณสายทาง ซอย ๑ เชื่อมต่อซอย ๗
หมูท่ ี่ 8

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

หนา 0.20 ม.

ขนาดผิวจราจร

-

3,000,000

-

-

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก กว้าง 6 ม. ยาว 1,๐๐0 ม.
และปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย สามารถ

พึงพอใจฯ

ระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๖๗ โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ให้มีโรงครัว หมูท่ ี่ 8

เพือ่ ให้ประชาชน

ขนาดกว้าง 4 ม.

ขนาดของ

ประชาชนมีสถานที่

มีสถานทีป่ ระกอบอาหาร

ยาว 8 ม. หรือ

โครงการ

ประกอบอาหาร สะดวก

สะดวก เหมาะสม

พืน้ ทีใ่ ช้สอย 32 ตร.ม.

ร้อยละความ

เหมาะสมเป็นสัดส่วน

-

-

-

230,000

เป็นสัดส่วน
๖๘ โครงการต่อเติมถนน คสล. สายทางซอย 6
หมูท่ ี่ 8

กองช่าง

พึงพอใจฯ

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

กว้าง 6 ม. ยาว 1๐0 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

-

-

-

300,000

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๖๙ โครงการเสริมขอบรางส่งน้า หมูท่ ี่ 8

เพือ่ ให้เกษตรกรได้มีน้าใช้

ก่ออิฐมอญเสริมขอบราง

จานวน

ประชาชนมีน้าใช้

เพือ่ การเกษตรเพิม่ ขึ้น

ขนาด สูง 0.10 เมตร

โครงการ

ในการเกษตรกรรม

ยาว 600 เมตร

ร้อยละความ

-

-

-

20,000

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๗๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางซอยหนองปลาผอม หมูท่ ี่ 9

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

220,000

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

กว้าง 4 ม. ยาว 110 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

-

-

-

พึงพอใจฯ

กองช่าง

๗๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ
ถึงบริเวณบ้านนายสิงห์ทอน (ต่อจาก
ของเดิม) หมูท่ ี่ 9

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

-

530,000

-

-

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก กว้าง 3.50 ม. ยาว 300 ม.
และปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๗๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณซอยร่วมใจถึงซอยแสนสุข หมูท่ ี่ 9

เพือ่ ให้ประชาชนมีเส้นทาง

ขนาดผิวจราจร

ขนาดของ

ประชาชนมีเส้นทาง

ในการคมนาคมทีส่ ะดวก

กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม.

โครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

และปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

ร้อยละความ

และปลอดภัย

-

-

-

4,000,000

กองช่าง

พึงพอใจฯ
73 โครงการปรับปรุงและเพิม่ เติมบ่อพัก
ท่อระบายน้าสายทางหน้าเทศบาล
ตาบลไม้งาม

74 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อม
วางท่อและบ่อพัก บริเวณซอยใต้บ้าน
นายประสิทธิ์ วิชิตสโร หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้การระบายน้า

จานวน 21 จุด

จานวนบ่อพัก

การระบายน้ามี

มีประสิทธิภาพ

ท่อระบายน้า

ประสิทธิภาพ แก้ไข

แก้ไขปัญหาน้าท่วม

ร้อยละความ

ปัญหาน้าท่วมได้

และท่ออุดตัน

พึงพอใจฯ

เพือ่ ให้การระบายน้า

ระยะทาง

มีประสิทธิภาพ

ประมาณ 50 ม.

-

-

280,000

150,000

-

-

-

แก้ไขปัญหาน้าท่วม

ขนาดของ

การระบายน้ามี

โครงการ

ประสิทธิภาพ แก้ไข

ร้อยละความ

ปัญหาน้าท่วมได้

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๗๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตัง้ แต่
บ้านนายเสมอ กรวยทอง ถึงบ้าน

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 เมตร

เส้นทางในการคมนาคม

ยาวประมาณ 350

875,000

-

-

-

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

กองช่าง

นายเสียง กรวยทอง หมูท่ ี่ 1
76 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยก
ข้างสุสานปูท่ รัพย์ หมูท่ ี่ 1

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

เมตร

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์

จานวน 1 โครงการ

จานวน

มีภูมิทัศน์ทมี่ ีความ

ให้มีความสวยงาม

โดยการลงดินดาปลูก

โครงการ

สวยงาม เรียบร้อย

หญ้าไม้ดอก ไม้ประดับ

ร้อยละความ

พืน้ ทีใ่ ช้สอยรวม

พึงพอใจฯ

-

50,000

-

-

กองช่าง

ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม.
๗๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ตาบลไม้งาม

เพือ่ ปรับภูมิทัศน์ในพืน้ ที่

1 โครงการ

–

50,000

–

-

ต่างๆ ภายในตาบลไม้งาม

ร้อยละความ

ภูมิทัศน์ภายในตาบล

พึงพอใจฯ

มีความสวยงาม น่าอยู่

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

ของถนน

คมนาคมทีส่ ะดวก

ร้อยละความ

และปลอดภัย

กองช่าง

ให้สวยงาม น่าอยู่
มีทัศนียภาพทีส่ วยงาม
๗๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า
บ้านอาจารย์โสธร หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 4 ม. ยาว 171 ม.

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

-

-

320,000

-

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๗๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ตรงข้าม สสวท.ตาก หมูท่ ี่ 7

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม.

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

-

-

900,000

-

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

๘๐ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร เพือ่ ให้สามารถใช้งาน

จานวน 1 โครงการ

-

-

300,000

-

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

ร้อยละความ อาคารสามารถใช้งาน

กองช่าง

กองช่าง

บริเวณ เกาะกลางหนองหลวง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองกระทุม่

เพือ่ ภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม

หนองกลาง หนองกะทะ

พึงพอใจฯ
จานวน 1 แห่ง

-

500,000

-

500,000

เพือ่ เป็นสถานทีพ่ ักผ่อน

ร้อยละความ มีภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม
พึงพอใจฯ

เพือ่ เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ ว

๘๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.

กลุม่ บ้านหนองเสรียม หมูท่ ี่ 1 เชื่อมต่อ

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

หมูท่ ี่ 2

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

ระบบระบายน้าสายทางเข้า ทต.ไม้งาม

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

-

-

750,000

1,000,000

-

-

-

-

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย
๘๔ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า
ซอยข้างบ้านจันทร์อินทร์ หมูท่ ี่ 7

กองช่าง

เป็นสถานทีพ่ ักผ่อน
เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ ว

เพือ่ ให้ประชาชนมี

๘๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ระยะทางยาวประมาณ

น้าท่วม ปัญหาการ

200 เมตร

600,000

-

-

-

ระบายน้า

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

ขนาดของ

สามารถป้องกันปัญหา

โครงการ

น้าท่วมและท่วมขัง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

๘๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง
ข้างโรงน้าแข็ง หมูท่ ี่ 7

๘๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม.

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

เส้นทางในการคมนาคม

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.

กลุม่ บ้านหนองเสรียม หมูท่ ี่ 1 เชื่อมต่อ

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

หมูท่ ี่ 2

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

-

-

-

-

500,000

1,000,000

-

-

กองช่าง

กองช่าง

๘๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
ไปปศุสัตว์ หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

-

-

750,000

-

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย
๘๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
รอบหนองกระทุม่

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม.

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

-

-

-

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.

รอบหนองกลาง หนองกะทะ

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

-

-

1,000,000

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.

ระบบระบายน้า ซอยหน้าบ้าน

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

นางสาวประภา เชื้อทอง

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

๙๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
รอบข้าง ศพด.บ้านไม้งาม

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.

เส้นทางในการคมนาคม

หนา 0.15 ม.

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

-

-

700,000

-

-

-

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย
ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

-

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย
๙๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

ประชาชนมีเส้นทาง

500,000 ขนาดของถนน

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย
๘๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

ขนาดของถนน

-

750,000 ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

21,762,500

########## ###

15,132,500

28,207,940

82,680,440

-

-

-

๑๕๐,๐๐๐

ระยะทางใน

สามารถระบายน้า

3.2 แผนงานการเกษตร
1

โครงการขุดลอกเปิดร่องแม่น้าปิงทีต่ นื้ เขิน

เพือ่ ให้การระบายน้า

ระยะทางยาว ๓ กิโลเมตร

บริเวณตัง้ แต่หมูท่ ี่ 4 ร่องลาน้าผ่านหมูท่ ี่ ๓

มีประสิทธิภาพ ป้องกัน

การขุดลอก

ได้อย่างรวดเร็ว แก้ไข

หมูท่ ี่ 2 และหมูท่ ี่ 1 (ถึงบริเวณหน้าวัด

และแก้ไขปัญหาน้าท่วม

ร้อยละความ

ปัญหาอุทกภัย

เกาะตาเถียร) หมูท่ ี่ 2
2

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดเปิดร่องน้า
แม่น้าปิง หมูท่ ี่ 3

กองช่าง

พึงพอใจฯ
เพือ่ ให้การระบายน้ามี

ระยะทาง 800 ม.

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐

ระยะทางใน

สามารถระบายน้า

กองช่าง

ประสิทธิภาพ ป้องกันและ

การขุดลอก

ได้อย่างรวดเร็ว

กรมเจ้าท่าฯ

แก้ไขปัญหาน้าท่วม

ร้อยละความ

แก้ไขปัญหาอุทุกภัย

พึงพอใจฯ

3

โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
"ตลุกตะเข้" หมูท่ ี่ 5

เพือ่ ให้การระบายน้า

ขนาดกว้าง 15 ม.

มีประสิทธิภาพ ป้องกัน

ยาว 400 ม. ลึก 3 ม.

-

-

๕๑๐,๐๐๐

-

และแก้ไขปัญหาน้าท่วม

ระยะทางใน

สามารถระบายน้า

การขุดลอก

ได้อย่างรวดเร็ว แก้ไข

ร้อยละความ

ปัญหาอุทกภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๔

โครงการต่อเติมคลองส่งน้าชลประทาน

เพือ่ ทีจ่ ะให้เกษตรกร

ขนาดกว้าง 0.50 ม.

หมูท่ ี่ 8

ได้ใช้น้าอย่างทัว่ ถึง

ยาว 500 ม. ลึก 0.30 ม.

1,250,000

-

-

-

ขนาดของ

เกษตรกรได้มีน้า

โครงการ

เพือ่ ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

๕

โครงการขุดลอกคลองห้วยบง

เพือ่ ให้มีแหล่งกักเก็บน้า

ขนาด 100 x 100 ม.

หมูท่ ี่ 8

ใช้อุปโภค บริโภค และ

ลึก 3.00 ม.

-

-

840,000

-

เพือ่ การเกษตร

จานวน

ประชาชนมีน้าใช้

โครงการ

อุปโภค บริโภค

ร้อยละความ

และทาการเกษตร

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๖

โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล บริเวณ
ทีส่ าธารณะประโยชน์ข้างคลอง

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้า

จานวน 1 แห่ง

-

200,000

-

-

จานวนบ่อ

ใช้ในการอุปโภคบริโภค

โครงการเจาะน้าบ่อบาดาล หมูท่ ี่ ๓

และทาการเกษตร
เพือ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง

จานวน 1 บ่อ

-

200,000

-

-

จานวนบ่อ

เกษตรกรมีน้าใช้
๘

โครงการเจาะน้าบ่อบาดาล หมูท่ ี่ ๔

กองช่าง

อุปโภค บริโภค

ชลประทาน หมูท่ ี่ 9
๗

ประชาชนมีน้าใช้

เพือ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง

ช่วยเหลือเกษตรกร

กองช่าง

ให้มีน้าใช้ได้
จานวน 1 บ่อ

-

200,000

-

-

จานวนบ่อ

ช่วยเหลือเกษตรกร

กองช่าง

เกษตรกรมีน้าใช้
๙

โครงการเจาะน้าบ่อบาดาล หมูท่ ี่ ๕

เพือ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง

ให้มีน้าใช้ได้
จานวน 1 บ่อ

-

200,000

-

-

จานวนบ่อ

เกษตรกรมีน้าใช้
๑๐ โครงการเจาะน้าบ่อบาดาล หมูท่ ี่ ๙

เพือ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง

ช่วยเหลือเกษตรกร

กองช่าง

ให้มีน้าใช้ได้
จานวน 1 บ่อ

-

200,000

-

-

จานวนบ่อ

เกษตรกรมีน้าใช้

ช่วยเหลือเกษตรกร
ให้มีน้าใช้ได้

1,250,000

1,000,000

1,350,000

250,000

3,850,000

กองช่าง

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มุง่ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้้าดืม่
ตูห้ ยอดเหรียญ

๒

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพ

สุม่ เก็บตัวอย่างน้้าดืม่ จาก

น้้าดืม่ จากตูห้ ยอดเหรียญ

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

แหล่งน้้าที่

ประชาชนได้บริโภค

กอง

ตูห้ ยอดเหรียญ โดยใช้ชุด

ได้รับการ

น้้าดืม่ ทีส่ ะอาด

สาธารณสุข

ประชาชนได้บริโภคน้้าดืม่

ตรวจสอบโคลิฟอร์ม

ตรวจสอบ

ทีส่ ะอาดปลอดภัย

แบคทีเรียในน้้า
จ้านวนคูม่ ือ

ประชาชนมีความรู้

กอง

ฉบับย่อ

ความเข้าใจในการ

สาธารณสุข

โครงการจัดท้าคูม่ ือประชาชนตามเทศบัญญัติ เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้ จัดท้าคูม่ ือส้าหรับประชาชน
เทศบาลต้าบลไม้งาม ว่าด้วยการสาธารณสุข ความเข้าใจในการจัดเก็บ
พ.ศ. 2556

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

50,000

50,000

50,000

50,000

ฉบับย่อ อ่านเข้าใจง่าย

ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต

จัดเก็บค่าธรรมเนียม

ตามเทศบัญญัติ

เพิม่ รายได้ในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม

๓

โครงการประชาสัมพันธ์การ

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับ

ประชาชนสามารถ

กอง

ความรู้ในการ

ปูองกันตนเองจากโรค

สาธารณสุข

ปูองกันโรคพิษ

พิษสุนขั บ้าได้

สุนัขบ้าครอบ
คลุมทัง้ ๙ หมู่บา้ น

เป้าหมาย
ที่
๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการอบรมปูองกันโรคติดต่อ

เพื่อให้ความรู้และวิธกี ารปฎิบตั ิ

จากสัตว์สคู่ น

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก
กอง

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

ประชาชนสามารถปูองกัน

ตนเองเพื่อปูองกันโรคติดต่อจาก

สามารถผ่านการ

ตนเองจากโรคติดต่อทีม่ า สาธารณสุข

สัตว์สคู่ น

ทดสอบร้อยละ 70

จากสัตว์ได้

สุนัขและแมวได้รบั

พืน้ ทีต่ ้าบลไม้งามเป็นเขต

กอง

การฉีดวัคซีนปูองกัน

ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

สาธารณสุข

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกัน

๑.เพื่อฉีดวัคซีนปูองกันโรค

สุนัขและแมวที่

โรคพิษสุนัขบ้า

พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ลีย้ ง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ในพื้นที่

โรคพิษสุนัขบ้า

๒.เพื่อสร้างจิตส้านึกและความ

อย่างทัว่ ถึงและ

รับผิดชอบของผู้เลีย้ งสัตว์ได้มี

ครอบคลุมทัง้

ส่วนร่วมโดยน้าสัตว์ทเี่ ลีย้ งมารับ

๙ หมูบ่ ้าน

บริการ

๖

โครงการปัน่ จักรยานเพือ่ สุขภาพ

๑.เพื่อให้ประชาชนทีเ่ ข้าร่วม

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ผู้เข้าร่วมโครงการได้๑.ประชาชนทีเ่ ข้าร่วม

โครงการมีสุขภาพแข็งแรง

ออกก้าลังกายโดยการ
โครงการมีสขุ ภาพร่างกาย

๒.เพื่อกระตุน้ ให้ประชาชน

ปัน่ จักรยาน ๑๐๐% แข็งแรง

ตระหนักถึงการออกก้าลังกาย

2.ประชาชนตระหนักถึง

แบบปัน่ จักรยาน

การออกก้าลังกายแบบ

กอง
สาธารณสุข

ปัน่ จักรยาน

๗

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการ

เพือ่ อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ ประชาชน หมูท่ ี่ ๑-๙

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนสามารถดูแล

ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคติดต่อ

การดูแลตนเองจากโรค

สามารถผ่านการ

ตนเองได้เบือ้ งต้นจาก

ติดต่อให้กับประชาชน

ทดสอบความรู้

โรคติดต่อ

ร้อยละ ๗๐

กอง
สาธารณสุข

เป้าหมาย
ที่
๘

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๕๐,๐๐๐

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

โครงการ อสม. ยุคใหม่กา้ วทันวิทยาการด้าน

-เพือ่ พัฒนาศักยภาพ อสม.

อบรมเสริมสร้างความรู้

สาธารณสุข สูส่ งั คมเศรษฐกิจอาเซียน

สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

แก่ อสม. ในเขต

การทดสอบ

ในโรคติดต่อทีม่ ากับการ

รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

เทศบาลต้าบลไม้งาม

ความรู้

เคลือ่ นย้ายแรงงานจาก

สังคมเศรษฐกิจอาเซียน

อสม.สามารถผ่าน -อสม.มีความรู้ความเข้าใจ

ร้อยละ ๗๐

กอง
สาธารณสุข

ประชาคมอาเซียน

-เพือ่ เสริมสร้างความรู้

-อสม.สามารถปรับแผน

ความเข้าใจในการปูองกัน

การด้าเนินงานด้าน

และควบคุมโรคติดต่อ

สาธารณสุขมูลฐานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
การเกิดโรคติดต่อต่างๆ

๙

โครงการอบรมให้ความรู้ดา้ นสุขาภิบาล

เพื่อพัฒนาปรับปรุงร้านจ้าหน่าย

ร้านจ้าหน่ายอาหาร

อาหารแก่ผู้ประกอบการร้านจ้าหน่ายอาหาร

อาหารให้มีความสะอาดตาม

ในเขตเทศบาลต้าบล

รับปูายรับรอง

เป็นมาตรฐานได้รับปูาย

มาตรฐานของกรมอนามัย

ไม้งาม

"อาหารสะอาด"

รับรอง "อาหารสะอาด"

ในเขตเทศบาลต้าบลไม้งาม

๓๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

-

จ้านวนร้านทีไ่ ด้ ร้านจ้าหน่ายอาหารมีความ

กอง
สาธารณสุข

เพิม่ ขึ้น

๑๐ โครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้ท้าหน้าทีด่ ูแล

เพื่อให้ อสม. แกนน้าสุขภาพ ผู้น้า

อสม. แกนน้าสุขภาพ

ด้านสุขภาพในหมูบ่ ้าน (อสม. แกนน้า

ชุมชน มีความรู้และพัฒนาศักยภาพ ผู้น้าชุมชนหมูท
่ ี่ ๑-๙

สุขภาพ ผู้น้าชุมชน)

ตนเองในเรื่องสุขภาพ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ อสม. แกนน้าสุขภาพ อสม. แกนน้าสุขภาพ
ผู้น้าชุมชน สามารถ ผู้น้าชุมชน มีความรู้และ
ผ่านการทดสอบ

พัฒนาศักยภาพตนเอง

ความรู้ร้อยละ ๗๐

ในเรื่องสุขภาพด้าน
ปูองกันโรค ส่งเสริม
สุขภาพได้

กอง
สาธารณสุข

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๑ โครงการปูองกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อควบคุมและปูองกัน

-พ่นเคมีควบคุมโรค

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

การระบาดของโรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกพืน้ ที่

และลดจ้านวนผู้ปวุ ยด้วยโรค

ระบาด เมือ่ พบผู้ปุวย

ไข้เลือดออกของประชาชนในเขต

ภานใน ๒๔ ชั่วโมง

เทศบาลฯ

-ประชาสัมพันธ์

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

๑๐๐,๐๐๐ -พ่นเคมีควบคุมโรค -ด้าเนินการควบคุมโรค
ในพื้นทีร่ ะบาดได้ อย่างทันท่วงทีเมือ่ พบ

กอง
สาธารณสุข

ครอบคลุม ภายใน ผู้ปุวย
๒๔ ชม.

-ลดความรุนแรงของโรค

อย่างน้อย 90% ไข้เลือดออกในเขต

บทความ/เอกสาร

เทศบาล

แผ่นพับ/ปูาย ความรู้
เกีย่ วกับการปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
๑๒ โครงการอาหารปลอดภัย

เพื่อตรวจร้านอาหารและแผงลอย
จ้าหน่ายอาหาร ให้ได้มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข

ร้านอาหารและ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

จ้านวนร้านอาหาร ร้านอาหารและแผงลอย

แผงลอยจ้าหน่าย

แผงลอยจ้าหน่าย

จ้าหน่ายอาหาร ได้

อาหารในเขตเทศบาล

อาหาร

มาตรฐานของกระทรวง

ต้าบลไม้งาม
๑๓ โครงการอบรมให้ความรู้

สาธารณสุข

สาธารณสุข

๑.เพือ่ ให้ความรู้เกีย่ วกับ

๑.ประชาชนในเขต

การวางแผนครอบครัว

การวางแผนครอบครัว

ต้าบลไม้งามทีส่ นใจ

ความรู้หลังการ เสียงได้รับความรู้ การวาง

สูค่ รอบครัวทีม่ ีประสิทธิภาพ

๒.ปูองกันโรคติดต่อทาง

๒.กลุม่ วัยเสีย่ ง

อบรม ไม่น้อย แผนครอบครัว เพือ่ น้าไป

เพศสัมพันธ์

กอง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

แบบทดสอบ

๑. ประชาชนและกลุม่ วัย

กว่าร้อยละ ๘๐ ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้
๒. ลดความเสีย่ งโรคติด
ต่อทางเพศสัมพันธ์

กอง
สาธารณสุข

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๔ โครงการอบรมให้ความรู้
การดูแลสุขภาพในหญิงตัง้ ครรภ์

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้หญิงตัง้ ครรภ์มีความรู้
ในการดูแลสุขภาพระหว่าง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หญิงตัง้ ครรภ์ในเขต

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ต้าบลไม้งาม

ตัง้ ครรภ์

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

แบบทดสอบความรู้ ๑.หญิงตัง้ ครรภ์สามารถ
หลังการอบรม

ดูแลสุขภาพตนเอง

ไม่น้อยกว่า

ระหว่างตัง้ ครรภ์ได้ดี

กอง
สาธารณสุข

ร้อยละ ๘๐

๑๕ โครงการอบรมให้ความรู้

๑.เพื่อติดตามให้ความรู้การดูแล

มารดาหลังคลอด

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

แบบทดสอบความรู้ ๑.หญิงหลังคลอดบุตร

สามารถดูแลสุขภาพตนเอง สาธารณสุข

ในการดูแลสุขภาพมารดา

สุขภาพของมารดา

หลังคลอดบุตร และ ทารก เชิงรุก

๒.เพื่อให้ความรู้มารดาในการ

ไม่น้อยกว่า

และดูแลสุขภาพ

ดูแลสุขภาพของทารก

ร้อยละ ๘๐

ของทารกได้

๑๖ โครงการอบรมให้ความรู้

๑.เพื่อให้ความรู้กับประชาชน

โภชนาการในกลุม่ ประชาชน

ในด้านโภชนาการทีถ่ ูกต้อง

ในเขตต้าบลไม้งาม

เหมาะสมตามวัย

๑๗ โครงการอบรมให้ความรู้
โภชนาการในกลุม่ ผู้สูงอายุ
ในเขตต้าบลไม้งาม

หลังการอบรม

ประชาชน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ในเขตต้าบลไม้งาม

เพือ่ ให้ความรู้กับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

ในด้านโภชนาการทีถ่ ูกต้อง

ในเขตต้าบลไม้งาม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

กอง

แบบทดสอบความรู้

ประชาชนมีความรู้

กอง

หลังการอบรม

การบริโภคอาหาร

สาธารณสุข

ไม่น้อยกว่า

ทีถ่ กู ต้องตามหลัก

ร้อยละ ๘๐

โภชนาการ

แบบทดสอบความรู้

ผู้สูงอายุมีความรู้

กอง

หลังการอบรม

การบริโภคอาหารที่

สาธารณสุข

ไม่น้อยกว่า

ถูกต้องตามหลัก

ร้อยละ 60

โภชนาการ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๘ โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาพจิต ในกลุม่ ประชาชนทัว่ ไป

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑.เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้

ประชาชน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

และเข้าใจภาวะสุขภาพจิต

ในเขตต้าบลไม้งาม

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

1.แบบทดสอบ ๑.ประชาชนมีความรู้และ

กอง

ความรู้หลังอบรม เข้าใจภาวะสุขภาพจิตทีด่ ี สาธารณสุข

ทีด่ ีและสุขภาพจิตทีไ่ ม่ดี

ไม่นอ้ ยกว่า

และสุขภาพจิตทีไ่ ม่ดี

๒.เพือ่ ให้ประชาชนประเมิน

ร้อยละ 60

๒.ประชาชนประเมิน

สุขภาพจิตตนเองและผู้อื่น

2.ประเมิน

สุขภาพจิตตนเองและ

ได้เบือ้ งต้น

สุขภาพจิตเบือ้ ง ผู้อื่นได้เบือ้ งต้น
ต้นได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 60

๑๙ โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตในกลุม่ ผู้สูงอายุ

๑.เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพจิตทีด่ ี

ผู้สูงอายุ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ในเขตต้าบลไม้งาม

1.สามารถท้า

๑.ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิต

กิจกรรมตามแบบ ทีด่ ีมีรอยยิ้ม

๒.เพือ่ ให้ผู้สูงอายุน้า

ทดสอบได้ไม่นอ้ ย ๒. ผู้สูงอายุน้ากิจกรรม

กิจกรรมไปปรับใช้ในชีวติ

กว่าร้อยละ 60 ไปปรับใช้ในชีวติ

ประจ้าวันได้

2. แบบทดสอบ ประจ้าวันได้

กอง
สาธารณสุข

ความสุขไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

๒๐ โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตในเด็กประถมวัย

๑.เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก
ประถมวัยมีสุขภาพจิตทีด่ ี

เด็กประถมวัย
ในเขตต้าบลไม้งาม

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

1.สามารถท้า

๑.เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก

กอง

กิจกรรมตามแบบ ประถมวัยมีสุขภาพจิตทีด่ ี สาธารณสุข

๒.เพือ่ ให้เด็กประถมวัยน้า

ทดสอบได้ไม่นอ้ ย ๒.เพือ่ ให้เด็กประถมวัย

กิจกรรมไปปรับใช้ในชีวติ

กว่าร้อยละ 60 น้ากิจกรรมไปปรับใช้ใน

ประจ้าวันได้

2. แบบทดสอบ ชีวติ ประจ้าวันได้
ความสุขไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒๑ โครงการอบรมให้ความรู้

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปรู้จัก

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนทัว่ ไป

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

แบบทดสอบ

๑.ประชาชนทัว่ ไป

กอง

พืชสมุนไพรใกล้บ้านลดความเสีย่ ง

พืชสมุนไพรใกล้บา้ นลดความ

ความรู้หลัง

รู้จักพืชสมุนไพรใกล้บ้าน สาธารณสุข

เบาหวานและความดัน

เสีย่ งเบาหวานและความดัน

อบรมไม่น้อย

ลดความเสีย่ งเบาหวาน

๒.ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

กว่าร้อยละ 60 และความดัน
๒.มีการปลูกพืชสมุนไพร

ในครัวเรือน

ในครัวเรือน
๒๒ โครงการส่งเสริมการเลือกและวิธีการ

๑เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปรู้จัก

ประชาชนทัว่ ไป

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

แบบทดสอบ

๑ประชาชนทัว่ ไปรู้จัก

กอง
สาธารณสุข

ประกอบอาหารเพือ่ ลดความเสีย่ ง

เลือกเครื่องปรุงและวิธกี าร

ความรู้หลัง

เลือกเครื่องปรุงและวิธี

โรคเบาหวานและความดัน

ประกอบอาหารทีล่ ดความเสีย่ ง

อบรมไม่น้อย

การประกอบอาหารที่

การเป็นเบาหวานและความดัน

กว่าร้อยละ 80 ลดความเสีย่ งการเป็น
เบาหวานและความดัน

๒๓ โครงการพัฒนาบุคลากร

๑.เพื่อให้บคุ ลากรในศูนย์ฯมี

บุคลากรภายในศูนย์ฯ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

แบบทดสอบ

บุคลากรในศูนย์ฯมี

กอง
สาธารณสุข

ภายในศูนย์ฟนื้ ฟูคุณภาพชีวติ

ความรู้ในด้านการดูแลและ

ความรู้หลัง

ความรู้ในด้านการดูแล

ผู้สูงอายุและผู้พิการต้าบลไม้งาม

ส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุและ

อบรมไม่น้อย

และส่งเสริมสุขภาพใน

ในด้านการดูแลและ

ผู้พิการเขตต้าบลไม้งาม

กว่าร้อยละ 80 ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ส่งเสริมสุขภาพ

เขตต้าบลไม้งาม

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒๔ โครงการส่งเสริมลดความ
เสีย่ งโรคความจ้าเสือ่ มในผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้

ผู้สูงอายุ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เรื่องกิจกรรมทีใ่ ช้ฝึกสมอง

ในต้าบลไม้งาม

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

1.แบบทดสอบ ๑.ผู้สูงอายุมีความรู้
ความรู้หลังอบรม เรื่องกิจกรรมทีใ่ ช้ฝึกสมอง

ลดความเสีย่ งโรคความจ้าเสือ่ ม

ไม่นอ้ ยกว่า

ลดความเสีย่ งโรค

ในผู้สูงอายุ

ร้อยละ 60

ความจ้าเสือ่ มในผู้สูงอายุ

๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้กิจกรรม

2.สามารถท้า

๒.ผู้สูงอายุได้ใช้กิจกรรม

ในการฝึกสมองและสามารถ

กิจกรรมตามแบบ ในการฝึกสมองและสามารถ

น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้

ทดสอบได้ไม่น้อย น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้

กอง
สาธารณสุข

กว่าร้อยละ 60

๒๕ โครงการอบรมพัฒนา

๑.เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลด้าน

กลุม่ CG

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กอง

ความรู้หลังอบรม ด้านความรรู้เรื่องการดูแล

สาธารณสุข

ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและ

ความรรู้เรื่องการดูแลส่งเสริม

ผู้พิการทีม่ ีภาวะพึง่ พิง

สุขภาพและปูองกันโรค

ภาวะพึง่ พิง

ไม่นอ้ ยกว่า

ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค

๒.เพื่อเพิ่มทักษะการดูแล

กลุม่ ผู้สนใจ

ร้อยละ 60

๒.เพื่อเพิ่มทักษะการดูแล

26 โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะ
ทีก่ ่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

กลุม่ ผู้ดูแลผู้มี

1.แบบทดสอบ ๑.เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ดูแล

ส่งเสริมปูองกันโรคให้กับผู้ดูแล

ส่งเสริมปูองกันโรคให้กับผู้ดูแล

๓.เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถกลับไป

๓.เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถกลับ

ดูแลผู้ปวุ ยทีม่ ีภาวะพึ่งพิงได้

ไปดูแลผู้ปวุ ยทีม่ ีภาวะพึ่งพิงได้

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาชนมีความรู้ความ

กอง

ร่วมโครงการ

เข้าใจในการเลือกใช้ภาชนะ

สาธารณสุข

การลดใช้ภาชนะทีเ่ ป็น

ส้าคัญในการเลือกใช้ภาชนะ

อันตรายต่อสุขภาพ

บรรจุอาหารทีไ่ ม่เป็นอันตราย

เช่น กล่องโฟม

ทีป่ ลอดภัยต่อสุขภาพและ

ถุงพลาสติก เป็นต้น

เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ต่อสุขภา

๒๐,๐๐๐

จ้านวนผู้เข้า

เพือ่ ให้ประชาชนเห็นถึงความ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

27 โครงการพัฒนามาตรฐานกิจการทีเ่ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

28 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ให้กจิ การ ร้านค้าด้าเนิน

อบรมผู้ประกอบการ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กิจการโดยไม่สง่ ผลกระทบ

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จ้านวนผู้

กิจการร้านค้ามีมาตรฐาน

กอง

กิจการอันเป็นอันตราย

ประกอบการ

ไม่ก่อผลกระทบต่อชุมชน

สาธารณสุข

ต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

ต่อสุขภาพ

ทีเ่ ข้าร่วม

เพือ่ ให้ครู เด็กปฐมวัย และ

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา

เด็กปฐมวัยใน ศพด. ทัง้

กอง

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เด็กปฐมวัยใน

ศพด.ทัง้ 3 แห่ง 3 แห่ง มีความรู้ ความเข้าใจ สาธารณสุข

ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล

ผู้ประกอบอาหารกลางวัน เด็กเล็กทัง้ 3 แห่ง มีความรู้

ต้าบลไม้งาม

ส้าหรับเด็กปฐมวัย ได้รับ

ความเข้าใจในการดูแลรักษา

มีความรู้ความ

ความรู้เกีย่ วกับสุขภาพ

สุขภาพอนามัยของตนเองได้

เข้าใจในการ

อนามัยจากเจ้าหน้าที่

อย่างถูกวิธี

ในการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยของตนเองได้

ดูแลรักษาสุขภาพ

อย่างถูกวิธี

อนามัยของ

สาธารณสุขชุมชน
เพือ่ จัดกิจกรรมประกวด

ตนเองได้อย่าง

หนูนอ้ ยสุขภาพดี

ถูกวิธีอย่างน้อย
ร้อยละ 80

29 โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์เนือ่ งใน
วันเอดส์โลก

มุง่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ จัดอบรมเกีย่ วกับโรคเอดส์

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

ข่าวสาร สถานการณ์ของโรค ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และการปูองกันตนให้หา่ ง

ด้านโรคเอดส์แก่ประชาชน

ประชาชนได้รับ ประชาชนสามารถปูองกัน

กอง
สาธารณสุข

ความรู้ ความ

ตนให้ปลอดภัยจาก

เข้าใจทีถ่ ูกต้อง

โรคเอดส์ได้

จ้านวน อสม.

อสม.มีองค์ความรู้และ

กอง
สาธารณสุข

ไกลเอดส์

30 โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของ อสม. ประจ้า
หมูบ่ ้าน

อสม.มีองค์ความรู้งานด้าน จัดอบรม อสม. เพือ่ พัฒนา

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

สาธารณสุขในการด้าเนิน

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ทีเ่ ข้าร่วม

สามารถปฏิบัตงิ านให้เกิด

กิจกรรมด้านต่างๆ ทีเ่ ป็นการ

ด้านสาธารณสุข

โครงการ

ความเชื่อถือต่อประชาชน

ดูแลสุขภาพของคนในหมูบ่ ้าน

ในการท้าหน้าที่

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

31 โครงการอบรมการดูแลสุขภาพหญิงตัง้ ครรภ์
และทารกแรกเกิด

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมการ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หญิงตัง้ ครรภ์ในหมูบ่ ้าน

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

พัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จ้านวนผู้เข้า

หญิงตัง้ ครรภ์มีความรู้

กอง

ร่วมโครงการ

ความเข้าใจในการดูแล

สาธารณสุข

ในชุมชน

สุขภาพของตนเองและ
ทารกแรกเกิดได้

32 โครงการวันปลอดรถ ลดโลกร้อน
(Car free day)

เพือ่ รณรงค์สง่ เสริมให้

ประชาชน เด็ก เยาวชน

ประชาชนใช้จักรยาน

ผู้สูงอายุในต้าบลไม้งาม

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

จ้านวนผู้

ประชาชนมีสมรรถภาพ

เข้าร่วมโครงการ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน

กอง
สาธารณสุข

มีสขุ ภาพดีหา่ งไกลโรค

มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ มีสขุ ภาพดี
ห่างไกลโรค

33 โครงการจัดซือ้ เครื่องออกก้าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมมีฐานยึดรั้ง หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ส่งเสริมการ

๑ โครงการ

-

300,000

-

-

ออกก้าลังกายให้กับ

จ้านวนชุด

ประชาชนมีสถานที่

กอง

ออกก้าลังกาย

ออกก้าลังกาย

สาธารณสุขฯ

ประชาชน
34 โครงการจัดซือ้ เครื่องออกก้าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมมีฐานยึดรั้ง หมูท่ ี่ 5

เพือ่ ส่งเสริมการ
ออกก้าลังกายให้กับ
ประชาชน

กลางแจ้งมากขึ้น
๑ โครงการ

-

300,000

-

-

จ้านวนชุด

ประชาชนมีสถานที่

กอง

ออกก้าลังกาย

ออกก้าลังกาย

สาธารณสุขฯ

กลางแจ้งมากขึ้น

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓๕ โครงการจัดซือ้ เครื่องออกก้าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมมีฐานยึดรั้ง บริเวณ
กลุม่ บ้านดอยเม่น หมูท่ ี่ 7
๓๖ โครงการจัดซือ้ เครื่องออกก้าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมมีฐานยึดรั้ง หมูท่ ี่ 9

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมการ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑ โครงการ

-

-

-

300,000

ออกก้าลังกายให้กับ

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จ้านวนชุด

ประชาชนมีสถานที่

กอง

ออกก้าลังกาย

ออกก้าลังกาย

สาธารณสุขฯ

ประชาชน
เพือ่ ส่งเสริมการ
ออกก้าลังกายให้กับ
ประชาชน

กลางแจ้งมากขึ้น
๑ โครงการ

-

300,000

-

-

จ้านวนชุด

ประชาชนมีสถานที่

กอง

ออกก้าลังกาย

ออกก้าลังกาย

สาธารณสุขฯ

กลางแจ้งมากขึ้น

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ดอ้ ยโอกาส

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ บรรเทาความเดือนร้อน

ให้การสงเคราะห์ครอบครัว

เบือ้ งต้นแก่ผู้ดอ้ ยโอกาส

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ผู้ได้รับความ

ผู้ดอ้ ยโอกาสทางสังคม

ผู้ประสบความเดือนร้อน

ช่วยเหลือ

ได้รับความช่วยเหลือ

และตกอยู่ในสภาวะ

ครอบครัวทีม่ ีฐานะยากจน

มีความพึงพอใจ

เบือ้ งต้นตามความ

ยากล้าบาก

ครอบครัวผู้ตกอยู่ในสภาวะ

ต่อการให้บริการ

จ้าเป็นและเหมาะสม

ยากล้าบาก ฯลฯ

และช่วยเหลือ

ทีเ่ ป็นไปตามหลักเกณฑ์การ

ของเทศบาล

ส้านักปลัด

ช่วยเหลือ

๒

โครงการบ้านท้องถิน่ ไทยเทิดไท้

เพือ่ ก่อสร้าง ซ่อมแซมทีอ่ ยู่

องค์ราชัน

อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส

1 แห่ง

–

–

-

150,000

ผู้ได้รับความ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้

ช่วยเหลือ

และผู้ยากจนภายใน

ผู้อยากไร้ ผู้ยากจน ให้มี

มีความพึงพอใจ ต้าบลไม้งาม ได้มีความ

ทีอ่ ยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ต่อการให้บริการ เป็นอยู่ทดี่ ีขึ้น สามารถ
และช่วยเหลือ

แก้ไขปัญหาความ

ของเทศบาล

เดือดร้อนของประชาชน

กองช่าง

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซือ้ เครื่องเล่น /อุปกรณ์
สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง หมูท่ ี่ 4

2

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมูท่ ี่ ๔

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เด็กมีสถานทีเ่ ล่น

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จ้านวน ๑ ชุด

-

200,000

-

-

โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชน
บ้านหนองกระโห้

โครางการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านสามไร่

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

เด็กมีสถานทีเ่ ล่น

และออกก้าลังกาย

เครื่องเล่น

กลางแจ้ง เพือ่ ออก

เสริมสร้างพัฒนาการ

ร้อยละความ

ก้าลังกายเสริมสร้าง

พึงพอใจฯ

พัฒนาการทีเ่ หมาะสม

ขนาด

เด็ก เยาวชน และ

เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน

ปรับปรุงสนามฟุตบอล

-

250,000

-

-

และประชาชนในหมูบ่ ้าน

ตะกร้อ เปตอง

ของสนาม

ประชาชนมีสุขภาพ

ได้มีสถานทีเ่ ล่นกีฬา

จ้านวนรวม ๑ รายการ

ร้อยละความ

ร่างกายทีส่ มบูรณ์

พึงพอใจฯ

แข็งแรง

ขนาด

เด็ก เยาวชน และ

เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน

ปรับปรุงสนามฟุตบอล

-

-

-

และประชาชนในหมูบ่ ้าน

สนามตะกร้อ

ของสนาม

ประชาชนมีสุขภาพ

ได้มีสถานทีเ่ ล่นกีฬา

จ้านวนรวม ๑ รายการ

ร้อยละความ

ร่างกายทีส่ มบูรณ์

พึงพอใจฯ

แข็งแรง

ขนาดของ

เด็ก เยาวชน และ

1,200,000

ออกก้าลังกายเพือ่ สุขภาพ
๔

ผลทีค่ าดว่า

จ้านวน

ออกก้าลังกายเพือ่ สุขภาพ
๓

ตัวชีว้ ัด

เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน

ขนาดพืน้ ทีล่ าน

-

-

และประชาชนในหมูบ่ ้าน

65 x 45 ม.

สนามฯ

ประชาชนมีสุขภาพ

ได้มีสถานทีเ่ ล่นกีฬา

หรือพืน้ ทีใ่ ช้สอย

ร้อยละความ

ร่างกายทีส่ มบูรณ์

ออกก้าลังกายเพือ่ สุขภาพ

2,925 ตารางเมตร

พึงพอใจฯ

แข็งแรง

1,500,000

-

ส้านักปลัด

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่
5

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม

เพือ่ ให้มีสถานทีส่ ้าหรับ

ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ

สนามกีฬา/ลานกีฬาเทศบาลต้าบลไม้งาม

เล่นกีฬาออกก้าลังกาย

น้้ารดสนามหญ้า ระบบ

เพือ่ สุขภาพอนามัยที่

ระบายน้้า ซ่อมแซมอาคาร

เพือ่ สุขภาพ ช่วยปูองกัน

แข็งแรงสมบูรณ์และ

และหญ้า ส่วนทีช่ ้ารุด

และแก้ไขปัญหา

ห่างไกลยาเสพติด

เสียหาย ตีเส้นสนาม

ยาเสพติดได้

หมูท่ ี่ 1

150,000

จ้านวน

ประชาชนมีสถานที่

โครงการ

ส้าหรับออกก้าลังกาย

กองช่าง

ลานกีฬา จัดหาอุปกรณ์
ประจ้าสนามกีฬา
จ้านวน 1 โครงการ
๖

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล

เพือ่ ให้มีสถานทีส่ ้าหรับ จ้านวน 1 โครงการ

ต้าบลไม้งาม

เล่นกีฬาออกก้าลังกาย

-

100,000

-

-

จ้านวน

ประชาชนมีสถานที่

โครงการ

ส้าหรับออกก้าลังกาย

เพือ่ สุขภาพอนามัยที่

เพือ่ สุขภาพ ช่วยปูองกัน

แข็งแรงสมบูรณ์และ

และแก้ไขปัญหา

ห่างไกลยาเสพติด

ยาเสพติดได้

กองช่าง

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสอนร้าไทย ช่วงปิดภาคเรียน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและ

เด็ก และเยาวชน

เยาวชนในต้าบลไม้งาม
เรียนรู้และท้ากิจกรรม

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จ้านวนเด็กและ

เด็กและเยาวชนใน

ในต้าบลไม้งาม

เยาวชนร้อยละ

ต.ไม้งาม มีกจิ กรรมท้า

จ้านวน 20 คน

80 ทีเ่ ข้าร่วมมี

ในช่วงปิดเทอม

ในช่วงปิดเทอม

ส้านักปลัด

สามารถด้าน
ร้าไทย

2

โครงการปูองกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

1. เพือ่ ให้วัยรุ่นหญิงมี

เด็กและเยาวชนหมูบ่ ้านละ

พฤติกรรมทางเพศทีป่ ลอดภัย

3 คน จ้านวน 9 หมูบ่ ้าน

โครงการประกวดแต่งค้าขวัญวันเอดส์โลก

-

-

-

เด็กและเยาวชนที่ 1. วัยรุ่นหญิงมีความรู้

รวม 27 คน คณะท้างานสภา

ร้อยละ 80 มีความรู้ และมีพฤติกรรมอนามัย

ประสงค์ โรคติดต่อทางเพศ

เด็กและเยาวชน คณะท้างาน

ความเข้าใจเรื่อง เจริญพันธุ์ทเี่ หมาะสม

สัมพันธ์ และปลอดภัยจาก

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

พฤติกรรมเสีย่ ง 2. ชุมชนมีสว่ นร่วมใน

จ้านวน 50 คน

ต่อการตัง้ ครรภ์ใน การปูองกันปัญหาอนามัย

2. เพือ่ ให้ชุมชนตระหนักถึง

วัยรุ่นและตระหนัก การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น

ปัญหาการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม

ถึงปัญหาของการ

ในวันรุ่นอย่างยั่งยืน

ตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม

เพือ่ รณรงค์ให้เด็กและ

เด็กและเยาวชนในต.ไม้งาม

เยาวชนได้ตระหนักถึง

จ้านวน 20 คน

อันตรายของโรคเอดส์

ส้านักปลัด

เข้าร่วมโครงการ ความเข้าใจการดูแลสุขภาพ

จากการตัง้ ครรภ์ไม่พึง

ความรุนแรงทางเพศ

3

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จ้านวนเด็ก

เด็กและเยาวชนได้รู้ถงึ

และเยาวชน

ผลกระทบและอันตราย

ทีเ่ ข้าร่วม

จากโรคเอดส์

ส้านักปลัด

เป้าหมาย
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

โครการส่งเสริมให้ความรู้สทิ ธิและกฎหมาย

1. เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วม

ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุม่ สตรี

ทีเ่ กีย่ วข้องกับสตรี เด็ก เยาวชน ครอบครัว

โครงการมีความรู้สทิ ธิ

กลุม่ แม่บ้าน สมาชิกสภาทต.

และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

ไม้งาม สภาเด็กและเยาวชน ฯ

กับสตรีและครอบครัว

ชมรมผู้สงู อายุ ต.ไม้งาม

2. เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วม
เห็นความส้าคัญของสิทธิ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

20,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

ส้านักปลัด

มีความรู้ดา้ นสิทธิและ

มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสตรี
ด้านสิทธิและ

เด็ก เยาวชน ครอบครัว

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น

จ้านวน 30 คน

สตรีและครอบครัว ความส้าคัญของสิทธิและ

และกฎหมายสตรี เด็ก

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ

และเยาวชนครอบครัว

สตรี เด็ก เยาวชน
ครอบครัว

5

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สงู อายุต้าบลไม้งาม

เพือ่ ส่งเสริมการรวมกลุม่

ผู้สงู อายุ ต.ไม้งาม

ของผู้สงู อายุในต้าบลไม้งาม

จ้านวน 100 คน

20,000

-

-

-

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้สงู อายุได้มีการพบปะ

ร้อยละ 80

และท้ากิจกรรมร่วมกัน

ได้ท้ากิจกรรม
ร่วมกัน

ส้านักปลัด

เป้าหมาย
ที่
6

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สงู อายุ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ เสริมสร้างความรู้

ประชาชนชายหญิง

-

-

-

ความเข้าใจในการก้าว

ทีม่ ีอายุระหว่าง 50 - 59 ปี

สูก่ ารเปลีย่ นแปลงทาง

จ้านวน 30 คน

20,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ร้อยละ 80

ส้านักปลัด

ความรู้ ความเข้าใจใน

มีความรู้เข้าใจใน องค์ความรู้เกีย่ วกับการ

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ

การก้าวสูก่ ารเปลีย่ น พัฒนาก่อนเข้าวัยผู้สงู อายุ

ก่อนวัยผู้สงู อายุ

แปลงทางร่างกาย
อารมณ์ จิตใจก่อน
วัยผู้สูงอายุ

7

โครงการมอบประกาศเกียรติคุณผู้สงู อายุ

1.เพือ่ เป็นการส่งเสริม

จัดให้หมูบ่ ้านด้าเนินการคัด

คุณค่าและยกย่องเชิดชู

เลือกผู้สงู อายุทที่ ้าคุณ

ผู้สงู อายุ
2.ประชาชนในต.ไม้งาม

8,000

8,000

8,000

8,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประโยชน์ให้แก่หมูบ่ ้านๆละ

ประชาชนในต.ไม้งาม

ส้านักปลัด

ได้ตระหนักถึงความ
ส้าคัญของผู้สงู อายุ

2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)

ได้ตระหนักถึงความ

จ้านวน 18 คน

ส้าคัญของผู้สงู อายุ

มอบใบประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้สงู อายุทไี่ ด้รับคัดเลือก

8

โครงการประกวดผู้สงู อายุ ต.ไม้งามสุขภาพดี

1.เพือ่ เป็นการส่งเสริม

จัดให้หมูบ่ ้านด้าเนินการคัด

คุณค่าและยกย่องเชิดชู

เลือกผู้สงู อายุทมี่ ีสขุ ภาพดี

ผู้สงู อายุสขุ ภาพดี

15,000

15,000

15,000

15,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม สร้างกระแสให้ผู้สงู อายุ
โครงการ

และประชาชนเห็นความ

หมูบ่ ้านละ 2 คน

ส้าคัญของการดูแลสุขภาพ

2.เพือ่ สร้างกระแสให้

(ชาย 1 คน หญิง 1 คน)

อย่างต่อเนือ่ ง

ผู้สงู อายุและประชาชน

จ้านวน 18 คน

เห็นความส้าคัญของ

มอบเงินรางวัล และเกียรติบัตร

ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนือ่ ง

แก่ผู้สงู อายุทไี่ ด้รับรางวัล

ส้านักปลัด

เป้าหมาย
ที่
9

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดตัง้ ศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไป
(งบประมาณจาก สนง.พัฒนาสังคมฯ)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ด้าเนินกิจกรรมตาม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

คนพิการในต้าบลไม้งาม

20,000

20,000

20,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

20,000 จ้านวนคนพิการ คนพิการในต้าบลไม้งาม

โครงการจัดตัง้ ศูนย์บริการ

ทีร่ ับบริการจาก

ได้รับการช่วยเหลือ

คนพิการทัว่ ไป

ศูนย์บริการฯ

การดูแลรักษาพยาบาล

ส้านักปลัด

และฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
10

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพือ่ อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ

ประชาชน หมูท่ ี่ ๑-๙

50,000

50,000

50,000

50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

ภัยของเสพติดและรู้จักวิธีการ

สามารถผ่าน

ปูองกันตนเองจากยาเสพติด

การทดสอบ
ร้อยละ 70

ปัญหายาเสพติดใน

กอง

พืน้ ทีล่ ดลง

สาธารณสุข

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน่ สัมพันธ์

เพือ่ ให้พนักงานเทศบาลฯ

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมเป็น

อปท.เข้าร่วม

พนักงานเทศบาลฯมี

จังหวัดตาก

ลูกจ้าง พนักงานจ้างและ

ตัวแทนระดับอ้าเภอ

การแข่งขันกีฬา

ความสามัคคี มีน้าใจ

ประชาชนได้มีโอกาสร่วม

เมืองตากในทุกประเภท

เป็นนักกีฬาให้ความ

แข่งขันกีฬาและเป็นการ

การแข่งขัน

ช่วยเหลือเผื่อแผ่

ส้านักปลัด

ส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์
๒

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน่ อ้าเภอ

เพือ่ ให้พนักงานเทศบาลฯ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อม

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

องค์กรปกครองส่วนท้พนั
องถิกน่ งานเทศบาลฯมี

เมืองตากสัมพันธ์

ลูกจ้าง พนักงานจ้างและ

ความสัมพันธ์องค์กร

เข้าร่วมการแข่งขันทุกความสามั
ประเภท คคี มีน้าใจ

ประชาชนได้มีโอกาสร่วม

ปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขต

กีฬา

แข่งขันกีฬาและเป็นการ

อ้าเภอเมืองตาก

ส้านักปลัด

เป็นนักกีฬาให้ความ
ช่วยเหลือเผื่อแผ่

ส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์

๓

โครงการแข่งขันกีฬาไม้งามเกมส์

เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชน

1. จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก

ประชาชน มีกจิ กรรมกีฬา เยาวชนและประชาชน ในเขต
และนันทนาการ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชน และ เด็ก เยาวชน และประชาชน
ประชาชนต้าบล ในเขตต้าบลไม้งาม สามารถ

ต้าบลไม้งาม ได้แก่ ฟุตบอล

ไม้งามเข้าร่วมการพัฒนาตนเองโดยใช้กฬี าและ

ตะกร้อ เปตองและกีฬาพืน้ บ้าน

แข่งขันทุกประเภท นันทนาการเป็นสือ่ ปูองกัน

2. เด็ก เยาวชน และประชาชน

กีฬาทุกรายการ ตนเองจากสิง่ ยั่วยุ อบายมุข

ต้าบลไม้งาม จ้านวน ๙ หมู่

และสิง่ เสพติด

ส้านักปลัด

เป้าหมาย
ที่
๔

โครงการ/กิจกรรม
โครงการแข่งขันฟุตซอลไม้งามคัพ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชน/

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1. จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

มีผู้สนใจสมัคร เด็ก เยาวชน และประชาชน

ประชาชนมีกจิ กรรม

ไม้งามคัพ ให้เด็ก เยาวชน

เข้าร่วมการ ในเขตต้าบลไม้งาม สามารถ

กีฬาและนันทนาการ

และประชาชนในเขตต้าบล

แข่งขันฟุตซอล พัฒนาตนเองโดยใช้กฬี าและ

ไม้งาม จ้านวน ๒ รุ่น

ไม้งามคัพ

2. เด็ก เยาวชน และประชาชน

โครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน
"อ้าเภอเมืองตากคัพ"

นันทนาการเป็นสือ่ ปูองกัน
ตนเองจากสิง่ ยั่วยุ อบายมุข

ต้าบลไม้งาม จ้านวน ๙ หมู่

๕

ส้านกปลัด

และสิง่ เสพติด

เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชน/

จัดส่งนักกีฬาตัวแทนต้าบล

-

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ประชาชนต้าบล ประชาชนชาวต้าบลไม้งาม

ประชาชนมีกจิ กรรม

ไม้งามร่วมแข่งขันฟุตบอล

ไม้งามร่วมการ สามารถพัฒนาตนเองโดยใช้

กีฬาและนันทนาการ

มวลชนฯ

แข่งขันฟุตบอลฯ กีฬาและนันทนาเพือ่ ความ

ส้านักปลัด

เป็นเลิศทางด้านกีฬา
๖

โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
และประชาชน

เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชน/

ประชาชนชาวต้าบลไม้งาม

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เยาวชนและ

ประชาชนชาวต้าบลไม้งาม

ประชาชนมีกจิ กรรม

ร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชน

ประชาชนเข้าร่วม สามารถพัฒนาตนเองโดยใช้

กีฬาและนันทนาการ

และประชาชน

แข่งขันฟุตบอลฯ กีฬาและนันทนาเพือ่ ความ

ส้านักปลัด

เป็นเลิศทางด้านกีฬา
๗

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล

เพือ่ จัดอบรมทักษะกีฬา

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เบือ้ งต้น

ขั้นพืน้ ฐานส้าหรับเยาวชนต้าบลไม้งาม

ฟุตบอลขั้นพืน้ ฐานให้กบั

ทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

โครงการ

มีทักษะการเล่น

แก่เยาวชน จ้านวน ๓๐ คน

ฝึกอบรม

กีฬาฟุตบอล

เยาวชนต้าบลไม้งาม

-

-

๗๐,๐๐๐

-

เยาวชนเข้าร่วม เด็ก และเยาวชนมีความรู้

ส้านักปลัด

เป้าหมาย
ที่
๘

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

๗๐,๐๐๐

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตซอล

เพือ่ ให้เด็ก/เยาวชนมีความรู้ - จัดฝึกอบรมให้ความรู้

ขั้นพืน้ ฐานส้าหรับเยาวชนต้าบลไม้งาม

ในเรื่องฟุตซอลอย่างถูกต้อง เบือ้ งต้นทักษะการเล่นฟุตซอล
ขั้นพืน้ ฐานแก่เยาวชน

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

เยาวชนเข้าร่วม เด็กและเยาวชนมีความรู้
โครงการ

และทักษะการเล่นกีฬา

ฝึกอบรม

ฟุตซอล

ผู้บริหาร

ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี

ส้านักปลัด

จ้านวน ๓๐ คน
๙

โครงการนันทนาการเพือ่ พนักงานและ

1. เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงาน

๑. กลุม่ พนักงาน ลูกจ้าง

ลูกจ้างเทศบาลต้าบลไม้งาม

เทศบาลออกก้าลังกายเพือ่

ผู้บริหาร

ให้สขุ ภาพแข็งแรง

๒. ประเภทกีฬา เปตอง,

2. เพือ่ ส่งเสริมความสามัคคี กีฬาพืน้ บ้าน ฯลฯ

-

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

พนักงานลูกจ้าง ในหมูค่ ณะ และมีสขุ ภาพ
ร่วมกิจกรรม
นันทนาการ

แข็งแรง

ส้านักปลัด

4.1 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ปุวยเอดส์

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10 คน

60,000

60,000

60,000

60,000

คุณภาพชีวิตผู้ปุวยเอดส์

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ผู้ปุวยเอดส์

ผู้ปุวยเอดส์มีรายได้

ทีม่ ีสทิ ธิซงึ่ มา

ในการยังชีพและ

แสดงตน

มีคุณภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น

ส้านักปลัด

ประจ้าปีได้รับ
เงินครบทุกราย
๒

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา

สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

400 คน

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

คนพิการ

คนพิการมีรายได้

คุณภาพชีวิตและประกัน

ทีม่ ีสทิ ธิซงึ่ มา

ในการยังชีพและ

รายได้คนพิการ

แสดงตน

มีคุณภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น

ส้านักปลัด

ประจ้าปีได้รับ
เงินครบทุกราย
3

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สงู อายุ

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา

1,344 คน

ผู้สงู อายุ

ผู้สงู อายุมีรายได้

คุณภาพชีวิตและ

ทีม่ ีสทิ ธิซงึ่ มา

ในการยังชีพและ

ประกันรายได้ผู้สงู อายุ

แสดงตน

มีคุณภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น

10,185,600

10,185,600

10,185,600

10,185,600

ประจ้าปีได้รับ
เงินครบทุกราย

ส้านักปลัด

เป้าหมาย
ที่
๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

57,100

57,100

57,100

57,100 กองทุนสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการชุมชน

หลัก

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต้าบล

เพือ่ สนับสนุนส่งเสริม

สนับสนุนเงินสมทบให้แก่

ไม้งาม (1,142 คน*50 บาท = 57,100 บาท)

กองทุนสวัสดิการชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ทต.ไม้งามให้มีความ

ทต.ไม้งามในอัตรา

สามารถด้าเนินงาน

และมีประสิทธิภาพ

เข้มแข็ง และมีประสิทธิ

1,142 คน x 50 บาท

มีประสิทธิภาพ

ในการด้าเนินงาน

มากขึ้น

มากยิ่งขึ้น

ภาพมากขึ้น

ชุมชน ทต.ไม้งาม ทต.ไม้งาม มีความเข้มแข็ง

ส้านักปลัด

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มุง่ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 แผนงานสาธารณสุข
๑

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้้าดืม่
ตูห้ ยอดเหรียญ

๒

เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพ

สุม่ เก็บตัวอย่างน้้าดืม่ จาก

น้้าดืม่ จากตูห้ ยอดเหรียญ

แหล่งน้้าที่

ประชาชนได้บริโภค

กอง

ตูห้ ยอดเหรียญ โดยใช้ชุด

ได้รับการ

น้้าดืม่ ทีส่ ะอาด

สาธารณสุข

ประชาชนได้บริโภคน้้าดืม่

ตรวจสอบโคลิฟอร์ม

ตรวจสอบ

ทีส่ ะอาดปลอดภัย

แบคทีเรียในน้้า
จ้านวนคูม่ ือ

ประชาชนมีความรู้

กอง

ฉบับย่อ

ความเข้าใจในการ

สาธารณสุข

โครงการจัดท้าคูม่ ือประชาชนตามเทศบัญญัติ เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้ จัดท้าคูม่ ือส้าหรับประชาชน
เทศบาลต้าบลไม้งาม ว่าด้วยการสาธารณสุข ความเข้าใจในการจัดเก็บ
พ.ศ. 2556

10,000

50,000

10,000

50,000

10,000

50,000

10,000

50,000

ฉบับย่อ อ่านเข้าใจง่าย

ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต

จัดเก็บค่าธรรมเนียม

ตามเทศบัญญัติ

เพิม่ รายได้ในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม

๓

โครงการประชาสัมพันธ์การ

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับ

ประชาชนสามารถ

กอง

ความรู้ในการ

ปูองกันตนเองจากโรค

สาธารณสุข

ปูองกันโรคพิษ

พิษสุนขั บ้าได้

สุนัขบ้าครอบ
คลุมทัง้ ๙ หมู่บา้ น

๔

โครงการอบรมปูองกันโรคติดต่อ

เพื่อให้ความรู้และวิธกี ารปฎิบตั ิ

จากสัตว์สคู่ น

ตนเองเพื่อปูองกันโรคติดต่อจาก

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

กอง

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

ประชาชนสามารถปูองกัน

สามารถผ่านการ

ตนเองจากโรคติดต่อทีม่ า สาธารณสุข

สัตว์สคู่ น

๕

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกัน

๑.เพื่อฉีดวัคซีนปูองกันโรค

สุนัขและแมวที่

โรคพิษสุนัขบ้า

พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ลีย้ ง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ทดสอบร้อยละ 70

จากสัตว์ได้

สุนัขและแมวได้รบั

พืน้ ทีต่ ้าบลไม้งามเป็นเขต

กอง

การฉีดวัคซีนปูองกัน

ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

สาธารณสุข

ในพื้นที่

โรคพิษสุนัขบ้า

๒.เพื่อสร้างจิตส้านึกและความ

อย่างทัว่ ถึงและ

รับผิดชอบของผู้เลีย้ งสัตว์ได้มี

ครอบคลุมทัง้

ส่วนร่วมโดยน้าสัตว์ทเี่ ลีย้ งมารับ

๙ หมูบ่ ้าน

บริการ

๖

โครงการปัน่ จักรยานเพือ่ สุขภาพ

๑.เพื่อให้ประชาชนทีเ่ ข้าร่วม

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ผู้เข้าร่วมโครงการได้๑.ประชาชนทีเ่ ข้าร่วม

โครงการมีสุขภาพแข็งแรง

ออกก้าลังกายโดยการ
โครงการมีสขุ ภาพร่างกาย

๒.เพื่อกระตุน้ ให้ประชาชน

ปัน่ จักรยาน ๑๐๐% แข็งแรง

ตระหนักถึงการออกก้าลังกาย

2.ประชาชนตระหนักถึง

แบบปัน่ จักรยาน

การออกก้าลังกายแบบ

กอง
สาธารณสุข

ปัน่ จักรยาน

๗

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการ

เพือ่ อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ ประชาชน หมูท่ ี่ ๑-๙

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนสามารถดูแล

ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคติดต่อ

การดูแลตนเองจากโรค

สามารถผ่านการ

ตนเองได้เบือ้ งต้นจาก

ติดต่อให้กับประชาชน

ทดสอบความรู้

โรคติดต่อ

กอง
สาธารณสุข

ร้อยละ ๗๐

๘

โครงการ อสม. ยุคใหม่กา้ วทันวิทยาการด้าน

-เพือ่ พัฒนาศักยภาพ อสม.

อบรมเสริมสร้างความรู้

สาธารณสุข สูส่ งั คมเศรษฐกิจอาเซียน

สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

แก่ อสม. ในเขต

การทดสอบ

ในโรคติดต่อทีม่ ากับการ

รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

เทศบาลต้าบลไม้งาม

ความรู้

เคลือ่ นย้ายแรงงานจาก

สังคมเศรษฐกิจอาเซียน
-เพือ่ เสริมสร้างความรู้

-

๕๐,๐๐๐

-

-

อสม.สามารถผ่าน -อสม.มีความรู้ความเข้าใจ

ร้อยละ ๗๐

ประชาคมอาเซียน
-อสม.สามารถปรับแผน

กอง
สาธารณสุข

ความเข้าใจในการปูองกัน

การด้าเนินงานด้าน

และควบคุมโรคติดต่อ

สาธารณสุขมูลฐานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
การเกิดโรคติดต่อต่างๆ

๙

โครงการอบรมให้ความรู้ดา้ นสุขาภิบาล

เพื่อพัฒนาปรับปรุงร้านจ้าหน่าย

ร้านจ้าหน่ายอาหาร

อาหารแก่ผู้ประกอบการร้านจ้าหน่ายอาหาร

อาหารให้มีความสะอาดตาม

ในเขตเทศบาลต้าบล

รับปูายรับรอง

เป็นมาตรฐานได้รับปูาย

มาตรฐานของกรมอนามัย

ไม้งาม

"อาหารสะอาด"

รับรอง "อาหารสะอาด"

ในเขตเทศบาลต้าบลไม้งาม

๓๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

-

จ้านวนร้านทีไ่ ด้ ร้านจ้าหน่ายอาหารมีความ

กอง
สาธารณสุข

เพิม่ ขึ้น

๑๐ โครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้ท้าหน้าทีด่ ูแล

เพื่อให้ อสม. แกนน้าสุขภาพ ผู้น้า

อสม. แกนน้าสุขภาพ

ด้านสุขภาพในหมูบ่ ้าน (อสม. แกนน้า

ชุมชน มีความรู้และพัฒนาศักยภาพ ผู้น้าชุมชนหมูท
่ ี่ ๑-๙

สุขภาพ ผู้น้าชุมชน)

ตนเองในเรื่องสุขภาพ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ อสม. แกนน้าสุขภาพ อสม. แกนน้าสุขภาพ
ผู้น้าชุมชน สามารถ ผู้น้าชุมชน มีความรู้และ
ผ่านการทดสอบ

พัฒนาศักยภาพตนเอง

ความรู้ร้อยละ ๗๐

ในเรื่องสุขภาพด้าน

กอง
สาธารณสุข

ปูองกันโรค ส่งเสริม
สุขภาพได้

๑๑ โครงการปูองกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เพื่อควบคุมและปูองกัน

-พ่นเคมีควบคุมโรค

การระบาดของโรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกพืน้ ที่

และลดจ้านวนผู้ปวุ ยด้วยโรค

ระบาด เมือ่ พบผู้ปุวย

ไข้เลือดออกของประชาชนในเขต

ภานใน ๒๔ ชั่วโมง

เทศบาลฯ

-ประชาสัมพันธ์
บทความ/เอกสาร
แผ่นพับ/ปูาย ความรู้
เกีย่ วกับการปูองกัน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ -พ่นเคมีควบคุมโรค -ด้าเนินการควบคุมโรค
ในพื้นทีร่ ะบาดได้ อย่างทันท่วงทีเมือ่ พบ
ครอบคลุม ภายใน ผู้ปุวย
๒๔ ชม.

-ลดความรุนแรงของโรค

อย่างน้อย 90% ไข้เลือดออกในเขต

เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
๑๒ โครงการอาหารปลอดภัย

เพื่อตรวจร้านอาหารและแผงลอย
จ้าหน่ายอาหาร ให้ได้มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข

ร้านอาหารและ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

จ้านวนร้านอาหาร ร้านอาหารและแผงลอย

แผงลอยจ้าหน่าย

แผงลอยจ้าหน่าย

จ้าหน่ายอาหาร ได้

อาหารในเขตเทศบาล

อาหาร

มาตรฐานของกระทรวง

ต้าบลไม้งาม
๑๓ โครงการอบรมให้ความรู้

กอง
สาธารณสุข

สาธารณสุข

๑.เพือ่ ให้ความรู้เกีย่ วกับ

๑.ประชาชนในเขต

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

การวางแผนครอบครัว

การวางแผนครอบครัว

ต้าบลไม้งามทีส่ นใจ

ความรู้หลังการ เสียงได้รับความรู้ การวาง

สูค่ รอบครัวทีม่ ีประสิทธิภาพ

๒.ปูองกันโรคติดต่อทาง

๒.กลุม่ วัยเสีย่ ง

อบรม ไม่น้อย แผนครอบครัว เพือ่ น้าไป

เพศสัมพันธ์

แบบทดสอบ

๑. ประชาชนและกลุม่ วัย

กอง
สาธารณสุข

กว่าร้อยละ ๘๐ ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้
๒. ลดความเสีย่ งโรคติด
ต่อทางเพศสัมพันธ์

๑๔ โครงการอบรมให้ความรู้
การดูแลสุขภาพในหญิงตัง้ ครรภ์

๑.เพื่อให้หญิงตัง้ ครรภ์มีความรู้
ในการดูแลสุขภาพระหว่าง

หญิงตัง้ ครรภ์ในเขต

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ต้าบลไม้งาม

ตัง้ ครรภ์

แบบทดสอบความรู้ ๑.หญิงตัง้ ครรภ์สามารถ
หลังการอบรม

ดูแลสุขภาพตนเอง

ไม่น้อยกว่า

ระหว่างตัง้ ครรภ์ได้ดี

กอง
สาธารณสุข

ร้อยละ ๘๐

๑๕ โครงการอบรมให้ความรู้

๑.เพื่อติดตามให้ความรู้การดูแล

มารดาหลังคลอด

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

แบบทดสอบความรู้ ๑.หญิงหลังคลอดบุตร

สามารถดูแลสุขภาพตนเอง สาธารณสุข

ในการดูแลสุขภาพมารดา

สุขภาพของมารดา

หลังคลอดบุตร และ ทารก เชิงรุก

๒.เพื่อให้ความรู้มารดาในการ

ไม่น้อยกว่า

และดูแลสุขภาพ

ดูแลสุขภาพของทารก

ร้อยละ ๘๐

ของทารกได้

๑๖ โครงการอบรมให้ความรู้
โภชนาการในกลุม่ ประชาชน

๑.เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
ในด้านโภชนาการทีถ่ ูกต้อง

หลังการอบรม

ประชาชน
ในเขตต้าบลไม้งาม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

กอง

แบบทดสอบความรู้

ประชาชนมีความรู้

กอง

หลังการอบรม

การบริโภคอาหาร

สาธารณสุข

ในเขตต้าบลไม้งาม

๑๗ โครงการอบรมให้ความรู้
โภชนาการในกลุม่ ผู้สูงอายุ

เหมาะสมตามวัย

เพือ่ ให้ความรู้กับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

ในด้านโภชนาการทีถ่ ูกต้อง

ในเขตต้าบลไม้งาม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ในเขตต้าบลไม้งาม

๑๘ โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาพจิต ในกลุม่ ประชาชนทัว่ ไป

๑.เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้

ประชาชน

และเข้าใจภาวะสุขภาพจิต

ในเขตต้าบลไม้งาม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ไม่น้อยกว่า

ทีถ่ กู ต้องตามหลัก

ร้อยละ ๘๐

โภชนาการ

แบบทดสอบความรู้

ผู้สูงอายุมีความรู้

กอง

หลังการอบรม

การบริโภคอาหารที่

สาธารณสุข

ไม่น้อยกว่า

ถูกต้องตามหลัก

ร้อยละ 60

โภชนาการ

1.แบบทดสอบ ๑.ประชาชนมีความรู้และ

กอง

ความรู้หลังอบรม เข้าใจภาวะสุขภาพจิตทีด่ ี สาธารณสุข

ทีด่ ีและสุขภาพจิตทีไ่ ม่ดี

ไม่นอ้ ยกว่า

และสุขภาพจิตทีไ่ ม่ดี

๒.เพือ่ ให้ประชาชนประเมิน

ร้อยละ 60

๒.ประชาชนประเมิน

สุขภาพจิตตนเองและผู้อื่น

2.ประเมิน

สุขภาพจิตตนเองและ

ได้เบือ้ งต้น

สุขภาพจิตเบือ้ ง ผู้อื่นได้เบือ้ งต้น
ต้นได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 60

๑๙ โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตในกลุม่ ผู้สูงอายุ

๑.เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพจิตทีด่ ี

ผู้สูงอายุ
ในเขตต้าบลไม้งาม

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

1.สามารถท้า

๑.ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิต

กิจกรรมตามแบบ ทีด่ ีมีรอยยิ้ม

๒.เพือ่ ให้ผู้สูงอายุน้า

ทดสอบได้ไม่นอ้ ย ๒. ผู้สูงอายุน้ากิจกรรม

กิจกรรมไปปรับใช้ในชีวติ

กว่าร้อยละ 60 ไปปรับใช้ในชีวติ

ประจ้าวันได้

2. แบบทดสอบ ประจ้าวันได้

กอง
สาธารณสุข

ความสุขไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

๒๐ โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตในเด็กประถมวัย

๑.เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก
ประถมวัยมีสุขภาพจิตทีด่ ี

เด็กประถมวัย

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

1.สามารถท้า

๑.เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก

กอง

กิจกรรมตามแบบ ประถมวัยมีสุขภาพจิตทีด่ ี สาธารณสุข

ในเขตต้าบลไม้งาม

๒.เพือ่ ให้เด็กประถมวัยน้า

ทดสอบได้ไม่นอ้ ย ๒.เพือ่ ให้เด็กประถมวัย

กิจกรรมไปปรับใช้ในชีวติ

กว่าร้อยละ 60 น้ากิจกรรมไปปรับใช้ใน

ประจ้าวันได้

2. แบบทดสอบ ชีวติ ประจ้าวันได้
ความสุขไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80

๒๑ โครงการอบรมให้ความรู้

๑.เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปรู้จัก

ประชาชนทัว่ ไป

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

แบบทดสอบ

๑.ประชาชนทัว่ ไป

กอง

พืชสมุนไพรใกล้บ้านลดความเสีย่ ง

พืชสมุนไพรใกล้บา้ นลดความ

ความรู้หลัง

รู้จักพืชสมุนไพรใกล้บ้าน สาธารณสุข

เบาหวานและความดัน

เสีย่ งเบาหวานและความดัน

อบรมไม่น้อย

ลดความเสีย่ งเบาหวาน

๒.ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

กว่าร้อยละ 60 และความดัน
๒.มีการปลูกพืชสมุนไพร

ในครัวเรือน

ในครัวเรือน
๒๒ โครงการส่งเสริมการเลือกและวิธีการ

๑เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปรู้จัก

ประชาชนทัว่ ไป

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

แบบทดสอบ

๑ประชาชนทัว่ ไปรู้จัก

กอง
สาธารณสุข

ประกอบอาหารเพือ่ ลดความเสีย่ ง

เลือกเครื่องปรุงและวิธกี าร

ความรู้หลัง

เลือกเครื่องปรุงและวิธี

โรคเบาหวานและความดัน

ประกอบอาหารทีล่ ดความเสีย่ ง

อบรมไม่น้อย

การประกอบอาหารที่

การเป็นเบาหวานและความดัน

กว่าร้อยละ 80 ลดความเสีย่ งการเป็น
เบาหวานและความดัน

๒๓ โครงการพัฒนาบุคลากร

๑.เพื่อให้บคุ ลากรในศูนย์ฯมี

บุคลากรภายในศูนย์ฯ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

แบบทดสอบ

บุคลากรในศูนย์ฯมี

กอง
สาธารณสุข

ภายในศูนย์ฟนื้ ฟูคุณภาพชีวติ

ความรู้ในด้านการดูแลและ

ความรู้หลัง

ความรู้ในด้านการดูแล

ผู้สูงอายุและผู้พิการต้าบลไม้งาม

ส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุและ

อบรมไม่น้อย

และส่งเสริมสุขภาพใน

ในด้านการดูแลและ

ผู้พิการเขตต้าบลไม้งาม

กว่าร้อยละ 80 ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ส่งเสริมสุขภาพ

๒๔ โครงการส่งเสริมลดความ
เสีย่ งโรคความจ้าเสือ่ มในผู้สูงอายุ

เขตต้าบลไม้งาม

๑.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้

ผู้สูงอายุ

เรื่องกิจกรรมทีใ่ ช้ฝึกสมอง

ในต้าบลไม้งาม

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

1.แบบทดสอบ ๑.ผู้สูงอายุมีความรู้
ความรู้หลังอบรม เรื่องกิจกรรมทีใ่ ช้ฝึกสมอง

ลดความเสีย่ งโรคความจ้าเสือ่ ม

ไม่นอ้ ยกว่า

ลดความเสีย่ งโรค

ในผู้สูงอายุ

ร้อยละ 60

ความจ้าเสือ่ มในผู้สูงอายุ

๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้กิจกรรม

2.สามารถท้า

๒.ผู้สูงอายุได้ใช้กิจกรรม

ในการฝึกสมองและสามารถ

กิจกรรมตามแบบ ในการฝึกสมองและสามารถ

น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้

ทดสอบได้ไม่น้อย น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้

กอง
สาธารณสุข

กว่าร้อยละ 60

๒๕ โครงการอบรมพัฒนา

๑.เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลด้าน

กลุม่ CG

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กอง

ความรู้หลังอบรม ด้านความรรู้เรื่องการดูแล

สาธารณสุข

ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและ

ความรรู้เรื่องการดูแลส่งเสริม

ผู้พิการทีม่ ีภาวะพึง่ พิง

สุขภาพและปูองกันโรค

ภาวะพึง่ พิง

ไม่นอ้ ยกว่า

ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค

๒.เพื่อเพิ่มทักษะการดูแล

กลุม่ ผู้สนใจ

ร้อยละ 60

๒.เพื่อเพิ่มทักษะการดูแล

26 โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะ
ทีก่ ่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

กลุม่ ผู้ดูแลผู้มี

1.แบบทดสอบ ๑.เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ดูแล

ส่งเสริมปูองกันโรคให้กับผู้ดูแล

ส่งเสริมปูองกันโรคให้กับผู้ดูแล

๓.เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถกลับไป

๓.เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถกลับ

ดูแลผู้ปวุ ยทีม่ ีภาวะพึ่งพิงได้

ไปดูแลผู้ปวุ ยทีม่ ีภาวะพึ่งพิงได้

เพือ่ ให้ประชาชนเห็นถึงความ

การลดใช้ภาชนะทีเ่ ป็น

ส้าคัญในการเลือกใช้ภาชนะ

อันตรายต่อสุขภาพ

บรรจุอาหารทีไ่ ม่เป็นอันตราย

เช่น กล่องโฟม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

จ้านวนผู้เข้า

ประชาชนมีความรู้ความ

กอง

ร่วมโครงการ

เข้าใจในการเลือกใช้ภาชนะ

สาธารณสุข

ทีป่ ลอดภัยต่อสุขภาพและ

27 โครงการพัฒนามาตรฐานกิจการทีเ่ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

28 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก

ต่อสุขภา

ถุงพลาสติก เป็นต้น

เพือ่ ให้กจิ การ ร้านค้าด้าเนิน

อบรมผู้ประกอบการ

กิจการโดยไม่สง่ ผลกระทบ

เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

จ้านวนผู้

กิจการร้านค้ามีมาตรฐาน

กอง

กิจการอันเป็นอันตราย

ประกอบการ

ไม่ก่อผลกระทบต่อชุมชน

สาธารณสุข

ต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

ต่อสุขภาพ

ทีเ่ ข้าร่วม

เพือ่ ให้ครู เด็กปฐมวัย และ

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา

เด็กปฐมวัยใน ศพด. ทัง้

กอง

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เด็กปฐมวัยใน

ศพด.ทัง้ 3 แห่ง 3 แห่ง มีความรู้ ความเข้าใจ สาธารณสุข

ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล

ผู้ประกอบอาหารกลางวัน เด็กเล็กทัง้ 3 แห่ง มีความรู้

ต้าบลไม้งาม

ส้าหรับเด็กปฐมวัย ได้รับ

ความเข้าใจในการดูแลรักษา

มีความรู้ความ

ความรู้เกีย่ วกับสุขภาพ

สุขภาพอนามัยของตนเองได้

เข้าใจในการ

อนามัยจากเจ้าหน้าที่

อย่างถูกวิธี

ในการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยของตนเองได้

ดูแลรักษาสุขภาพ

อย่างถูกวิธี

อนามัยของ

สาธารณสุขชุมชน
เพือ่ จัดกิจกรรมประกวด

ตนเองได้อย่าง

หนูนอ้ ยสุขภาพดี

ถูกวิธีอย่างน้อย
ร้อยละ 80

29 โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์เนือ่ งใน
วันเอดส์โลก

มุง่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ จัดอบรมเกีย่ วกับโรคเอดส์

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

ข่าวสาร สถานการณ์ของโรค ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และการปูองกันตนให้หา่ ง

ด้านโรคเอดส์แก่ประชาชน

ประชาชนได้รับ ประชาชนสามารถปูองกัน

กอง
สาธารณสุข

ความรู้ ความ

ตนให้ปลอดภัยจาก

เข้าใจทีถ่ ูกต้อง

โรคเอดส์ได้

จ้านวน อสม.

อสม.มีองค์ความรู้และ

กอง
สาธารณสุข

ไกลเอดส์

30 โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของ อสม. ประจ้า
หมูบ่ ้าน

อสม.มีองค์ความรู้งานด้าน จัดอบรม อสม. เพือ่ พัฒนา

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

สาธารณสุขในการด้าเนิน

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ทีเ่ ข้าร่วม

สามารถปฏิบัตงิ านให้เกิด

กิจกรรมด้านต่างๆ ทีเ่ ป็นการ

ด้านสาธารณสุข

โครงการ

ความเชื่อถือต่อประชาชน

ดูแลสุขภาพของคนในหมูบ่ ้าน

ในการท้าหน้าที่

31 โครงการอบรมการดูแลสุขภาพหญิงตัง้ ครรภ์
และทารกแรกเกิด

เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมการ

หญิงตัง้ ครรภ์ในหมูบ่ ้าน

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

พัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก

จ้านวนผู้เข้า

หญิงตัง้ ครรภ์มีความรู้

กอง

ร่วมโครงการ

ความเข้าใจในการดูแล

สาธารณสุข

ในชุมชน

สุขภาพของตนเองและ
ทารกแรกเกิดได้

32 โครงการวันปลอดรถ ลดโลกร้อน
(Car free day)

เพือ่ รณรงค์สง่ เสริมให้

ประชาชน เด็ก เยาวชน

ประชาชนใช้จักรยาน

ผู้สูงอายุในต้าบลไม้งาม

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

จ้านวนผู้

ประชาชนมีสมรรถภาพ

เข้าร่วมโครงการ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน

กอง
สาธารณสุข

มีสขุ ภาพดีหา่ งไกลโรค

มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ มีสขุ ภาพดี
ห่างไกลโรค

33 โครงการจัดซือ้ เครื่องออกก้าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมมีฐานยึดรั้ง หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ส่งเสริมการ

๑ โครงการ

-

300,000

-

-

ออกก้าลังกายให้กับ

จ้านวนชุด

ประชาชนมีสถานที่

กอง

ออกก้าลังกาย

ออกก้าลังกาย

สาธารณสุขฯ

ประชาชน
34 โครงการจัดซือ้ เครื่องออกก้าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมมีฐานยึดรั้ง หมูท่ ี่ 5

เพือ่ ส่งเสริมการ

กลางแจ้งมากขึ้น
๑ โครงการ

-

300,000

-

-

ออกก้าลังกายให้กับ

จ้านวนชุด

ประชาชนมีสถานที่

กอง

ออกก้าลังกาย

ออกก้าลังกาย

สาธารณสุขฯ

ประชาชน

๓๕ โครงการจัดซือ้ เครื่องออกก้าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมมีฐานยึดรั้ง บริเวณ

เพือ่ ส่งเสริมการ
ออกก้าลังกายให้กับ

กลางแจ้งมากขึ้น

๑ โครงการ

-

-

-

300,000

จ้านวนชุด

ประชาชนมีสถานที่

กอง

ออกก้าลังกาย

ออกก้าลังกาย

สาธารณสุขฯ

กลุม่ บ้านดอยเม่น
๓๖ โครงการจัดซือ้ เครื่องออกก้าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมมีฐานยึดรั้ง หมูท่ ี่ 9

ประชาชน
เพือ่ ส่งเสริมการ

กลางแจ้งมากขึ้น
๑ โครงการ

-

300,000

-

-

ออกก้าลังกายให้กับ

จ้านวนชุด

ประชาชนมีสถานที่

กอง

ออกก้าลังกาย

ออกก้าลังกาย

สาธารณสุขฯ

ประชาชน

กลางแจ้งมากขึ้น
970,000

1,890,000

970,000

1,240,000

5,070,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ผู้ได้รับความ

ผู้ดอ้ ยโอกาสทางสังคม

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
๑

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ดอ้ ยโอกาส

เพือ่ บรรเทาความเดือนร้อน

ให้การสงเคราะห์ครอบครัว

เบือ้ งต้นแก่ผู้ดอ้ ยโอกาส

ผู้ประสบความเดือนร้อน

ช่วยเหลือ

ได้รับความช่วยเหลือ

และตกอยู่ในสภาวะ

ครอบครัวทีม่ ีฐานะยากจน

มีความพึงพอใจ

เบือ้ งต้นตามความ

ยากล้าบาก

ครอบครัวผู้ตกอยู่ในสภาวะ

ต่อการให้บริการ

จ้าเป็นและเหมาะสม

ส้านักปลัด

ยากล้าบาก ฯลฯ

และช่วยเหลือ

ทีเ่ ป็นไปตามหลักเกณฑ์การ

ของเทศบาล

ช่วยเหลือ

๒

โครงการบ้านท้องถิน่ ไทยเทิดไท้

เพือ่ ก่อสร้าง ซ่อมแซมทีอ่ ยู่

องค์ราชัน

อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส

1 แห่ง

–

–

-

150,000

ผู้ได้รับความ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้

ช่วยเหลือ

และผู้ยากจนภายใน

ผู้อยากไร้ ผู้ยากจน ให้มี

มีความพึงพอใจ ต้าบลไม้งาม ได้มีความ

ทีอ่ ยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ต่อการให้บริการ เป็นอยู่ทดี่ ีขึ้น สามารถ

10,000

10,000

10,000

และช่วยเหลือ

แก้ไขปัญหาความ

ของเทศบาล

เดือดร้อนของประชาชน

160,000

190,000

-

จ้านวน

เด็กมีสถานทีเ่ ล่น

และออกก้าลังกาย

เครื่องเล่น

กลางแจ้ง เพือ่ ออก

เสริมสร้างพัฒนาการ

ร้อยละความ

ก้าลังกายเสริมสร้าง

พึงพอใจฯ

พัฒนาการทีเ่ หมาะสม

ขนาด

เด็ก เยาวชน และ

ของสนาม

ประชาชนมีสุขภาพ

กองช่าง

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
1

โครงการจัดซือ้ เครื่องเล่น /อุปกรณ์
สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง หมูท่ ี่ 4

2

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมูท่ ี่ ๔

เพือ่ ให้เด็กมีสถานทีเ่ ล่น

จ้านวน ๑ ชุด

เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน

ปรับปรุงสนามฟุตบอล

และประชาชนในหมูบ่ ้าน

ตะกร้อ เปตอง

-

-

200,000

250,000

-

-

-

ส้านักปลัด

กองช่าง

ได้มีสถานทีเ่ ล่นกีฬา

จ้านวนรวม ๑ รายการ

ออกก้าลังกายเพือ่ สุขภาพ
๓

โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชน
บ้านหนองกระโห้

-

-

-

โครางการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

พึงพอใจฯ

แข็งแรง

ขนาด

เด็ก เยาวชน และ

ปรับปรุงสนามฟุตบอล

และประชาชนในหมูบ่ ้าน

สนามตะกร้อ

ของสนาม

ประชาชนมีสุขภาพ

ได้มีสถานทีเ่ ล่นกีฬา

จ้านวนรวม ๑ รายการ

ร้อยละความ

ร่างกายทีส่ มบูรณ์

พึงพอใจฯ

แข็งแรง

ขนาดของ

เด็ก เยาวชน และ

1,200,000

เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน

ขนาดพืน้ ทีล่ าน

และประชาชนในหมูบ่ ้าน

65 x 45 ม.

สนามฯ

ประชาชนมีสุขภาพ

ได้มีสถานทีเ่ ล่นกีฬา

หรือพืน้ ทีใ่ ช้สอย

ร้อยละความ

ร่างกายทีส่ มบูรณ์

ออกก้าลังกายเพือ่ สุขภาพ

2,925 ตารางเมตร

พึงพอใจฯ

แข็งแรง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม

เพือ่ ให้มีสถานทีส่ ้าหรับ

ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ

จ้านวน

ประชาชนมีสถานที่

สนามกีฬา/ลานกีฬาเทศบาลต้าบลไม้งาม

เล่นกีฬาออกก้าลังกาย

น้้ารดสนามหญ้า ระบบ

โครงการ

ส้าหรับออกก้าลังกาย

เพือ่ สุขภาพอนามัยที่

ระบายน้้า ซ่อมแซมอาคาร

เพือ่ สุขภาพ ช่วยปูองกัน

แข็งแรงสมบูรณ์และ

และหญ้า ส่วนทีช่ ้ารุด

และแก้ไขปัญหา

ห่างไกลยาเสพติด

เสียหาย ตีเส้นสนาม

ยาเสพติดได้

บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านสามไร่

5

ร่างกายทีส่ มบูรณ์

เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน

ออกก้าลังกายเพือ่ สุขภาพ
๔

ร้อยละความ

หมูท่ ี่ 1

-

-

150,000

1,500,000

-

-

-

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ลานกีฬา จัดหาอุปกรณ์
ประจ้าสนามกีฬา
จ้านวน 1 โครงการ
๖

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล

เพือ่ ให้มีสถานทีส่ ้าหรับ จ้านวน 1 โครงการ

ต้าบลไม้งาม

เล่นกีฬาออกก้าลังกาย

-

100,000

-

-

จ้านวน

ประชาชนมีสถานที่

โครงการ

ส้าหรับออกก้าลังกาย

กองช่าง

เพือ่ สุขภาพอนามัยที่

เพือ่ สุขภาพ ช่วยปูองกัน

แข็งแรงสมบูรณ์และ

และแก้ไขปัญหา

ห่างไกลยาเสพติด

ยาเสพติดได้
150,000

550,000

1,500,000

1,200,000

3,400,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จ้านวนเด็กและ

เด็กและเยาวชนใน

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1

โครงการสอนร้าไทย ช่วงปิดภาคเรียน

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและ

เด็ก และเยาวชน

เยาวชนในต้าบลไม้งาม

ในต้าบลไม้งาม

เยาวชนร้อยละ

ต.ไม้งาม มีกจิ กรรมท้า

เรียนรู้และท้ากิจกรรม

จ้านวน 20 คน

80 ทีเ่ ข้าร่วมมี

ในช่วงปิดเทอม

ในช่วงปิดเทอม

ส้านักปลัด

สามารถด้าน
ร้าไทย

2

โครงการปูองกันการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

1. เพือ่ ให้วัยรุ่นหญิงมี

เด็กและเยาวชนหมูบ่ ้านละ

พฤติกรรมทางเพศทีป่ ลอดภัย

3 คน จ้านวน 9 หมูบ่ ้าน

30,000

-

-

-

เด็กและเยาวชนที่ 1. วัยรุ่นหญิงมีความรู้
เข้าร่วมโครงการ ความเข้าใจการดูแลสุขภาพ

จากการตัง้ ครรภ์ไม่พึง

รวม 27 คน คณะท้างานสภา

ร้อยละ 80 มีความรู้ และมีพฤติกรรมอนามัย

ประสงค์ โรคติดต่อทางเพศ

เด็กและเยาวชน คณะท้างาน

ความเข้าใจเรื่อง เจริญพันธุ์ทเี่ หมาะสม

สัมพันธ์ และปลอดภัยจาก

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

พฤติกรรมเสีย่ ง 2. ชุมชนมีสว่ นร่วมใน

ความรุนแรงทางเพศ
2. เพือ่ ให้ชุมชนตระหนักถึง

จ้านวน 50 คน

ต่อการตัง้ ครรภ์ใน การปูองกันปัญหาอนามัย
วัยรุ่นและตระหนัก การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น

ส้านักปลัด

3

โครงการประกวดแต่งค้าขวัญวันเอดส์โลก

ปัญหาการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม

ถึงปัญหาของการ

ในวันรุ่นอย่างยั่งยืน

ตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม

เพือ่ รณรงค์ให้เด็กและ

เด็กและเยาวชนในต.ไม้งาม

เยาวชนได้ตระหนักถึง

จ้านวน 20 คน

20,000

20,000

20,000

20,000

อันตรายของโรคเอดส์

4

โครการส่งเสริมให้ความรู้สทิ ธิและกฎหมาย

1. เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วม

ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุม่ สตรี

ทีเ่ กีย่ วข้องกับสตรี เด็ก เยาวชน ครอบครัว

โครงการมีความรู้สทิ ธิ

กลุม่ แม่บ้าน สมาชิกสภาทต.

และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

ไม้งาม สภาเด็กและเยาวชน ฯ

กับสตรีและครอบครัว

ชมรมผู้สงู อายุ ต.ไม้งาม

2. เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วม
เห็นความส้าคัญของสิทธิ

-

20,000

-

-

จ้านวนเด็ก

เด็กและเยาวชนได้รู้ถงึ

และเยาวชน

ผลกระทบและอันตราย

ทีเ่ ข้าร่วม

จากโรคเอดส์

ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

มีความรู้ดา้ นสิทธิและ

มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสตรี
ด้านสิทธิและ

เด็ก เยาวชน ครอบครัว

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น

จ้านวน 30 คน

สตรีและครอบครัว ความส้าคัญของสิทธิและ

และกฎหมายสตรี เด็ก

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ

และเยาวชนครอบครัว

สตรี เด็ก เยาวชน
ครอบครัว

5

โครงการพัฒนาสุขภาพจิตคิดเชิงบวกใส่ใจ

1.อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ

ผู้สงู อายุ

การดูแลด้านสุขภาพจิต

ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80

มีความรู้เกีย่ วกับการ

มีความรู้เกีย่ วกับ

ดูแลด้านสุขภาพจิต

วิธีการคิดเชิงบวกสร้าง

การดูแลสุขภาพจิต

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ความสุขให้กบั ผู้สงู อายุ

และวิธกี ารคิดเชิง

มีวิธีการคิดเชิงบวก

2.สร้างแนวทางและ

ชมรมผู้สงู อายุ ต.ไม้งาม
จ้านวน 30 คน

20,000

-

-

-

บวกสร้างความสุข สร้างความสุขให้กบั ตนเอง
ให้กับตนเอง

ส้านักปลัด

6

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สงู อายุ

เพือ่ เสริมสร้างความรู้

ประชาชนชายหญิง

ความเข้าใจในการก้าว

ทีม่ ีอายุระหว่าง 50 - 59 ปี

สูก่ ารเปลีย่ นแปลงทาง

จ้านวน 30 คน

-

20,000

-

-

ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ร้อยละ 80

ส้านักปลัด

ความรู้ ความเข้าใจใน

มีความรู้เข้าใจใน องค์ความรู้เกีย่ วกับการ

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ

การก้าวสูก่ ารเปลีย่ น พัฒนาก่อนเข้าวัยผู้สงู อายุ

ก่อนวัยผู้สงู อายุ

แปลงทางร่างกาย
อารมณ์ จิตใจก่อน
วัยผู้สูงอายุ

7

โครงการมอบประกาศเกียรติคุณผู้สงู อายุ

1.เพือ่ เป็นการส่งเสริม

จัดให้หมูบ่ ้านด้าเนินการคัด

คุณค่าและยกย่องเชิดชู

เลือกผู้สงู อายุทที่ ้าคุณ

ผู้สงู อายุ
2.ประชาชนในต.ไม้งาม

8,000

8,000

8,000

8,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประโยชน์ให้แก่หมูบ่ ้านๆละ

ประชาชนในต.ไม้งาม

ส้านักปลัด

ได้ตระหนักถึงความ
ส้าคัญของผู้สงู อายุ

2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)

ได้ตระหนักถึงความ

จ้านวน 18 คน

ส้าคัญของผู้สงู อายุ

มอบใบประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้สงู อายุทไี่ ด้รับคัดเลือก

8

โครงการประกวดผู้สงู อายุ ต.ไม้งามสุขภาพดี

1.เพือ่ เป็นการส่งเสริม

จัดให้หมูบ่ ้านด้าเนินการคัด

คุณค่าและยกย่องเชิดชู

เลือกผู้สงู อายุทมี่ ีสขุ ภาพดี

ผู้สงู อายุสขุ ภาพดี
2.เพือ่ สร้างกระแสให้

15,000

15,000

15,000

15,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม สร้างกระแสให้ผู้สงู อายุ
โครงการ

และประชาชนเห็นความ

หมูบ่ ้านละ 2 คน

ส้าคัญของการดูแลสุขภาพ

(ชาย 1 คน หญิง 1 คน)

อย่างต่อเนือ่ ง

ส้านักปลัด

ผู้สงู อายุและประชาชน

จ้านวน 18 คน

เห็นความส้าคัญของ

มอบเงินรางวัล และเกียรติบัตร

ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนือ่ ง
9

โครงการจัดตัง้ ศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไป
(งบประมาณจาก สนง.พัฒนาสังคมฯ)

เพือ่ ด้าเนินกิจกรรมตาม

แก่ผู้สงู อายุทไี่ ด้รับรางวัล
คนพิการในต้าบลไม้งาม

20,000

20,000

20,000

20,000 จ้านวนคนพิการ คนพิการในต้าบลไม้งาม

โครงการจัดตัง้ ศูนย์บริการ

ทีร่ ับบริการจาก

ได้รับการช่วยเหลือ

คนพิการทัว่ ไป

ศูนย์บริการฯ

การดูแลรักษาพยาบาล

ส้านักปลัด

และฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
10

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพือ่ อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ

ประชาชน หมูท่ ี่ ๑-๙

50,000

50,000

50,000

50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

ภัยของเสพติดและรู้จักวิธีการ

สามารถผ่าน

ปูองกันตนเองจากยาเสพติด

การทดสอบ
ร้อยละ 70

193,000

183,000

143,000

143,000

662,000

ปัญหายาเสพติดใน

กอง

พืน้ ทีล่ ดลง

สาธารณสุข

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
๑

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน่ สัมพันธ์

เพือ่ ให้พนักงานเทศบาลฯ

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมเป็น

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

อปท.เข้าร่วม

พนักงานเทศบาลฯมี

จังหวัดตาก

ลูกจ้าง พนักงานจ้างและ

ตัวแทนระดับอ้าเภอ

การแข่งขันกีฬา

ความสามัคคี มีน้าใจ

ประชาชนได้มีโอกาสร่วม

เมืองตากในทุกประเภท

เป็นนักกีฬาให้ความ

แข่งขันกีฬาและเป็นการ

การแข่งขัน

ช่วยเหลือเผื่อแผ่

ส้านักปลัด

ส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์
๒

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน่ อ้าเภอ

เพือ่ ให้พนักงานเทศบาลฯ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อม

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

องค์กรปกครองส่วนท้พนั
องถิกน่ งานเทศบาลฯมี

เมืองตากสัมพันธ์

ลูกจ้าง พนักงานจ้างและ

ความสัมพันธ์องค์กร

เข้าร่วมการแข่งขันทุกความสามั
ประเภท คคี มีน้าใจ

ประชาชนได้มีโอกาสร่วม

ปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขต

กีฬา

แข่งขันกีฬาและเป็นการ

อ้าเภอเมืองตาก

ส้านักปลัด

เป็นนักกีฬาให้ความ
ช่วยเหลือเผื่อแผ่

ส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์

๓

โครงการแข่งขันกีฬาไม้งามเกมส์

เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชน

1. จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ประชาชน มีกจิ กรรมกีฬา เยาวชนและประชาชน ในเขต
และนันทนาการ

โครงการแข่งขันฟุตซอลไม้งามคัพ

เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชน/

ต้าบลไม้งาม ได้แก่ ฟุตบอล

ไม้งามเข้าร่วมการพัฒนาตนเองโดยใช้กฬี าและ

ตะกร้อ เปตองและกีฬาพืน้ บ้าน

แข่งขันทุกประเภท นันทนาการเป็นสือ่ ปูองกัน

2. เด็ก เยาวชน และประชาชน

กีฬาทุกรายการ ตนเองจากสิง่ ยั่วยุ อบายมุข

ประชาชนมีกจิ กรรม

1. จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
ไม้งามคัพ ให้เด็ก เยาวชน

ส้านักปลัด

ประชาชนต้าบล ในเขตต้าบลไม้งาม สามารถ

ต้าบลไม้งาม จ้านวน ๙ หมู่

๔

เด็ก เยาวชน และ เด็ก เยาวชน และประชาชน

และสิง่ เสพติด

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

มีผู้สนใจสมัคร เด็ก เยาวชน และประชาชน
เข้าร่วมการ ในเขตต้าบลไม้งาม สามารถ

ส้านกปลัด

กีฬาและนันทนาการ

และประชาชนในเขตต้าบล

แข่งขันฟุตซอล พัฒนาตนเองโดยใช้กฬี าและ

ไม้งาม จ้านวน ๒ รุ่น

ไม้งามคัพ

2. เด็ก เยาวชน และประชาชน

ตนเองจากสิง่ ยั่วยุ อบายมุข

ต้าบลไม้งาม จ้านวน ๙ หมู่

๕

โครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน
"อ้าเภอเมืองตากคัพ"

นันทนาการเป็นสือ่ ปูองกัน
และสิง่ เสพติด

เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชน/

จัดส่งนักกีฬาตัวแทนต้าบล

-

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ประชาชนต้าบล ประชาชนชาวต้าบลไม้งาม

ประชาชนมีกจิ กรรม

ไม้งามร่วมแข่งขันฟุตบอล

ไม้งามร่วมการ สามารถพัฒนาตนเองโดยใช้

กีฬาและนันทนาการ

มวลชนฯ

แข่งขันฟุตบอลฯ กีฬาและนันทนาเพือ่ ความ

ส้านักปลัด

เป็นเลิศทางด้านกีฬา
๖

โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
และประชาชน

เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชน/

ประชาชนชาวต้าบลไม้งาม

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เยาวชนและ

ประชาชนชาวต้าบลไม้งาม

ประชาชนมีกจิ กรรม

ร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชน

ประชาชนเข้าร่วม สามารถพัฒนาตนเองโดยใช้

กีฬาและนันทนาการ

และประชาชน

แข่งขันฟุตบอลฯ กีฬาและนันทนาเพือ่ ความ

ส้านักปลัด

เป็นเลิศทางด้านกีฬา
๗

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล

เพือ่ จัดอบรมทักษะกีฬา

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เบือ้ งต้น

ขั้นพืน้ ฐานส้าหรับเยาวชนต้าบลไม้งาม

ฟุตบอลขั้นพืน้ ฐานให้กบั

ทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

โครงการ

มีทักษะการเล่น

แก่เยาวชน จ้านวน ๓๐ คน

ฝึกอบรม

กีฬาฟุตบอล

เยาวชนต้าบลไม้งาม

๘

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตซอล

เพือ่ ให้เด็ก/เยาวชนมีความรู้ - จัดฝึกอบรมให้ความรู้

ขั้นพืน้ ฐานส้าหรับเยาวชนต้าบลไม้งาม

ในเรื่องฟุตซอลอย่างถูกต้อง เบือ้ งต้นทักษะการเล่นฟุตซอล
ขั้นพืน้ ฐานแก่เยาวชน
จ้านวน ๓๐ คน

-

-

-

-

๗๐,๐๐๐

-

-

๗๐,๐๐๐

เยาวชนเข้าร่วม เด็ก และเยาวชนมีความรู้

เยาวชนเข้าร่วม เด็กและเยาวชนมีความรู้
โครงการ

และทักษะการเล่นกีฬา

ฝึกอบรม

ฟุตซอล

ส้านักปลัด

๙

โครงการนันทนาการเพือ่ พนักงานและ

1. เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงาน

๑. กลุม่ พนักงาน ลูกจ้าง

ลูกจ้างเทศบาลต้าบลไม้งาม

เทศบาลออกก้าลังกายเพือ่

ผู้บริหาร

ให้สขุ ภาพแข็งแรง

๒. ประเภทกีฬา เปตอง,

-

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

ผู้บริหาร

ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี

พนักงานลูกจ้าง ในหมูค่ ณะ และมีสขุ ภาพ
ร่วมกิจกรรม

2. เพือ่ ส่งเสริมความสามัคคี กีฬาพืน้ บ้าน ฯลฯ

แข็งแรง

นันทนาการ
๔๖๐,๐๐๐

๕๓๐,๐๐๐

๖๓๐,๐๐๐

๖๓๐,๐๐๐

๒,๒๕๐,๐๐๐

4.1 แผนงานงบกลาง
๑

โครงการเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ปุวยเอดส์

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา

10 คน

60,000

60,000

60,000

60,000

คุณภาพชีวิตผู้ปุวยเอดส์

ผู้ปุวยเอดส์

ผู้ปุวยเอดส์มีรายได้

ทีม่ ีสทิ ธิซงึ่ มา

ในการยังชีพและ

แสดงตน

มีคุณภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น

ส้านักปลัด

ประจ้าปีได้รับ
เงินครบทุกราย
๒

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา

400 คน

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

คนพิการ

คนพิการมีรายได้

ส้านักปลัด

สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

คุณภาพชีวิตและประกัน

ทีม่ ีสทิ ธิซงึ่ มา

ในการยังชีพและ

รายได้คนพิการ

แสดงตน

มีคุณภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น

ประจ้าปีได้รับ
เงินครบทุกราย
3

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สงู อายุ

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา

1,344 คน

ผู้สงู อายุ

ผู้สงู อายุมีรายได้

คุณภาพชีวิตและ

ทีม่ ีสทิ ธิซงึ่ มา

ในการยังชีพและ

ประกันรายได้ผู้สงู อายุ

แสดงตน

มีคุณภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น

10,185,600

10,185,600

10,185,600

10,185,600

ส้านักปลัด

ประจ้าปีได้รับ
เงินครบทุกราย

๔

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต้าบล

เพือ่ สนับสนุนส่งเสริม

สนับสนุนเงินสมทบให้แก่

57,100

57,100

57,100

57,100 กองทุนสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการชุมชน

ไม้งาม (1,142 คน*50 บาท = 57,100 บาท)

กองทุนสวัสดิการชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ทต.ไม้งามให้มีความ

ทต.ไม้งามในอัตรา

สามารถด้าเนินงาน

และมีประสิทธิภาพ

เข้มแข็ง และมีประสิทธิ

1,142 คน x 50 บาท

มีประสิทธิภาพ

ในการด้าเนินงาน

มากขึ้น

มากยิ่งขึ้น

ชุมชน ทต.ไม้งาม ทต.ไม้งาม มีความเข้มแข็ง

ภาพมากขึ้น
14,142,700

14,142,700

14,142,700

14,142,700

56,570,800

ส้านักปลัด

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมัน่ คงชายแดน และความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ฝึกอบรมทบทวน

ผู้เข้าร่วมโครง

200,000

-

-

-

อปพร.ให้มีความรู้ทักษะ

จานวน 80 คน

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จานวนผู้เข้า

อปพร.มีความรู้

สานักปลัด

ร่วมโครงการ มีทักษะในการช่วยเหลือ

ความสามารถในการ

ผู้ประสบภัยได้

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

เพือ่ สร้างความปลอดภัย

จานวน 1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนโครงการ ประชาชนมีความปลอด

ในชีวติ และทรัพย์สิน

สานักปลัด

ภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

ให้กับประชาชน
3

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพือ่ สร้างความปลอดภัย

จานวน 1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนโครงการ ประชาชนมีความปลอด

ในชีวติ และทรัพย์สิน

สานักปลัด

ภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

ให้กับประชาชน
๔

โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่ วกับการ
ป้องกันภัยแก่ประชาชน

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีความรู้
เกีย่ วกับการป้องกันภัย
และระงับภัยต่าง ๆ

ประชาชน ม.๑-๙

-

50,000

-

-

จานวนผู้เข้า

ประชาชนมีความรู้

ร่วมโครงการ เกีย่ วกับการป้องกันภัย

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
๕

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ข้าราชการ พนักงาน

ข้าราชการ พนักงาน

ระงับอัคคีภัยเบือ้ งต้น แก่ ข้าราชการ

ลูกจ้าง ได้มีความรู้เกีย่ ว

ลูกจ้าง

พนักงานลูกจ้างเทศบาลตาบลไม้งาม

กับการป้องกันระงับอัคคี

เทศบาลตาบลไม้งาม

35,000

35,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จานวนผู้เข้า

ข้าราชการ พนักงาน

รับการอบรม

ลูกจ้าง

สานักปลัด

เทศบาลได้มีความรู้

ภัยเบือ้ งต้น

เกีย่ วกับการระงับ
อัคคีภัยเบือ้ งต้น

๖

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัยในสถาน

เพือ่ ซ้อมแผนป้องกัน

ศึกษา

ระงับอัคคีภัย รองรับ

นักเรียน นักศึกษา

-

-

50,000

-

จานวนครั้ง

นักเรียน นักศึกษา

สานักปลัด

เด็กสามารถช่วยเหลือ

สานักปลัด

ในการซ้อม

สถานการณ์ทอี่ าจเกิดขึ้น
๗

โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้า

เพือ่ สอนให้เด็กสามารถ

เด็กอายุ ๗ - ๑๒ ปี

-

-

50,000

-

เอาชีวติ รอดจากการจมน้า
๘

๙

ผ่านการอบรม ตัวเองได้จากการจมน้า

โครงการออกให้ความรู้ เกีย่ วกับการ

พระสงฆ์ และสามเณร

พระสงฆ์ และสามเณร

ป้องกันระงับอัคคีภัยเบือ้ งต้น ในวัดและ

ได้มีความรู้เกีย่ วกับการ

ในพืน้ ทีต่ าบลไม้งาม

สานักสงฆ์

โครงการชุมชนถนนปลอดภัย ทต.ไม้งาม

จานวนผู้ที่

-

-

30,000

-

จานวนผู้เข้า

พระสงฆ์ และสามเณร

รับการอบรม

ได้มีความรู้เกีย่ วกับ

ป้องกันระงับอัคคีภัย

การระงับอัคคีภัย

เบือ้ งต้น

เบือ้ งต้น

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
มีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

ประชาชนตาบลไม้งาม

-

-

50,000

-

สานักปลัด

สถิติการเกิด การเกิดอุบัติเหตุทางถนน สานักปลัด
อุบัติเหตุลดลง ในเส้นทางชุมชนลดลง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๐ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน
๑๑ โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ลดการเกิดไฟป่า

ประชาชนในพืน้ ทีร่ ับ

20,000

20,000

20,000

20,000

และมลพิษทางอากาศ

ผิดชอบของ ทต.ไม้งาม

เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน

ประชาชนในพืน้ ทีร่ ับ

ของประชาชนเมือ่ เกิดภัย

ผิดชอบของ

ช่วยเหลือ

เหลือจากหน่วยงานของ

พิบัติขึ้นในพืน้ ที่

เทศบาลตาบลไม้งาม

ทันต่อเหตุ

รัฐอย่างทันท่วงที

200,000

200,000

200,000

200,000

หลัก
สถิติการเกิด

ลดการเกิดไฟป่า

ไฟป่า

และลดมลพิษทางอากาศ

สานักปลัด

การให้ความ ประชาชนได้รับความช่วย สานักปลัด

การณ์
๑๒ โครงการติดตัง้ ถังดับเพลิงในชุมชน
พืน้ ทีเ่ สีย่ ง

ป้องกันการเกิดเหตุ

ประชาชนตาบลไม้งาม

-

-

-

50,000

อัคคีภัยในชุมชนได้

สถิติการเกิด

ลดการเกิดเหตุอัคคีภัย

เหตุเพลิงไหม้

ในพืน้ ทีช่ ุมชน หมูบ่ ้าน

สานักปลัด

ลดลง
13 โครงการจัดซือ้ พร้อมติดตัง้ กล้องวงจร
ปิด (CCTV) ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 2

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ติดตัง้ กล้อง จานวน ๖ ตัว

350,000

-

-

-

จานวนกล้อง

ประชาชนมีความ

ความปลอดภัยในชีวติ และ

ทีต่ ิดตัง้

ปลอดภัยในชีวติ

ทรัพย์สิน

ร้อยละความ

และทรัพย์สิน

กองช่าง

พึงพอใจฯ
14 โครงการจัดซือ้ พร้อมติดตัง้ กล้องวงจร
ปิด (CCTV) ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ติดตัง้ กล้อง จานวน ๖ ตัว

-

600,000

-

-

จานวนกล้อง

ประชาชนมีความ

ความปลอดภัยในชีวติ และ

ทีต่ ิดตัง้

ปลอดภัยในชีวติ

ทรัพย์สิน

ร้อยละความ

และทรัพย์สิน

พึงพอใจฯ

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๕ โครงการจัดทาป้ายจราจร

วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างความปลอดภัย

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จานวน 1 โครงการ

-

100,000

-

-

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จานวน

ประชาชนมีความ

โครงการ

ปลอดภัยในชีวติ

ให้กับประชาชน
๑๖ โครงการจัดทาป้ายบังคับ

เพือ่ สร้างความปลอดภัย

และทรัพย์สิน
จานวน 1 โครงการ

-

100,000

-

-

ในชีวติ และทรัพย์สิน

จานวน

ประชาชนมีความ

โครงการ

ปลอดภัยในชีวติ

ให้กับประชาชน
๑๗ โครงการจัดทาป้ายเตือน

เพือ่ สร้างความปลอดภัย

จานวน 1 โครงการ

-

100,000

-

-

จานวน

ประชาชนมีความ

โครงการ

ปลอดภัยในชีวติ

ให้กับประชาชน
เพือ่ สร้างความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
ให้กับประชาชน

กองช่าง

และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

๑๘ โครงการจัดทาป้ายแนะนา

กองช่าง

กองช่าง

และทรัพย์สิน
จานวน 1 โครงการ

-

100,000

-

-

จานวน

ประชาชนมีความ

โครงการ

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ติดตัง้ เครื่องบันทึกภาพ 1 จุด ติดตัง้ กล้อง
9 จุด พาดสาย Fiber Optic 12 Core ระยะ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1. ติดตัง้ เครื่องบันทึกภาพ

700,000

-

-

-

2,000 เมตร หมูท่ ี่ 6 ตาบลไม้งาม

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จานวนกล้อง

ประชาชนได้รับความ

ขนาดของพืน้ ที่

ปลอดภัยในชีวติ และ

2.ติดตัง้ กล้อง 10 จุด

ทีต่ ิดตัง้ กล้อง

ทรัพย์สิน

3. พาดสาย Fiber Optic

ร้อยละความ

12 Core ระยะ 2,000 ม.

พึงพอใจของ

ความปลอดภัยในชีวติ และ 1 จุด
ทรัพย์สิน

ตัวชีว้ ัด

กองช่าง

ประชาชน
ร้อยละ 80
20 โครงการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ติดตัง้ เครื่องบันทึกภาพ 1 จุด ติดตัง้ กล้อง
9 จุด พาดสาย Fiber Optic 12 Core ระยะ
2,000 เมตร หมูท่ ี่ 7 ตาบลไม้งาม

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

1. ติดตัง้ เครื่องบันทึกภาพ

จานวนกล้อง

ประชาชนได้รับความ

ขนาดของพืน้ ที่

ปลอดภัยในชีวติ และ

2.ติดตัง้ กล้อง 16 จุด

ทีต่ ิดตัง้ กล้อง

ทรัพย์สิน

3. พาดสาย Fiber Optic

ร้อยละความ

12 Core ระยะ 2,000 ม.

พึงพอใจของ

ความปลอดภัยในชีวติ และ 1 จุด
ทรัพย์สิน

850,000

-

-

-

ประชาชน
ร้อยละ 80

กองช่าง

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

อบรมให้ความรู้

20,000

20,000

20,000

20,000 ผู้ประกอบการหอ - ผู้ประกอบกิจการหอพัก

หลัก

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ

- เพือ่ ให้ผู้ประกอบกิจการ

หอพักในเขตเทศบาลตาบลไม้งาม

หอพักในเขตเทศบาลฯ มี

แก่ผู้ประกอบ

พักในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลฯ มีความรู้

ความรู้และเข้าใจเกีย่ วกับ

กิจการหอพัก

ตาบลไม้งามทีเ่ ข้า และเข้าใจเกีย่ วกับ พ.ร.บ.

พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ.2558

85 ราย

สานักปลัด

ร่วมโครงการร้อยละ หอพัก พ.ศ.2558 และ

และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

80 มีความรู้ ความ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข พ.ร.บ.

พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558

เข้าใจใน พ.ร.บ พ.ศ.2558 ได้อย่างถูกต้อง

ได้อย่างถูกต้อง

หอพัก พ.ศ.2558

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

โครงการก่อสร้างซุม้ ประตูทางเข้าเทศบาล

เพือ่ ประชาสัมพันธ์

จานวน 1 โครงการ

ตาบลไม้งาม บริเวณสามแยกข้างสุสาน

เส้นทางเข้าเทศบาล

ขนาดกว้าง 6 ม.

ปูท่ รัพย์ หมูท่ ี่ 1

ตาบลไม้งามและเพือ่

สูง 5.50 ม.

มีภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

100,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ทาให้ทราบบริเวณ

ซุม้ ประตู

ทางเข้าสานักงาน
เทศบาลตาบลไม้งาม

กองช่าง

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมัน่ คงชายแดน และความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

เพือ่ ฝึกอบรมทบทวน

ผู้เข้าร่วมโครง

อปพร.ให้มีความรู้ทักษะ

จานวน 80 คน

200,000

-

-

-

จานวนผู้เข้า

อปพร.มีความรู้

สานักปลัด

ร่วมโครงการ มีทักษะในการช่วยเหลือ

ความสามารถในการ

ผู้ประสบภัยได้

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

เพือ่ สร้างความปลอดภัย

จานวน 1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนโครงการ ประชาชนมีความปลอด

ในชีวติ และทรัพย์สิน

สานักปลัด

ภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

ให้กับประชาชน
3

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพือ่ สร้างความปลอดภัย

จานวน 1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนโครงการ ประชาชนมีความปลอด

ในชีวติ และทรัพย์สิน

สานักปลัด

ภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

ให้กับประชาชน
๔

โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่ วกับการ
ป้องกันภัยแก่ประชาชน

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีความรู้

ประชาชน ม.๑-๙

-

50,000

-

-

เกีย่ วกับการป้องกันภัย

จานวนผู้เข้า

ประชาชนมีความรู้

สานักปลัด

ร่วมโครงการ เกีย่ วกับการป้องกันภัย

และระงับภัยต่าง ๆ
๕

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบือ้ งต้น แก่ ข้าราชการ

ข้าราชการ พนักงาน

ข้าราชการ พนักงาน

ลูกจ้าง ได้มีความรู้เกีย่ ว

ลูกจ้าง

35,000

-

-

35,000

จานวนผู้เข้า

ข้าราชการ พนักงาน

รับการอบรม

ลูกจ้าง

สานักปลัด

พนักงานลูกจ้างเทศบาลตาบลไม้งาม

กับการป้องกันระงับอัคคี

เทศบาลตาบลไม้งาม

เทศบาลได้มีความรู้

ภัยเบือ้ งต้น

เกีย่ วกับการระงับ
อัคคีภัยเบือ้ งต้น

๖

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัยในสถาน

เพือ่ ซ้อมแผนป้องกัน

ศึกษา

ระงับอัคคีภัย รองรับ

นักเรียน นักศึกษา

-

-

50,000

-

จานวนครั้ง

นักเรียน นักศึกษา

สานักปลัด

เด็กสามารถช่วยเหลือ

สานักปลัด

ในการซ้อม

สถานการณ์ทอี่ าจเกิดขึ้น
๗

โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้า

เพือ่ สอนให้เด็กสามารถ

เด็กอายุ ๗ - ๑๒ ปี

-

-

50,000

-

เอาชีวติ รอดจากการจมน้า
๘

๙

ผ่านการอบรม ตัวเองได้จากการจมน้า

โครงการออกให้ความรู้ เกีย่ วกับการ

พระสงฆ์ และสามเณร

พระสงฆ์ และสามเณร

ป้องกันระงับอัคคีภัยเบือ้ งต้น ในวัดและ

ได้มีความรู้เกีย่ วกับการ

ในพืน้ ทีต่ าบลไม้งาม

สานักสงฆ์

โครงการชุมชนถนนปลอดภัย ทต.ไม้งาม

จานวนผู้ที่

-

-

30,000

-

จานวนผู้เข้า

พระสงฆ์ และสามเณร

รับการอบรม

ได้มีความรู้เกีย่ วกับ

ป้องกันระงับอัคคีภัย

การระงับอัคคีภัย

เบือ้ งต้น

เบือ้ งต้น

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

ประชาชนตาบลไม้งาม

-

-

50,000

-

มีความปลอดภัยในชีวติ

สานักปลัด

สถิติการเกิด การเกิดอุบัติเหตุทางถนน สานักปลัด
อุบัติเหตุลดลง ในเส้นทางชุมชนลดลง

และทรัพย์สิน

๑๐ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน
๑๑ โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย

เพือ่ ลดการเกิดไฟป่า

ประชาชนในพืน้ ทีร่ ับ

และมลพิษทางอากาศ

ผิดชอบของ ทต.ไม้งาม

เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน

ประชาชนในพืน้ ทีร่ ับ

ของประชาชนเมือ่ เกิดภัย

ผิดชอบของ

20,000

200,000

20,000

200,000

20,000

200,000

20,000

200,000

สถิติการเกิด

ลดการเกิดไฟป่า

ไฟป่า

และลดมลพิษทางอากาศ

สานักปลัด

การให้ความ ประชาชนได้รับความช่วย สานักปลัด
ช่วยเหลือ

เหลือจากหน่วยงานของ

พิบัติขึ้นในพืน้ ที่

เทศบาลตาบลไม้งาม

ทันต่อเหตุ

รัฐอย่างทันท่วงที

การณ์
๑๒ โครงการติดตัง้ ถังดับเพลิงในชุมชน
พืน้ ทีเ่ สีย่ ง

ป้องกันการเกิดเหตุ

ประชาชนตาบลไม้งาม

-

-

-

50,000

อัคคีภัยในชุมชนได้

สถิติการเกิด

ลดการเกิดเหตุอัคคีภัย

เหตุเพลิงไหม้

ในพืน้ ทีช่ ุมชน หมูบ่ ้าน

สานักปลัด

ลดลง
13 โครงการจัดซือ้ พร้อมติดตัง้ กล้องวงจร
ปิด (CCTV) ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 2

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ติดตัง้ กล้อง จานวน ๖ ตัว

350,000

จานวนกล้อง

ประชาชนมีความ

ความปลอดภัยในชีวติ และ

ทีต่ ิดตัง้

ปลอดภัยในชีวติ

ทรัพย์สิน

ร้อยละความ

และทรัพย์สิน

สานักปลัด

พึงพอใจฯ
14 โครงการจัดซือ้ พร้อมติดตัง้ กล้องวงจร
ปิด (CCTV) ภายในหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 3

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ติดตัง้ กล้อง จานวน ๖ ตัว

-

600,000

-

-

จานวนกล้อง

ประชาชนมีความ

ความปลอดภัยในชีวติ และ

ทีต่ ิดตัง้

ปลอดภัยในชีวติ

ทรัพย์สิน

ร้อยละความ

และทรัพย์สิน

กองช่าง

พึงพอใจฯ

19 โครงการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ติดตัง้ เครื่องบันทึกภาพ 1 จุด ติดตัง้ กล้อง
9 จุด พาดสาย Fiber Optic 12 Core ระยะ

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

1. ติดตัง้ เครื่องบันทึกภาพ

700,000

-

-

-

จานวนกล้อง

ประชาชนได้รับความ

ขนาดของพืน้ ที่

ปลอดภัยในชีวติ และ

2.ติดตัง้ กล้อง 10 จุด

ทีต่ ิดตัง้ กล้อง

ทรัพย์สิน

3. พาดสาย Fiber Optic

ร้อยละความ

12 Core ระยะ 2,000 ม.

พึงพอใจของ

ความปลอดภัยในชีวติ และ 1 จุด
ทรัพย์สิน

2,000 เมตร หมูท่ ี่ 6 ตาบลไม้งาม

กองช่าง

ประชาชน
ร้อยละ 80
20 โครงการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ติดตัง้ เครื่องบันทึกภาพ 1 จุด ติดตัง้ กล้อง

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

1. ติดตัง้ เครื่องบันทึกภาพ

ความปลอดภัยในชีวติ และ 1 จุด

850,000

-

-

-

จานวนกล้อง

ประชาชนได้รับความ

ขนาดของพืน้ ที่

ปลอดภัยในชีวติ และ

กองช่าง

9 จุด พาดสาย Fiber Optic 12 Core ระยะ

ทรัพย์สิน

2,000 เมตร หมูท่ ี่ 7 ตาบลไม้งาม

2.ติดตัง้ กล้อง 16 จุด

ทีต่ ิดตัง้ กล้อง

3. พาดสาย Fiber Optic

ร้อยละความ

12 Core ระยะ 2,000 ม.

พึงพอใจของ

ทรัพย์สิน

ประชาชน

๑๔ โครงการจัดทาป้ายจราจร

เพือ่ สร้างความปลอดภัย

จานวน 1 โครงการ

-

100,000

-

-

ในชีวติ และทรัพย์สิน

จานวน

ประชาชนมีความ

โครงการ

ปลอดภัยในชีวติ

ให้กับประชาชน
๑๕ โครงการจัดทาป้ายบังคับ

เพือ่ สร้างความปลอดภัย

และทรัพย์สิน
จานวน 1 โครงการ

-

100,000

-

-

ในชีวติ และทรัพย์สิน

จานวน

ประชาชนมีความ

โครงการ

ปลอดภัยในชีวติ

ให้กับประชาชน
๑๖ โครงการจัดทาป้ายเตือน

เพือ่ สร้างความปลอดภัย

จานวน 1 โครงการ

-

100,000

-

-

จานวน

ประชาชนมีความ

โครงการ

ปลอดภัยในชีวติ

ให้กับประชาชน
เพือ่ สร้างความปลอดภัย

กองช่าง

และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

๑๗ โครงการจัดทาป้ายแนะนา

กองช่าง

กองช่าง

และทรัพย์สิน
จานวน 1 โครงการ

-

100,000

-

-

ในชีวติ และทรัพย์สิน

จานวน

ประชาชนมีความ

โครงการ

ปลอดภัยในชีวติ

ให้กับประชาชน

และทรัพย์สิน
2,455,000

1,370,000

500000

405,000

4,730,000

กองช่าง

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ

- เพือ่ ให้ผู้ประกอบกิจการ

อบรมให้ความรู้

20,000

20,000

20,000

20,000 ผู้ประกอบการหอ - ผู้ประกอบกิจการหอพัก

หอพักในเชตเทศบาลตาบลไม้งาม

หอพักในเขตเทศบาลฯ มี

แก่ผู้ประกอบ

พักในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลฯ มีความรู้

ความรู้และเข้าใจเกีย่ วกับ

กิจการหอพัก

ตาบลไม้งามทีเ่ ข้า และเข้าใจเกีย่ วกับ พ.ร.บ.

พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ.2558

85 ราย

สานักปลัด

ร่วมโครงการร้อยละ หอพัก พ.ศ.2558 และ

และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

80 มีความรู้ ความ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข พ.ร.บ.

พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558

เข้าใจใน พ.ร.บ พ.ศ.2558 ได้อย่างถูกต้อง

ได้อย่างถูกต้อง

หอพัก พ.ศ.2558

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1

โครงการก่อสร้างซุม้ ประตูทางเข้าเทศบาล

เพือ่ ประชาสัมพันธ์

จานวน 1 โครงการ

ตาบลไม้งาม บริเวณสามแยกข้างสุสาน

เส้นทางเข้าเทศบาล

ขนาดกว้าง 6 ม.

ปูท่ รัพย์ หมูท่ ี่ 1

ตาบลไม้งามและเพือ่

สูง 5.50 ม.

-

-

100,000

-

ขนาดของ

ทาให้ทราบบริเวณ

ซุม้ ประตู

ทางเข้าสานักงาน
เทศบาลตาบลไม้งาม

มีภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม
100,000

100,000

กองช่าง

100,000

100,000

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ ว
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมฝึกอาชีพด้านการทาอาหาร

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ส่งเสริมความรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

และทักษะด้านอาชีพ

30 คน

30,000

30,000

30,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมได้ฝึกอาชีพ

ร้อยละ 80 มีความ

และมีรายได้ที่

ให้แก่ประชาชน

รู้และทักษะด้าน

เพิม่ มากขึ้น

ในตาบลไม้งามสนใจ

อาชีพและมีรายได้

สานักปลัด

เพิ่มมากขึ้น

๒

๓

โครงการอบรมฝึกอาชีพด้านหัตถกรรม

โครงการอบรมฝึกอาชีพด้านสิง่ ประดิษฐ์

เพือ่ ส่งเสริมความรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

และทักษะด้านอาชีพ

3๐ คน

30,000

30,000

30,000

30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมได้ฝึกอาชีพ

ร้อยละ 80 มีความ

และมีรายได้ที่

ให้แก่ประชาชน

รู้และทักษะด้าน

เพิม่ มากขึ้น

ในตาบลไม้งามสนใจ

อาชีพและมีรายได้

เพือ่ ส่งเสริมความรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

และทักษะด้านอาชีพ

30 คน

30,000

30,000

30,000

30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมได้ฝึกอาชีพ

ร้อยละ 80 มีความ

และมีรายได้ที่

ให้แก่ประชาชน

รู้และทักษะด้าน

เพิม่ มากขึ้น

ในตาบลไม้งามสนใจ

อาชีพและมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
๔

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมฝึกอาชีพด้านการบริการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ส่งเสริมความรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

และทักษะด้านอาชีพ

30 คน

30,000

30,000

30,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมได้ฝึกอาชีพ

ร้อยละ 80 มีความ

และมีรายได้ที่

ให้แก่ประชาชน

รู้และทักษะด้าน

เพิม่ มากขึ้น

ในตาบลไม้งามสนใจ

อาชีพและมีรายได้

สานักปลัด

เพิ่มมากขึ้น

๕

โครงการอบรมฝึกอาชีพด้านคหกรรม

เพือ่ ส่งเสริมความรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

และทักษะด้านอาชีพ

30 คน

30,000

30,000

30,000

30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมได้ฝึกอาชีพ

ร้อยละ 80 มีความ

และมีรายได้ที่

ให้แก่ประชาชน

รู้และทักษะด้าน

เพิม่ มากขึ้น

ในตาบลไม้งามสนใจ

อาชีพและมีรายได้

สานักปลัด

เพิ่มมากขึ้น

๖

โครงการตลาดนัดชุมชน

1. เพือ่ ส่งเสริมการตลาด
ให้กบั พ่อค้าแม่ตา้ ในต.ไม้งาม
2. เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ
ให้กบั ประชาชนในต.ไม้งาม

กลุม่ อาชีพ พ่อค้าแม่ค้า
ในต.ไม้งาม
จานวน 10 ร้านค้า

-

50,000

50,000

50,000 ผุ้เข้าร่วมโครงการ 1. พ่อค้าแม่คา้ มีตลาด
ร้อยละ 80 มีรายได้ จาหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
และตลาดเพิ่มมากขึ้น 2. ประชาชนทีม่ ีอาชีพ
ค้าขายจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาหนองหลวงให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ ว

2

โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
ตาบลไม้งาม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ พัฒนาปรับปรุงแหล่ง

ปรับภูมิทัศน์บริเวณ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

น้าสาธารณประโยชน์

เกาะกลางหนองหลวง

"หนองหลวง"ให้เป็นแหล่ง

บริเวณรอบหนองหลวง

ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ

ฯลฯ

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมี

มีแหล่งท่องเทีย่ วทาง

ความพึงพอใจ ธรรมชาติ เหมาะสาหรับ
ร้อยละ 70

การพักผ่อนหย่อนใจ
มีแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์

ส่งเสริมให้เป็นแหล่ง

ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมฯ

ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของ

สร้างพืน้ ทีส่ ่งเสริมรายได้

จังหวัดตาก

ให้กับประชาชนฯ

เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม

ประชาสัมพันธ์แหล่ง

การท่องเทีย่ วในตาบล

สานักปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000

ประชาชนมี

ประชาชน นักท่องเทีย่ ว

ท่องเทีย่ วต่าง ๆ ในตาบล

ความพึงพอใจ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร

ไม้งาม โดยวิธีการต่างๆ

ไม้งาม โดยวิธีการต่าง ๆ

ร้อยละ 70

เกีย่ วกับสถานที่

เช่น หนังสือ แผ่นพับ ฯลฯ

เช่น แผ่นพับ ใบปลิว

ท่องเทีย่ วภายในตาบล

และหรือการจัดกิจกรรม

หนังสือ กิจกรรมต่าง ๆ

ไม้งาม อย่างทัว่ ถึง

ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการ

สามารถจูงใจให้นักท่อง

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่อง

เทีย่ วเข้ามาท่องเทีย่ ว

เทีย่ วภายในตาบลไม้งาม

ภายในตาบลไม้งามได้

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
3

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

โครงการประกวดภาพถ่ายสถานทีท่ ่องเทีย่ ว

เพือ่ ประชาสัมพันธ์สถานที่

จัดกิจกรรมประกวด

ภายในตาบลไม้งาม

ท่องเทีย่ วในตาบลไม้งาม

ภาพถ่ายสถานทีท่ ่องเทีย่ ว

ร่วมโครงการ ถึงแหล่งท่องเทีย่ วต่าง ๆ

สามารถถ่ายทอดให้เห็น

ต่าง ๆ ภายในตาบลไม้งาม

ประชาชนมี

ในตาบลไม้งาม

ถึงความสวยงามของแหล่ง

ความพึงพอใจ

ผ่านภาพถ่ายทีไ่ ด้เข้า

ท่องเทีย่ วต่าง ๆ ไม่วา่ จะ

ร้อยละ 80

ร่วมประกวด

เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทาง

จานวน

ทาให้สามารถประชาสัมพันธ์

30,000

30,000

30,000

30,000

ธรรมชาติ วัฒนธรรม

จานวนผู้เข้า นักท่องเทีย่ วได้รับทราบ

สานักปลัด

แหล่งท่องเทีย่ ว แหล่งท่องเทีย่ วในตาบล

สามารถสร้างให้ผู้พบเห็น

ทีเ่ พิม่ ขึ้นชัดเจน

ไม้งามได้อย่างทัว่ ถึง

จานวน

ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม

รู้สึกอยากมาท่องเทีย่ วฯ
4

โครงการส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการ

เพือ่ ศึกษาแหล่งความรู้

ทัศนศึกษาดูงานในสถานที่

60,000

60,000

60,000

60,000

แหล่งท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ

ในการบริหารจัดการ

ทีส่ ามารถส่งเสริมความรู้

ผู้เข้าร่วม

การท่องเทีย่ ว ได้รับ

แหล่งท่องเทีย่ วแบบ

ในเรื่องการบริหารจัดการ

โครงการ

ความรู้ มีความสามารถ

บูรณาการ เพือ่ นาความรู้

แหล่งท่องเทีย่ วต่าง ๆ

ในการบริหารจัดการ

มาพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว

ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม

เรื่องแหล่งท่องเทีย่ ว

ภายในตาบลไม้งาม

การท่องเทีย่ ว และผู้ที่

รวมไปถึงงานท่องเทีย่ ว

เกีย่ วข้องจานวน 20 คน

ของตาบลไม้งาม

สานักปลัด

3.2 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ - ผู้เข้าร่วมโครงการมี

หลัก

โครงการ ผักข้างบ้าน อาหาร

- เพื่อส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ

อบรมให้ความรู้

ข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีก

ให้ประชาชนปลูกผักอินทรีย์

แก่ผู้เข้าร่วม

ร้อยละ 80 มีความ ความรู้ความเข้าใจในการ

เลีย่ งสารเคมี

ไว้รับบริโภคในครัวเรือน

โครงการ 50 ราย

เข้าในการปลูกผักปลูกผักอินทรีย์ทถี่ กู ต้อง

- เพือ่ ลดภาระค่าครองชีพ

อินทรีย์

สานักปลัด

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีผัก

ลดจ่าย สร้างรายได้ให้

ปลอดสารพิษบริโภค

ครอบครัว

- ผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถ

ลดรายจ่ายและมีรายได้
จากการจาหน่ายผักสวนครัว

2

โครงการขับเคลือ่ นปรัชญา

- เพือ่ ให้ประชาชนใช้ชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ประจาวันตามหลักของความ

อบรมให้ความรู้

20,000

20,000

20,000

20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ - ผู้เข้าร่วมโครงการมี

แก่ผู้เข้าร่วม

ร้อยละ 80 มีความ ความรู้ความเข้าใจในการ

พอเพียง ความพอดี และ

โครงการ

เข้าใจตามหลักของ ใช้ชีวิตประจาวันตามหลัก

ใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ

50 ราย

ความพอเพียง

ของความพอเพียง ความพอดี

- เพือ่ ให้ประชาชน สานึกถึง

- ผู้เข้าร่วมโครงการ สานึก

พระมหากรุณาธิคุณและตระหนัก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณและ

ถึงความห่วงใยของพระบาท

ตระหนักถึงความห่วงใย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ

ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
3

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ - เยาวชนในตาบลไม้งาม

หลัก

โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่ ว

- เพือ่ ให้เยาวชนในตาบล

อบรมให้ความรู้

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไม้งาม มีความรู้ ความเข้าใจ

แก่เยาวชน

ร้อยละ 80 มีความ มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ ว

ให้แก่เยาวชนตาบลไม้งาม

เกีย่ วกับปรัชญาเศรษฐกิจ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เข้าในการปลูกผัก กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง

๔

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

จานวน 40 คน

อินทรีย์

สานักปลัด

- เยาวชนในตาบลไม้งาม

- เพือ่ ให้เยาวชน สานึกถึง

สานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พระมหากรุณาธิคุณและตระหนัก

และตระหนักถึงความห่วง

ถึงความห่วงใยของพระบาท

ใยของพระบาทสมเด็จ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ

พระเจ้าอยู่หวั ฯ
ผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมสามารถนาหลัก

กอง

โครงการผ่าน

เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ

สาธารณสุข

เศรษฐกิจพอเพียง

การทดสอบ

ใช้ในชีวิตประจาวันได้

๒.เพือ่ ศึกษาดูงานแนวทาง

ร้อยละ 70

โครงการศึกษาดูงานทีเ่ กีย่ วข้อง

๑.เพือ่ อบรมให้ความรู้การ

กับการขับเคลือ่ นตามแนวพระ

ดาเนินชีวติ ตามหลัก

ราชดาริและหรือปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนหรือผู้ที่

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

สนใจในตาบลไม้งาม

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕

โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

เพือ่ ให้ความรู้ทางวิชาการ

ประชาชนหรือผู้ที่

ด้านการเกษตร

สนใจในตาบลไม้งาม

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมสามารถนา

กอง

โครงการผ่าน

ความรู้ดา้ นการเกษตร

สาธารณสุข

การทดสอบ

ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ร้อยละ 70

เป้าหมาย
ที่
๖

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการให้ความรู้การทาปุย๋ ดิน

เพือ่ อบรมการทาปุย๋ ดินและ

ชุมชน

วิธีการใช้ปยุ๋ อย่างถูกต้อง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนสามารถ ๑.สามารถเพิม่ ผลผลิต
ทาปุย๋ ดินและ และลดต้นทุนได้

กอง
สาธารณสุข

สามารถใช้ปยุ๋ ได้ ๒.สามารถนาความรู้ทไี่ ด้
อย่างถูกวิธี

รับไปปรับใช้ในชีวิต
ประจาวันได้

๗

โครงการทาน้าหมักชีวภาพจาก

เพือ่ ให้ความรู้ในการผลิต

เศษอาหารในครัวเรือน

น้าหมักชีวภาพจาก
เศษอาหาร

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผู้เข้าร่วม

๑.ลดการใช้ปยุ๋ เคมี

กอง

โครงการสามารถ๒.สามารถนาความรู้ทไี่ ด้ สาธารณสุข
ทาน้าหมักจาก รับไปปรับใช้ในชีวติ
เศษอาหารได้ ประจาวันได้

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ ว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ ว
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๑

โครงการอบรมฝึกอาชีพด้านการทาอาหาร

เพือ่ ส่งเสริมความรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

และทักษะด้านอาชีพ

30 คน

30,000

30,000

30,000

30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมได้ฝึกอาชีพ

ร้อยละ 80 มีความ

และมีรายได้ที่

ให้แก่ประชาชน

รู้และทักษะด้าน

เพิม่ มากขึ้น

ในตาบลไม้งามสนใจ

อาชีพและมีรายได้

สานักปลัด

เพิ่มมากขึ้น

๒

๓

โครงการอบรมฝึกอาชีพด้านหัตถกรรม

โครงการอบรมฝึกอาชีพด้านสิง่ ประดิษฐ์

เพือ่ ส่งเสริมความรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

และทักษะด้านอาชีพ

3๐ คน

30,000

30,000

30,000

30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมได้ฝึกอาชีพ

ร้อยละ 80 มีความ

และมีรายได้ที่

ให้แก่ประชาชน

รู้และทักษะด้าน

เพิม่ มากขึ้น

ในตาบลไม้งามสนใจ

อาชีพและมีรายได้

เพือ่ ส่งเสริมความรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

และทักษะด้านอาชีพ

30 คน

30,000

30,000

30,000

30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมได้ฝึกอาชีพ

ร้อยละ 80 มีความ

และมีรายได้ที่

ให้แก่ประชาชน

รู้และทักษะด้าน

เพิม่ มากขึ้น

ในตาบลไม้งามสนใจ

อาชีพและมีรายได้

สานักปลัด

สานักปลัด

เพิ่มมากขึ้น

๔

โครงการอบรมฝึกอาชีพด้านการบริการ

เพือ่ ส่งเสริมความรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

และทักษะด้านอาชีพ

30 คน

30,000

30,000

30,000

30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 มีความ

ประชาชนมได้ฝึกอาชีพ
และมีรายได้ที่

สานักปลัด

ให้แก่ประชาชน

รู้และทักษะด้าน

ในตาบลไม้งามสนใจ

อาชีพและมีรายได้

เพิม่ มากขึ้น

เพิ่มมากขึ้น

๕

โครงการอบรมฝึกอาชีพด้านคหกรรม

เพือ่ ส่งเสริมความรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

และทักษะด้านอาชีพ

30 คน

30,000

30,000

30,000

30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมได้ฝึกอาชีพ

ร้อยละ 80 มีความ

และมีรายได้ที่

ให้แก่ประชาชน

รู้และทักษะด้าน

เพิม่ มากขึ้น

ในตาบลไม้งามสนใจ

อาชีพและมีรายได้

สานักปลัด

เพิ่มมากขึ้น

๖

โครงการตลาดนัดชุมชน

1. เพือ่ ส่งเสริมการตลาด
ให้กบั พ่อค้าแม่ตา้ ในต.ไม้งาม
2. เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ

กลุม่ อาชีพ พ่อค้าแม่ค้า

-

50,000

50,000

50,000 ผุ้เข้าร่วมโครงการ 1. พ่อค้าแม่คา้ มีตลาด

ในต.ไม้งาม

สานักปลัด

ร้อยละ 80 มีรายได้ จาหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น

จานวน 10 ร้านค้า

และตลาดเพิ่มมากขึ้น 2. ประชาชนทีม่ ีอาชีพ

ให้กบั ประชาชนในต.ไม้งาม

ค้าขายจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

150,000

200,000

200,000

200,000

750,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ประชาชนมี

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1

โครงการพัฒนาหนองหลวงให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ ว

เพือ่ พัฒนาปรับปรุงแหล่ง

ปรับภูมิทัศน์บริเวณ

น้าสาธารณประโยชน์

เกาะกลางหนองหลวง

"หนองหลวง"ให้เป็นแหล่ง

บริเวณรอบหนองหลวง

ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ

ฯลฯ

มีแหล่งท่องเทีย่ วทาง

ความพึงพอใจ ธรรมชาติ เหมาะสาหรับ
ร้อยละ 70

การพักผ่อนหย่อนใจ
มีแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์

สานักปลัด

2

โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
ตาบลไม้งาม

4

ส่งเสริมให้เป็นแหล่ง

ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมฯ

ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของ

สร้างพืน้ ทีส่ ่งเสริมรายได้

จังหวัดตาก

ให้กับประชาชนฯ

เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม

ประชาสัมพันธ์แหล่ง

การท่องเทีย่ วในตาบล

30,000

30,000

30,000

30,000

ประชาชนมี

ประชาชน นักท่องเทีย่ ว

ท่องเทีย่ วต่าง ๆ ในตาบล

ความพึงพอใจ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร

ไม้งาม โดยวิธีการต่างๆ

ไม้งาม โดยวิธีการต่าง ๆ

ร้อยละ 70

เกีย่ วกับสถานที่

เช่น หนังสือ แผ่นพับ ฯลฯ

เช่น แผ่นพับ ใบปลิว

ท่องเทีย่ วภายในตาบล

และหรือการจัดกิจกรรม

หนังสือ กิจกรรมต่าง ๆ

ไม้งาม อย่างทัว่ ถึง

ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการ

สามารถจูงใจให้นักท่อง

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่อง

เทีย่ วเข้ามาท่องเทีย่ ว

เทีย่ วภายในตาบลไม้งาม

ภายในตาบลไม้งามได้

โครงการประกวดภาพถ่ายสถานทีท่ ่องเทีย่ ว

เพือ่ ประชาสัมพันธ์สถานที่

จัดกิจกรรมประกวด

ภายในตาบลไม้งาม

ท่องเทีย่ วในตาบลไม้งาม

ภาพถ่ายสถานทีท่ ่องเทีย่ ว

ร่วมโครงการ ถึงแหล่งท่องเทีย่ วต่าง ๆ

สามารถถ่ายทอดให้เห็น

ต่าง ๆ ภายในตาบลไม้งาม

ประชาชนมี

ในตาบลไม้งาม

ถึงความสวยงามของแหล่ง

ความพึงพอใจ

ผ่านภาพถ่ายทีไ่ ด้เข้า

ท่องเทีย่ วต่าง ๆ ไม่วา่ จะ

ร้อยละ 80

ร่วมประกวด

เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทาง

จานวน

ทาให้สามารถประชาสัมพันธ์

ธรรมชาติ วัฒนธรรม
สามารถสร้างให้ผู้พบเห็น

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวนผู้เข้า นักท่องเทีย่ วได้รับทราบ

แหล่งท่องเทีย่ ว แหล่งท่องเทีย่ วในตาบล
ทีเ่ พิม่ ขึ้นชัดเจน

ไม้งามได้อย่างทัว่ ถึง

สานักปลัด

สานักปลัด

รู้สึกอยากมาท่องเทีย่ วฯ
5

โครงการส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการ

เพือ่ ศึกษาแหล่งความรู้

ทัศนศึกษาดูงานในสถานที่

แหล่งท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ

ในการบริหารจัดการ

60,000

60,000

60,000

จานวน

ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม

ทีส่ ามารถส่งเสริมความรู้

ผู้เข้าร่วม

การท่องเทีย่ ว ได้รับ

แหล่งท่องเทีย่ วแบบ

ในเรื่องการบริหารจัดการ

โครงการ

ความรู้ มีความสามารถ

บูรณาการ เพือ่ นาความรู้

แหล่งท่องเทีย่ วต่าง ๆ

ในการบริหารจัดการ

มาพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว

ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม

เรื่องแหล่งท่องเทีย่ ว

ภายในตาบลไม้งาม

การท่องเทีย่ ว และผู้ที่

รวมไปถึงงานท่องเทีย่ ว

เกีย่ วข้องจานวน 20 คน

ของตาบลไม้งาม
1,120,000

1,120,000

1,120,000

30,000

30,000

30,000

60,000

1,120,000

สานักปลัด

4,480,000

3.2 แผนงานการเกษตร
1

โครงการ ผักข้างบ้าน อาหาร

- เพื่อส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ

อบรมให้ความรู้

ข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีก

ให้ประชาชนปลูกผักอินทรีย์

แก่ผู้เข้าร่วม

เลีย่ งสารเคมี

ไว้รับบริโภคในครัวเรือน

30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ร้อยละ 80 มีความ

โครงการ 50 ราย

สานักปลัด

ความรู้ความเข้าใจในการ

เข้าในการปลูกผักปลูกผักอินทรีย์ทถี่ ูกต้อง

- เพือ่ ลดภาระค่าครองชีพ

อินทรีย์

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีผัก

ลดจ่าย สร้างรายได้ให้

ปลอดสารพิษบริโภค

ครอบครัว

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

ลดรายจ่ายและมีรายได้
จากการจาหน่ายผักสวนครัว

2

โครงการขับเคลือ่ นปรัชญา

- เพือ่ ให้ประชาชนใช้ชีวิต

อบรมให้ความรู้

20,000

20,000

20,000

20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ - ผู้เข้าร่วมโครงการมี

สานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

แก่ผู้เข้าร่วม

ร้อยละ 80 มีความ ความรู้ความเข้าใจในการ

พอเพียง ความพอดี และ

โครงการ

เข้าใจตามหลักของ ใช้ชีวิตประจาวันตามหลัก

ใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ

50 ราย

ความพอเพียง

ประจาวันตามหลักของความ

ของความพอเพียง ความพอดี

- เพือ่ ให้ประชาชน สานึกถึง

- ผู้เข้าร่วมโครงการ สานึก

พระมหากรุณาธิคุณและตระหนัก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณและ

ถึงความห่วงใยของพระบาท

ตระหนักถึงความห่วงใย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ

ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ

3

โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่ ว

- เพือ่ ให้เยาวชนในตาบล

อบรมให้ความรู้

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไม้งาม มีความรู้ ความเข้าใจ

แก่เยาวชน

ร้อยละ 80 มีความ มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ ว

ให้แก่เยาวชนตาบลไม้งาม

เกีย่ วกับปรัชญาเศรษฐกิจ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เข้าในการปลูกผัก กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง

๔

50,000

50,000

50,000

50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ - เยาวชนในตาบลไม้งาม

จานวน 40 คน

อินทรีย์

สานักปลัด

- เยาวชนในตาบลไม้งาม

- เพือ่ ให้เยาวชน สานึกถึง

สานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พระมหากรุณาธิคุณและตระหนัก

และตระหนักถึวความห่วง

ถึงความห่วงใยของพระบาท

ใยของพระบาทสมเด็จ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ

พระเจ้าอยู่หวั ฯ
ผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมสามารถนาหลัก

กอง

โครงการผ่าน

เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ

สาธารณสุข

เศรษฐกิจพอเพียง

การทดสอบ

ใช้ในชีวิตประจาวันได้

๒.เพือ่ ศึกษาดูงานแนวทาง

ร้อยละ 70

โครงการศึกษาดูงานทีเ่ กีย่ วข้อง

๑.เพือ่ อบรมให้ความรู้การ

กับการขับเคลือ่ นตามแนวพระ

ดาเนินชีวติ ตามหลัก

ราชดาริและหรือปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนหรือผู้ที่
สนใจในตาบลไม้งาม

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๕

โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

เพือ่ ให้ความรู้ทางวิชาการ

ประชาชนหรือผู้ที่

ด้านการเกษตร

สนใจในตาบลไม้งาม

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมสามารถนา

กอง

โครงการผ่าน

ความรู้ดา้ นการเกษตร

สาธารณสุข

การทดสอบ

ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ร้อยละ 70

๖

โครงการให้ความรู้การทาปุย๋ ดิน

เพือ่ อบรมการทาปุย๋ ดินและ

ชุมชน

วิธีการใช้ปยุ๋ อย่างถูกต้อง

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ประชาชนสามารถ ๑.สามารถเพิม่ ผลผลิต
ทาปุย๋ ดินและ และลดต้นทุนได้

กอง
สาธารณสุข

สามารถใช้ปยุ๋ ได้ ๒.สามารถนาความรู้ทไี่ ด้
อย่างถูกวิธี

รับไปปรับใช้ในชีวิต
ประจาวันได้

๗

โครงการทาน้าหมักชีวภาพจาก

เพือ่ ให้ความรู้ในการผลิต

เศษอาหารในครัวเรือน

น้าหมักชีวภาพจาก

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผู้เข้าร่วม

๑.ลดการใช้ปยุ๋ เคมี

กอง

โครงการสามารถ๒.สามารถนาความรู้ทไี่ ด้ สาธารณสุข

เศษอาหาร

ทาน้าหมักจาก รับไปปรับใช้ในชีวติ
เศษอาหารได้ ประจาวันได้
310,000

310,000

310,000

310,000

1,240,000

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตาบลไม้งาม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ

นักเรียนจานวน 130 คน

249,106

249,106

249,106

249,106

ด้านร่างกายและ

คนละ7.37บาท 260วัน

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จานวน

นักเรียนในโรงเรียน

เด็กเล็ก

เด็กเล็กได้รับประทาน

สติปัญญาของเด็กนักเรียน
2

โครงการอาหารเสริม(นม)สาหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลไม้งาม

3

อาหารเสริม (นม)

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กเล็กจานวน 100 คน

ด้านร่างกายและ

คนละ7.37บาท 260วัน

3 แห่ง

สติปัญญาของเด็กนักเรียน

โครงการจัดนิทรรศการผลงาน

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สอนระดับปฐมวัย

3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลไม้งาม

สานักปลัด

191,620

191,620

191,620

191,620

จานวน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

เด็กเล็กได้รับประทาน

สานักปลัด

อาหารเสริม (นม)
10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน

ชุมชนมีส่วนร่วมการจัด

ศูนย์พัฒนา

การศึกษาปฐมวัย

สานักปลัด

เด็กเล็ก
4

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กสังกัดเทศบาลตาบลไม้งาม

เพือ่ พัฒนาศักยภาพการ

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ปฏิบัติงาน

12 คน

24,000

24,000

24,000

24,000

จานวนผู้เข้า ครู/ผู้ดูแลเด็กมีศักยภาพ
ร่วมโครงการ

ในการปฏิบัติงาน

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
5

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

เพือ่ พัฒนาศักยภาพการ

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

ปฏิบัติงานของคณะกรรม

30 คน

ตาบลไม้งาม

6

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

40,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จานวนผู้เข้า

คณะกรรมการบริหาร

ร่วมโครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

การบริหารศูนย์พัฒนา

ศักยภาพในการ

เด็กเล็ก

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สาหรับผู้ปกครอง

และพัฒนาการของเด็ก

50 คน

15,000

-

15,000

-

จานวนผู้เข้า

ผู้ปกครองมีความรู้

ร่วมโครงการ

ความเข้าใจในการ

ปฐมวัย
7

โครงการส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็กปฐมวัย

-

20,000

-

20,000

จานวนผู้เข้า

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สโู่ ลกกว้าง

30,000

-

30,000

-

30 คน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง
9

จานวนผู้เข้า

เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้

ร่วมโครงการ

จากประสบการณ์จริง

สานักปลัด

และเกิดความใฝ่รู้

โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้จาก จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

การท่องเทีย่ ว

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาตร์
ผ่านการท่องเทีย่ ว

สานักปลัด

การฟัง การพูด การอ่าน

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้จาก จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประสบการณ์จริงและเกิด

เด็กปฐมวัยได้รับการ

ร่วมโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการด้าน

30 คน

การพูด การอ่าน
8

สานักปลัด

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
มีพัฒนาการด้านการฟัง

สานักปลัด

30 คน

-

50,000

-

50,000

จานวนผู้เข้า เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ สานักปลัด
ร่วมโครงการ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาตร์
ผ่านการท่องเทีย่ ว

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

171,500

171,500

171,500

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการด้าน เด็กนักเรียนปฐมวัยจานวน
ร่างกายและสติปัญญา

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

171,500 จานวนนักเรียน เด็กนักเรียนปฐมวัยได้รับ

35 คน/20 บาท/245 วัน

ประทานอาหารกลางวัน

ให้แก่เด็กนักเรียนปฐมวัย
11 โครงการจัดซือ้ สือ่ การเรียนการสอนและ
วัสดุอุปกรณ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไม้งาม
12 โครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไม้งาม
13 โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไม้งาม
14 โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง

เพือ่ ส่งเสริมการจัด

เด็กนักเรียนปฐมวัยจานวน

59,500

59,500

59,500

59,500

วัสดุอุปกรณ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังม่วง

จานวนนักเรียน การเรียนการสอนสาหรับ

เด็กนักเรียนปฐมวัย

ได้รับการพัฒนา

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สาหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย

60 คน

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สาหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย

60 คน

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการด้าน เด็กนักเรียนปฐมวัยจานวน

เพือ่ ส่งเสริมการจัด

10,000

10,000

147,000

10,000

10,000

147000

10,000

10,000

147000

10,000

10,000

จานวนผู้เข้า

เด็กนักเรียนได้รับการ

ร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้า

เด็กนักเรียนได้รับการ

ร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้

147,000 จานวนนักเรียน เด็กนักเรียนปฐมวัยได้รับ

30 คน/20 บาท/245 วัน

ประทานอาหารกลางวัน

สานักปลัด

สานักปลัด

ศพด.
บ้านวังม่วง

เพือ่ ร่างกายทีแ่ ข็งแรง
เด็กนักเรียนปฐมวัยจานวน

การเรียนการสอนให้แก่ 30 คน คนละ 1,700บาท
เด็กนักเรียนปฐมวัย

ศพด.

เด็กนักเรียนปฐมวัยได้รับ บ้านไม้งาม

ให้แก่เด็กนักเรียนปฐมวัย
15 โครงการจัดซือ้ สือ่ การเรียนการสอนและ

บ้านไม้งาม

เพือ่ ร่างกายทีแ่ ข็งแรง

การเรียนการสอนให้แก่ 35 คน คนละ 1,700บาท

ร่างกายและสติปัญญา

ศพด.

51,000

51,000

51,000

51,000

จานวนนักเรียน การเรียนการสอนสาหรับ

ศพด.

เด็กนักเรียนปฐมวัยได้รับ บ้านวังม่วง
ได้รับการพัฒนา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังม่วง
17 โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังม่วง
18 โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

6,000

6,000

6,000

6,000

สาหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย

50 คน

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สาหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย

50 คน

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการด้าน เด็กนักเรียนปฐมวัยจานวน
ร่างกายและสติปัญญา

6,000

171,500

6,000

171,500

6,000

171,500

6,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จานวนผู้เข้า

เด็กนักเรียนได้รับการ

ร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้า

เด็กนักเรียนได้รับการ

ร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้

171,500 จานวนนักเรียน เด็กนักเรียนปฐมวัยได้รับ

35 คน/20 บาท/245 วัน

วัสดุอุปกรณ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองกระโห้
20 โครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองกระโห้
21 โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองกระโห้

เพือ่ ส่งเสริมการจัด

สานักปลัด

ศพด.บ้าน

ประทานอาหารกลางวัน หนองกระโห้

ให้แก่เด็กนักเรียนปฐมวัย
19 โครงการจัดซือ้ สือ่ การเรียนการสอนและ

สานักปลัด

เพือ่ ร่างกายทีแ่ ข็งแรง
เด็กนักเรียนปฐมวัยจานวน

59,500

59,500

59,500

59,500

จานวนนักเรียน การเรียนการสอนสาหรับ

การเรียนการสอนให้แก่ 35 คน คนละ 1,700บาท

ศพด.บ้าน

เด็กนักเรียนปฐมวัยได้รับ หนองกระโห้

เด็กนักเรียนปฐมวัย

ได้รับการพัฒนา

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สาหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย

60 คน

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สาหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย

60 คน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวนผู้เข้า

เด็กนักเรียนได้รับการ

ร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้า

เด็กนักเรียนได้รับการ

ร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้

สานักปลัด

สานักปลัด

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

โครงการงานประเพณีลอยกระทง

เพือ่ ส่งเสริมและอนุรักษ์

จัดกิจกรรม ๕ กิจกรรม

ตาบลไม้งาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

๑. ขบวนแห่ธิดานพมาศ

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนตาบล ประชาชนในตาบลไม้งาม
ไม้งามร่วม

ร่วมสืบสานประเพณี

อนุรักษ์ขนบ

วัฒนธรรมอันดีงามให้คง

๓ กิจกรรมประกวดกระทง

ธรรมเนียม

อยู่สบื ไป

กะลาประดิษฐ์

ประเพณี

๔. กิจกรรมประกวดธิดานพมาศ

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม ทีส่ บื ทอดต่อกัน ๒. กิจกรรมสาธิตลอยกระทงสาย
มาให้ดารงอยู่สบื ต่อไป

ตัวชีว้ ัด

สานักปลัด

๕. กิจกรรมประกวดร้องเพลง
ลูกทุง่
๒

โครงการประเพณีสงกรานต์ตาบลไม้งาม

เพือ่ ส่งเสริมและอนุรักษ์

- จัดกิจกรรมรดน้าดาหัว

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม ผู้สงู อายุในตาบลไม้งาม
ให้คงอยู่สบื ไป

ผู้สงู อายุในตาบล วัฒนธรรมประเพณีอนั ดี
ไม้งามเข้าร่วม

งามได้รับการอนุรักษ์ให้

จานวน ๙ หมูบ่ ้าน

กิจกรรมและมี

คงอยู่สบื ไป

- กิจกรรมการละเล่น

ความพึงพอใจ

สานักปลัด

เกมส์สาหรับผู้สงู อายุ
๓

โครงการประเพณีหล่อเทียนจานา

เพือ่ ส่งเสริมและอนุรักษ์

พรรษาตาบลไม้งาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมทีส่ บื ทอดต่อกันมา
ให้ดารงอยู่สบื ต่อไป

จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ประชาชน

ประชาชนในท้องถิน่ ได้ร่วม

ตาบลไม้งามร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรมและงาน
กิจกรรม

ประเพณีท้องถิน่

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

โครงการงานประเพณีแห่เทียนจานา

เพือ่ ปลูกฝังและส่งเสริมให้

ถวายเทียนจานาพรรษาให้วัด

พรรษาตาบลไม้งาม

พุทธศาสนิกชนทุกหมูเ่ หล่า

ในพืน้ ทีต่ าบลไม้งาม

ไม้งามร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรมและงาน

ได้ถอื ประพฤติและปฏิบัติ

จานวน ๙ วัด

กิจกรรมถวาย

ประเพณีท้องถิน่

โครงการงานประเพณีขึ้นธาตุ
เดือน ๕ ไหว้พระขึ้นเขาถ้า

ประชาชนตาบล ประชาชนในท้องถิน่ ได้ร่วม

เป็นแนวทางในการดารง

เทียนจานา

ชีวิตประจาวัน

พรรษา 9 วัด

เพือ่ ส่งเสริมและอนุรักษ์

จัดกิจกรรมทีร่ ักษาขนบธรรม

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม เนียมประเพณีวัฒนธรรม
ให้คงอยู่สบื ไป

มีการจัดกิจกรรม ประชาชนในท้องถิน่ ได้ร่วม
ขึ้นเขาถ้า

อนุรักษ์วัฒนธรรมและงาน

และสรงน้า

ประเพณีท้องถิน่

สานักปลัด

สานักปลัด

พระภิกษุสงฆ์
๖

โครงการสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธ
ศาสนาเนือ่ งในวันมาฆบูชา

เพือ่ ส่งเสริมและสืบสาน

๑. จัดกิจกรรมทางพุทธ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

-

งานประเพณีทางพุทธศาสนา ศาสนาในวันมาฆบูชา
๒. ทาบอร์ดประชาสัมพันธ์
เนือ่ งในวันมาฆบูชา

๗

โครงการสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธ
ศาสนาเนือ่ งในวันวิสาขบูชา

เพือ่ ส่งเสริมและสืบสาน

๑. จัดกิจกรรมทางพุทธ

งานประเพณีทางพุทธศาสนา ศาสนาในวันวิสาขบูชา

๒. ทาบอร์ดประชาสัมพันธ์
เนือ่ งในวันวิสาขบูชา

มีการจัดกิจกรรม พุทธศาสนิกนทุกคนได้ถอื
ทางพระพุทธ

ปฏิบัตติ ามจารีตประเพณี

ศาสนาในวัน

ทางศาสนา

สานักปลัด

มาฆบูชา

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

-

มีการจัดกิจกรรม พุทธศาสนิกนทุกคนได้ถอื
ทางพระพุทธ

ปฏิบัตติ ามจารีตประเพณี

ศาสนาในวัน

ทางศาสนา

วิสาขบูชา

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
๘

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประกวดวาดภาพงาน
สัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมเด็ก เยาวชน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๒๐,๐๐๐

-

- ประกวดวาดภาพสัปดาห์

ตระหนักถึงความสาคัญของ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

จานวน ๒ รุ่น

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

มีผู้สนใจเข้าร่วม เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ประกวดวาด

ในตาบลไม้งามตระหนักถึง

ภาพสัปดาห์

ความสาคัญของ

ส่งเสริมพระพุทธ

พระพุทธศาสนา

สานักปลัด

ศาสนา
๙

โครงการประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์ชาวบ้าน

เพือ่ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

มอบโล่หร์ างวัลให้แก่ปราชญ์

และประกาศเกียรติคุณ

ชาวบ้านตาบลไม้งาม จานวน

ของปราชญ์ชาวบ้าน
๑๐

โครงการประกวดอาหารท้องถิน่

เพือ่ ส่งเสริมและสืบทอด
การทาอาหารท้องถิน่

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒ รางวัล
-ประกวดอาหารท้องถิน่

คัดเลือกปราชญ์

ปราชญ์ชาวบ้านตาบล

ชาวบ้านตาบล

ไม้งามได้รับการยกย่อง

สานักปลัด

ไม้งาม
๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวแทน 9 หมู่

อาหารท้องถิน่ เป็นทีร่ ู้จัก

จานวน ๑ อย่าง

ในตาบลไม้งาม

ได้รับการสืบทอด

- หมูบ่ ้าน ๙ หมู่

เข้าร่วมประกวด

สานักปลัด

อาหารท้องถิน่
๑๑

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตาบลไม้งาม

เพือ่ จัดกิกรรมเฉลิมฉลอง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เนือ่ งในวันเด็กแห่งชาติ

ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาล

และเปิดโอกาสให้เด็ก

ตาบลไม้งาม

เยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

มีการจัดกิจกรรมวัเด็นกเด็และเยาวชนได้
กแห่งชาติ รับของขวัญ
เป็นประจาทุกปี

กาลังใจและได้รับความรู้
ความบันเทิง ความสนุกสนาน
จาการจัดกิจกรรมครั้งนี้

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
๑๒

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทาข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิน่

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มีข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ทีท่ ันสมัย

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิน่

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

-

ตาบลไม้งาม

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

มีข้อมูลด้าน

ประชาชนชาวตาบลไม้งาม

สานักปลัด

ภูมิปัญญาท้องถิน่ สามารถสืบค้นภูมิปัญญา
ในตาบลไม้งาม

ตาบลไม้งาม

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

-

-

-

หลัก

โครงการซ่อมแซมต่อเติมห้องน้า-

เพือ่ ปรับปรุงห้องน้า-ห้อง

1 โครงการ

จานวนโครงการ เด็กมีห้องน้า-ห้องส้วม

ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ส้วมให้ถูกสุขลักษณะและ

1 ห้องอาบน้า

ทีถ่ ูกสุขลักษณะและ

ไม้งาม

แก้ไขปัญหาการไหลเวียน

ส้วมเด็ก 4 ห้อง

เหมาะสมปลอดภัย

ของน้า

ส้วมผู้ใหญ่ 1 ห้อง

สานักปลัด
กองช่าง

กว้าง 3 ม. ยาว 12 ม.
2

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน

เพือ่ ปรับปรุงห้องน้า-ห้อง

1 โครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

ส้วมเดิมเป็นห้องเรียนเด็ก

-

120,000

-

-

จานวนโครงการ

เด็กมีห้องเรียนที่

สานักปลัด

ขนาด กว้าง 5.70 ม.

เพียงพอและเหมาะสม

กองช่าง

ยาว 13 ม.

ต่อการจัดการเรียน
การสอน

เป้าหมาย
ที่
3

4

5

6

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

บ่อพักบริเวณทางเข้าและบริเวณด้านหลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีความเหมาะสม

อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

บ้านไม้งาม

สะดวกปลอดภัย

โครงการปรับปรุงห้องโถงกลางพร้อมติดตัง้

เพือ่ ความปลอดภัยสาหรับ

1 โครงการ

เพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

เด็กและความเป็นระเบียบ

ขนาด กว้าง 5.70 ม.

เรียบร้อย

ยาว 12 ม.

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนา

เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบ

1 โครงการ

เด็กเล็กบ้านไม้งาม

ร้อยและความสะดวกใน

-

-

-

25,000

-

-

จานวนโครงการ

สานักปลัด
กองช่าง

เด็กมีพนื้ ทีใ่ ช้สอยที่

สานักปลัด

ปลอดภัยและเหมาะสม

กองช่าง

200,000 จานวนโครงการ การจอดรถรับส่งเด็ก

สานักปลัด

เป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาสภาพ

สานักปลัด

ทีล่ ้างหน้าแปรงฟัน

แวดล้อมให้เหมาะสม

กองช่าง

กว้าง0.35 ม. ยาว3.20 ม.

ปลอดภัย

ยาว 6 ม.

เพือ่ พัฒนาสถานทีแ่ ละ

1 โครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง

-

จานวนโครงการ สภาพอาคารสถานที่

ขนาด กว้าง 4 ม.

การรับส่งเด็กของผู้ปกครอง

ทีเ่ ก็บของใช้ส่วนตัวสาหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

50,000

ผลทีค่ าดว่า

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าพร้อม

โครงการก่อสร้างทีล่ ้างหน้าแปรงฟันและ

1 โครงการ

ตัวชีว้ ัด

50,000

-

-

-

จานวนโครงการ

ชั้นสาหรับเก็บของใช้
แบบมีประตู 30 ช่อง
7

โครงการปรับปรุงทีพ่ ักผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง

เพือ่ พัฒนาสถานทีแ่ ละ

1 โครงการ

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

ปรับปรุงหลังคาอลูซิงค์

20,000

-

-

-

จานวนโครงการ

เพือ่ พัฒนาสภาพ

สานักปลัด

แวดล้อมให้เหมาะสม

กองช่าง

ปลอดภัย

เป้าหมาย
ที่
8

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องนอนเด็ก

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาสถานทีแ่ ละ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 โครงการ

-

200,000

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จานวนโครงการ

นักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม กว้าง4.90 ม. ยาว 6.00ม.

เพือ่ พัฒนาสภาพ

สานักปลัด

แวดล้อมให้เหมาะสม

กองช่าง

ปลอดภัย
9

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวังม่วง

เพือ่ ให้อาคารสถานที่

1 โครงการ

-

-

150,000

-

จานวนโครงการ

มีความสวยงามและเอื้อต่อ ทาสีอาคารภายในภายนอก
การเรียนรู้

อาคารสถานทีแ่ ละ

สานักปลัด

สิง่ แวดล้อมภายในศูนย์

กองช่าง

ทาสีโรงอาหารและรั้ว

พัฒนาเด็กเล็กมีความ

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

สวยงามและเหมาะสม

และสวนหย่อม
10 โครงการปรับปรุงประตูหน้าต่างอาคารเรียน
เป็นบานเลือ่ นกระจกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่

1 โครงการ

-

-

-

200,000 จานวนโครงการ

ให้มนั่ คงและปลอดภัย

บ้านวังม่วง

สานักปลัด

มัน่ คงและปลอดภัย

กองช่าง

มัน่ คงและปลอดภัย

11 โครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารเรียน

เพือ่ ความมัง่ คงปลอดภัย

จานวน 1 โครงการ

ทัง้ สองด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ของอาคารเรียน

กว้าง 3 ม. ยาว 6.05 ม.

หนองกระโห้

อาคารเรียนมีความ

สูง 4 เมตร

20,000

-

-

-

จานวนโครงการ อาคารเรียนมีความมัน่ คง สานักปลัด
ปลอดภัย

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

-

-

-

12 โครงการต่อเติมและปรับปรุงห้องครัวของ

เพือ่ ให้ห้องครัวมีสภาพที่

1 โครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

เหมาะสมปลอดภัย

ซิงค์ล้างจาน ชั้นเคาร์เตอร์

ถูกสุขลักษณะ

เจาะพนังทาหน้าต่าง

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จานวนโครงการ ห้องครัวมีสภาพเหมาะสม สานักปลัด
ถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

ติดฝ้าเพดาน
กว้าง 2.9 ม. ยาว 5.40 ม.
สูง 75 ซ.ม. กว้าง 50 ซม.
13 โครงการก่อสร้างทีพ่ ักผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

14 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์
บริเวณหน้าเสาธงและซุม้ พระพุทธรูป

เพือ่ ความสะดวกของ

1 โครงการ

ผู้ปกครองในการรอรับส่ง

กว้าง 4.50 ม.

เด็กนักเรียน

ยาว 6 ม. สูง 3 ม.

เพือ่ ในการทากิจกรรม

1 โครงการ

หน้าเสาธง

กว้าง 10 ม. ยาว 8 เมตร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้
15 โครงการติดตัง้ มุง้ ลวดอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

80,000

-

-

50,000

-

-

-

-

จานวนโครงการ ผู้ปกครองมีจุดรับส่ง

จานวนโครงการ

สานักปลัด

และรอรับเด็กนักเรียน

กองช่าง

เด็กนักเรียนมีพนื้ ที่

สานักปลัด

ทากิจกรรมหน้าเสาธง

กองช่าง

หนา 0.10 เมตร
เพือ่ ความมัน่ คงและและ

1 โครงการ

ปลอดภัยสาหรับนักเรียน

ติดตัง้ มุง้ ลวดประตูด้าน

และและปลอดภัย

หน้าอาคารและช่อง

สาหรับนักเรียน

ตะแกรงเหล็กด้านหลัง
อาคาร

-

30,000

-

-

จานวนโครงการ อาคารมีความมัน่ คง

สานักปลัด
กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้อาคารสถานที่

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 โครงการ

-

-

200,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จานวนโครงการ

มีความสวยงามและเอื้อต่อ ทาสีอาคารภายในภายนอก
การเรียนรู้

อาคารสถานทีแ่ ละ

สานักปลัด

สิง่ แวดล้อมภายในศูนย์

กองช่าง

ทาสีโรงอาหารและรั้ว

พัฒนาเด็กเล็กมีความ

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

สวยงามและเหมาะสม

และสวนหย่อม
17 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

เพือ่ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีป้ายชื่อทีเ่ หมาะสม

1 โครงการ

-

-

-

50,000 จานวนโครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สานักปลัด

มีป้ายชื่อทีเ่ หมาะสม

กองช่าง

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่
2.1 แผนงานการศึกษา
1

โครงการอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตาบลไม้งาม

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ

นักเรียนจานวน 130 คน

ด้านร่างกายและ

คนละ7.37บาท 260วัน

249,106

249,106

249,106

249,106

จานวน

นักเรียนในโรงเรียน

เด็กเล็ก

เด็กเล็กได้รับประทาน

สติปัญญาของเด็กนักเรียน
2

โครงการอาหารเสริม(นม)สาหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลไม้งาม

3

อาหารเสริม (นม)

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กเล็กจานวน 100 คน

ด้านร่างกายและ

คนละ7.37บาท 260วัน

3 แห่ง

สติปัญญาของเด็กนักเรียน

โครงการจัดนิทรรศการผลงาน

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สอนระดับปฐมวัย

3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลไม้งาม

สานักปลัด

191,620

191,620

191,620

191,620

จานวน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

เด็กเล็กได้รับประทาน

สานักปลัด

อาหารเสริม (นม)
10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน

ชุมชนมีส่วนร่วมการจัด

ศูนย์พัฒนา

การศึกษาปฐมวัย

สานักปลัด

เด็กเล็ก
4

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ช่วยครู

เพือ่ พัฒนาศักยภาพการ

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ปฏิบัติงาน

12 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

เพือ่ พัฒนาศักยภาพการ

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

ปฏิบัติงานของคณะกรรม

30 คน

ผู้ดูแลเด็กสังกัดเทศบาลตาบลไม้งาม

5

24,000

-

24,000

40,000

24,000

-

24,000

-

จานวนผู้เข้า ครู/ผู้ดูแลเด็กมีศักยภาพ
ร่วมโครงการ

ในการปฏิบัติงาน

จานวนผู้เข้า

คณะกรรมการบริหาร

ร่วมโครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

สานักปลัด

สานักปลัด

ตาบลไม้งาม

6

การบริหารศูนย์พัฒนา

ศักยภาพในการ

เด็กเล็ก

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สาหรับผู้ปกครอง

และพัฒนาการของเด็ก

50 คน

15,000

-

15,000

-

จานวนผู้เข้า

ผู้ปกครองมีความรู้

ร่วมโครงการ

ความเข้าใจในการ

ปฐมวัย
7

โครงการส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็กปฐมวัย

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
มีพัฒนาการด้านการฟัง

-

20,000

-

20,000

จานวนผู้เข้า

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สโู่ ลกกว้าง

30,000

-

30,000

-

30 คน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง
9

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้จาก จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

การท่องเทีย่ ว

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาตร์

-

50,000

-

50,000

171,500

171,500

171,500

เพือ่ ส่งเสริมการจัด

จากประสบการณ์จริง

จานวนผู้เข้า เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ สานักปลัด

171,500 จานวนนักเรียน เด็กนักเรียนปฐมวัยได้รับ

35 คน/20 บาท/245 วัน

ประทานอาหารกลางวัน

ให้แก่เด็กนักเรียนปฐมวัย
11 โครงการจัดซือ้ สือ่ การเรียนการสอนและ

ร่วมโครงการ

สานักปลัด

ผ่านการท่องเทีย่ ว

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการด้าน เด็กนักเรียนปฐมวัยจานวน
ร่างกายและสติปัญญา

เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้

ร่วมโครงการ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาตร์

30 คน

ผ่านการท่องเทีย่ ว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

จานวนผู้เข้า

และเกิดความใฝ่รู้

โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน

10 โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็ก

สานักปลัด

การฟัง การพูด การอ่าน

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้จาก จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประสบการณ์จริงและเกิด

เด็กปฐมวัยได้รับการ

ร่วมโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการด้าน

30 คน

การพูด การอ่าน
8

สานักปลัด

ศพด.
บ้านไม้งาม

เพือ่ ร่างกายทีแ่ ข็งแรง
เด็กนักเรียนปฐมวัยจานวน

59,500

59,500

59,500

59,500

จานวนนักเรียน การเรียนการสอนสาหรับ

ศพด.

วัสดุอุปกรณ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไม้งาม
12 โครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไม้งาม
13 โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไม้งาม
14 โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง

การเรียนการสอนให้แก่ 35 คน คนละ 1,700บาท

เด็กนักเรียนปฐมวัยได้รับ บ้านไม้งาม

เด็กนักเรียนปฐมวัย

ได้รับการพัฒนา

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สาหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย

60 คน

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สาหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย

60 คน

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการด้าน เด็กนักเรียนปฐมวัยจานวน
ร่างกายและสติปัญญา

10,000

10,000

147,000

10,000

10,000

147000

10,000

10,000

147000

10,000

10,000

จานวนผู้เข้า

เด็กนักเรียนได้รับการ

ร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้า

เด็กนักเรียนได้รับการ

ร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้

147,000 จานวนนักเรียน เด็กนักเรียนปฐมวัยได้รับ

30 คน/20 บาท/245 วัน

ประทานอาหารกลางวัน

ให้แก่เด็กนักเรียนปฐมวัย
15 โครงการจัดซือ้ สือ่ การเรียนการสอนและ
วัสดุอุปกรณ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังม่วง

16 โครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังม่วง
17 โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังม่วง
18 โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

เพือ่ ส่งเสริมการจัด

สานักปลัด

ศพด.
บ้านวังม่วง

เพือ่ ร่างกายทีแ่ ข็งแรง
เด็กนักเรียนปฐมวัยจานวน

51,000

51,000

51,000

51,000

จานวนนักเรียน การเรียนการสอนสาหรับ

การเรียนการสอนให้แก่ 30 คน คนละ 1,700บาท

ศพด.

เด็กนักเรียนปฐมวัยได้รับ บ้านวังม่วง

เด็กนักเรียนปฐมวัย

ได้รับการพัฒนา

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สาหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย

50 คน

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สาหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย

50 คน

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการด้าน เด็กนักเรียนปฐมวัยจานวน
ร่างกายและสติปัญญา

สานักปลัด

35 คน/20 บาท/245 วัน

6,000

6,000

171,500

6,000

6,000

171,500

6,000

6,000

171,500

6,000

6,000

จานวนผู้เข้า

เด็กนักเรียนได้รับการ

ร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้า

เด็กนักเรียนได้รับการ

ร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้

171,500 จานวนนักเรียน เด็กนักเรียนปฐมวัยได้รับ

สานักปลัด

สานักปลัด

ศพด.บ้าน

ประทานอาหารกลางวัน หนองกระโห้

ให้แก่เด็กนักเรียนปฐมวัย
19 โครงการจัดซือ้ สือ่ การเรียนการสอนและ

เพือ่ ส่งเสริมการจัด

วัสดุอุปกรณ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

59,500

59,500

59,500

59,500

จานวนนักเรียน การเรียนการสอนสาหรับ
ได้รับการพัฒนา

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สาหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย

60 คน

เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สาหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย

60 คน

21 โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.บ้าน

เด็กนักเรียนปฐมวัยได้รับ หนองกระโห้

เด็กนักเรียนปฐมวัย

20 โครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหนองกระโห้

เด็กนักเรียนปฐมวัยจานวน

การเรียนการสอนให้แก่ 35 คน คนละ 1,700บาท

บ้านหนองกระโห้

บ้านหนองกระโห้

เพือ่ ร่างกายทีแ่ ข็งแรง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1,231,726

1,296,726

1,231,726

1,256,726

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

จานวนผู้เข้า

เด็กนักเรียนได้รับการ

ร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้

จานวนผู้เข้า

เด็กนักเรียนได้รับการ

ร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้

สานักปลัด

สานักปลัด

5,016,904

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
๑

โครงการงานประเพณีลอยกระทง

เพือ่ ส่งเสริมและอนุรักษ์

จัดกิจกรรม ๕ กิจกรรม

ตาบลไม้งาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

๑. ขบวนแห่ธิดานพมาศ

ไม้งามร่วม

ร่วมสืบสานประเพณี

อนุรักษ์ขนบ

วัฒนธรรมอันดีงามให้คง

๓ กิจกรรมประกวดกระทง

ธรรมเนียม

อยู่สบื ไป

กะลาประดิษฐ์

ประเพณี

๔. กิจกรรมประกวดธิดานพมาศ

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม ทีส่ บื ทอดต่อกัน ๒. กิจกรรมสาธิตลอยกระทงสาย
มาให้ดารงอยู่สบื ต่อไป

ประชาชนตาบล ประชาชนในตาบลไม้งาม

สานักปลัด

๕. กิจกรรมประกวดร้องเพลง
ลูกทุง่
๒

โครงการประเพณีสงกรานต์ตาบลไม้งาม

เพือ่ ส่งเสริมและอนุรักษ์

- จัดกิจกรรมรดน้าดาหัว

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ผู้สงู อายุในตาบล วัฒนธรรมประเพณีอนั ดี

สานักปลัด

วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม ผู้สงู อายุในตาบลไม้งาม
ให้คงอยู่สบื ไป

ไม้งามเข้าร่วม

งามได้รับการอนุรักษ์ให้

จานวน ๙ หมูบ่ ้าน

กิจกรรมและมี

คงอยู่สบื ไป

- กิจกรรมการละเล่น

ความพึงพอใจ

เกมส์สาหรับผู้สงู อายุ
๓

โครงการประเพณีหล่อเทียนจานา

เพือ่ ส่งเสริมและอนุรักษ์

พรรษาตาบลไม้งาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ประชาชน

ประชาชนในท้องถิน่ ได้ร่วม

สานักปลัด

ตาบลไม้งามร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรมและงาน

วัฒนธรรมทีส่ บื ทอดต่อกันมา

กิจกรรม

ประเพณีท้องถิน่

ให้ดารงอยู่สบื ต่อไป

๔

๕

โครงการงานประเพณีแห่เทียนจานา

เพือ่ ปลูกฝังและส่งเสริมให้

ถวายเทียนจานาพรรษาให้วัด

พรรษาตาบลไม้งาม

พุทธศาสนิกชนทุกหมูเ่ หล่า

ในพืน้ ทีต่ าบลไม้งาม

ไม้งามร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรมและงาน

ได้ถอื ประพฤติและปฏิบัติ

จานวน ๙ วัด

กิจกรรมถวาย

ประเพณีท้องถิน่

โครงการงานประเพณีขึ้นธาตุ
เดือน ๕ ไหว้พระขึ้นเขาถ้า

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ประชาชนตาบล ประชาชนในท้องถิน่ ได้ร่วม

เป็นแนวทางในการดารง

เทียนจานา

ชีวิตประจาวัน

พรรษา 9 วัด

เพือ่ ส่งเสริมและอนุรักษ์

จัดกิจกรรมทีร่ ักษาขนบธรรม

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม เนียมประเพณีวัฒนธรรม
ให้คงอยู่สบื ไป

มีการจัดกิจกรรม ประชาชนในท้องถิน่ ได้ร่วม
ขึ้นเขาถ้า

อนุรักษ์วัฒนธรรมและงาน

และสรงน้า

ประเพณีท้องถิน่

สานักปลัด

สานักปลัด

พระภิกษุสงฆ์
๖

โครงการสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธ
ศาสนาเนือ่ งในวันมาฆบูชา

เพือ่ ส่งเสริมและสืบสาน

๑. จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา

งานประเพณีทางพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา
๒. ทาบอร์ดประชาสัมพันธ์

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

-

มีการจัดกิจกรรม พุทธศาสนิกนทุกคนได้ถอื
ทางพระพุทธ

ปฏิบัตติ ามจารีตประเพณี

ศาสนาในวัน

ทางศาสนา

สานักปลัด

เนือ่ งในวันมาฆบูชา

๗

โครงการสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธ
ศาสนาเนือ่ งในวันวิสาขบูชา

เพือ่ ส่งเสริมและสืบสาน

มาฆบูชา

๑. จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

-

งานประเพณีทางพุทธศาสนา ในวันวิสาฆบูชา

๒. ทาบอร์ดประชาสัมพันธ์
เนือ่ งในวันวิสาาฆบูชา

๘

โครงการประกวดวาดภาพงาน
สัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธศาสนา

เพือ่ ส่งเสริมเด็ก เยาวชน

- ประกวดวาดภาพสัปดาห์

ทางพระพุทธ

ปฏิบัตติ ามจารีตประเพณี

ศาสนาในวัน

ทางศาสนา

สานักปลัด

วิสาขบูชา

-

-

๒๐,๐๐๐

-

ตระหนักถึงความสาคัญของ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

มีการจัดกิจกรรม พุทธศาสนิกนทุกคนได้ถอื

จานวน ๒ รุ่น

มีผู้สนใจเข้าร่วม เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ประกวดวาด

ในตาบลไม้งามตระหนักถึง

ภาพสัปดาห์

ความสาคัญของ

ส่งเสริมพระพุทธ

พระพุทธศาสนา

สานักปลัด

ศาสนา
๙

โครงการประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์ชาวบ้าน

เพือ่ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

มอบโล่หร์ างวัลให้แก่ปราชญ์

และประกาศเกียรติคุณ

ชาวบ้านตาบลไม้งาม จานวน

ของปราชญ์ชาวบ้าน
๑๐

โครงการประกวดอาหารท้องถิน่

เพือ่ ส่งเสริมและสืบทอด
การทาอาหารท้องถิน่

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒ รางวัล
-ประกวดอาหารท้องถิน่

คัดเลือกปราชญ์

ปราชญ์ชาวบ้านตาบล

ชาวบ้านตาบล

ไม้งามได้รับการยกย่อง

สานักปลัด

ไม้งาม
๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวแทน 9 หมู่

อาหารท้องถิน่ เป็นทีร่ ู้จัก

จานวน ๑ อย่าง

ในตาบลไม้งาม

ได้รับการสืบทอด

- หมูบ่ ้าน ๙ หมู่

เข้าร่วมประกวด

สานักปลัด

อาหารท้องถิน่
๑๑

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตาบลไม้งาม

เพือ่ จัดกิกรรมเฉลิมฉลอง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เนือ่ งในวันเด็กแห่งชาติ

ณ ลานเอกประสงค์เทศบาล

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

มีการจัดกิจกรรมวัเด็นกเด็และเยาวชนได้
กแห่งชาติ รับของขวัญ
เป็นประจาทุกปี

กาลังใจและได้รับความรู้

สานักปลัด

และเปิดโอกาสให้เด็ก

ตาบลไม้งาม

ความบันเทิง ความสนุกสนาน

เยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน

๑๒

โครงการจัดทาข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิน่

เพือ่ ให้มีข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ทีท่ ันสมัย

จาการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิน่

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

-

ตาบลไม้งาม

มีข้อมูลด้าน

ประชาชนชาวตาบลไม้งาม

สานักปลัด

ภูมิปัญญาท้องถิน่ สามารถสืบค้นภูมิปัญญา
ในตาบลไม้งาม

๖๔๕,๐๐๐

๖๔๕,๐๐๐

๖๔๕,๐๐๐

ตาบลไม้งาม

๖๒๐,๐๐๐ ๒,๕๕๕,๐๐๐

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1

โครงการซ่อมแซมต่อเติมห้องน้า-

เพือ่ ปรับปรุงห้องน้า-ห้อง

1 โครงการ

300,000

-

-

-

จานวนโครงการ เด็กมีห้องน้า-ห้องส้วม

ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ส้วมให้ถูกสุขลักษณะและ

1 ห้องอาบน้า

ทีถ่ ูกสุขลักษณะและ

ไม้งาม

แก้ไขปัญหาการไหลเวียน

ส้วมเด็ก 4 ห้อง

เหมาะสมปลอดภัย

ของน้า

ส้วมผู้ใหญ่ 1 ห้อง

สานักปลัด
กองช่าง

กว้าง 3 ม. ยาว 12 ม.
2

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน

เพือ่ ปรับปรุงห้องน้า-ห้อง

1 โครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

ส้วมเดิมเป็นห้องเรียนเด็ก

-

120,000

-

-

จานวนโครงการ

เด็กมีห้องเรียนที่

สานักปลัด

ขนาด กว้าง 5.70 ม.

เพียงพอและเหมาะสม

กองช่าง

ยาว 13 ม.

ต่อการจัดการเรียน
การสอน

3

4

5

6

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าพร้อม

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

บ่อพักบริเวณทางเข้าและบริเวณด้านหลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีความเหมาะสม

อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

บ้านไม้งาม

สะดวกปลอดภัย

โครงการปรับปรุงห้องโถงกลางพร้อมติดตัง้

เพือ่ ความปลอดภัยสาหรับ

1 โครงการ

เพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

เด็กและความเป็นระเบียบ

ขนาด กว้าง 5.70 ม.

เรียบร้อย

ยาว 12 ม.

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนา

เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบ

1 โครงการ

เด็กเล็กบ้านไม้งาม

ร้อยและความสะดวกใน

โครงการก่อสร้างทีล่ ้างหน้าแปรงฟันและ

1 โครงการ

-

-

-

-

25,000

-

-

-

จานวนโครงการ สภาพอาคารสถานที่

จานวนโครงการ

สานักปลัด
กองช่าง

เด็กมีพนื้ ทีใ่ ช้สอยที่

สานักปลัด

ปลอดภัยและเหมาะสม

กองช่าง

200,000 จานวนโครงการ การจอดรถรับส่งเด็ก

สานักปลัด

เป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

เพือ่ พัฒนาสภาพ

สานักปลัด

ทีล่ ้างหน้าแปรงฟัน

แวดล้อมให้เหมาะสม

กองช่าง

กว้าง0.35 ม. ยาว3.20 ม.

ปลอดภัย

ยาว 6 ม.

เพือ่ พัฒนาสถานทีแ่ ละ

1 โครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง

-

-

ขนาด กว้าง 4 ม.

การรับส่งเด็กของผู้ปกครอง

ทีเ่ ก็บของใช้ส่วนตัวสาหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

50,000

50,000

-

-

-

จานวนโครงการ

ชั้นสาหรับเก็บของใช้
แบบมีประตู 30 ช่อง
7

โครงการปรับปรุงทีพ่ ักผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง

เพือ่ พัฒนาสถานทีแ่ ละ

1 โครงการ

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

ปรับปรุงหลังคาอลูซิงค์

20,000

-

-

-

จานวนโครงการ

เพือ่ พัฒนาสภาพ

สานักปลัด

แวดล้อมให้เหมาะสม

กองช่าง

ปลอดภัย

8

โครงการปรับปรุงต่อเติมขยายห้องนอนเด็ก

เพือ่ พัฒนาสถานทีแ่ ละ

1 โครงการ

นักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม กว้าง4.90 ม. ยาว 6.00ม.

-

200,000

-

-

จานวนโครงการ

เพือ่ พัฒนาสภาพ

สานักปลัด

แวดล้อมให้เหมาะสม

กองช่าง

ปลอดภัย

9

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวังม่วง

เพือ่ ให้อาคารสถานที่

1 โครงการ

-

-

150,000

-

จานวนโครงการ

มีความสวยงามและเอื้อต่อ ทาสีอาคารภายในภายนอก
การเรียนรู้

อาคารสถานทีแ่ ละ

สานักปลัด

สิง่ แวดล้อมภายในศูนย์

กองช่าง

ทาสีโรงอาหารและรั้ว

พัฒนาเด็กเล็กมีความ

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

สวยงามและเหมาะสม

และสวนหย่อม
10 โครงการปรับปรุงประตูหน้าต่างอาคารเรียน
เป็นบานเลือ่ นกระจกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ พัฒนาอาคารสถานที่

1 โครงการ

-

-

-

200,000 จานวนโครงการ

ให้มนั่ คงและปลอดภัย

บ้านวังม่วง

อาคารเรียนมีความ

สานักปลัด

มัน่ คงและปลอดภัย

กองช่าง

มัน่ คงและปลอดภัย

11 โครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารเรียน

เพือ่ ความมัง่ คงปลอดภัย

จานวน 1 โครงการ

ทัง้ สองด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ของอาคารเรียน

กว้าง 3 ม. ยาว 6.05 ม.

หนองกระโห้

20,000

-

-

-

จานวนโครงการ อาคารเรียนมีความมัน่ คง สานักปลัด
ปลอดภัย

กองช่าง

สูง 4 เมตร

12 โครงการต่อเติมและปรับปรุงห้องครัวของ

เพือ่ ให้ห้องครัวมีสภาพที่

1 โครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

เหมาะสมปลอดภัย

ซิงค์ล้างจาน ชั้นเคาร์เตอร์

ถูกสุขลักษณะ

เจาะพนังทาหน้าต่าง
ติดฝ้าเพดาน
กว้าง 2.9 ม. ยาว 5.40 ม.

50,000

-

-

-

จานวนโครงการ ห้องครัวมีสภาพเหมาะสม สานักปลัด
ถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

สูง 75 ซ.ม. กว้าง 50 ซม.
13 โครงการก่อสร้างทีพ่ ักผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

14 โครงการก่อสร้างลานเอกนประสงค์
บริเวณหน้าเสาธงและซุม้ พระพุทธรูป

เพือ่ ความสะดวกของ

1 โครงการ

ผู้ปกครองในการรอรับส่ง

กว้าง 4.50 ม.

เด็กนักเรียน

ยาว 6 ม. สูง 3 ม.

เพือ่ ในการทากิจกรรม

1 โครงการ

หน้าเสาธง

กว้าง 10 ม. ยาว 8 เมตร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้
15 โครงการติดตัง้ มุง้ ลวดอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

80,000

-

-

50,000

-

-

-

-

จานวนโครงการ ผู้ปกครองมีจุดรับส่ง

จานวนโครงการ

สานักปลัด

และรอรับเด็กนักเรียน

กองช่าง

เด็กนักเรียนมีพนื้ ที่

สานักปลัด

ทากิจกรรมหน้าเสาธง

กองช่าง

หนา 0.10 เมตร
เพือ่ ความมัน่ คงและและ

1 โครงการ

-

30,000

-

-

จานวนโครงการ อาคารมีความมัน่ คง

ปลอดภัยสาหรับนักเรียน

ติดตัง้ มุง่ ลวดประตูด้าน

และและปลอดภัย

หน้าอาคารและช่อง

สาหรับนักเรียน

สานักปลัด
กองช่าง

ตะแกรงเหล็กด้านหลัง
อาคาร

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

เพือ่ ให้อาคารสถานที่

1 โครงการ

-

-

200,000

-

จานวนโครงการ

มีความสวยงามและเอื้อต่อ ทาสีอาคารภายในภายนอก
การเรียนรู้

อาคารสถานทีแ่ ละ

สานักปลัด

สิง่ แวดล้อมภายในศูนย์

กองช่าง

ทาสีโรงอาหารและรั้ว

พัฒนาเด็กเล็กมีความ

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

สวยงามและเหมาะสม

และสวนหย่อม
17 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

เพือ่ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีป้ายชื่อทีเ่ หมาะสม

1 โครงการ

-

-

-

50,000 จานวนโครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สานักปลัด

มีป้ายชื่อทีเ่ หมาะสม

กองช่าง

570,000

400,000

375,000

450,000

1,795,000

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึก
การจัดการขยะ
๑.๔.๑ กิจกรรมรณรงค์

๑.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

๑.จานวนป้าย

ประชาสัมพันธ์

๒.สร้างจิตสานึกในการจัดการ

เสียงตามสาย/รถประชาสัมพันธ์

ขยะ

ป้ายประชาสัมพันธ์

๓.เพื่อให้ความรู้จากแผ่นพับและ ๓.จานวนครั้งในการ

แผ่นพับ

เสียงตามสาย

๑.จานวนป้าย

๑.ประชาชนทราบเนือ้ หา

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์

๒.จานวนแผ่นพับ

๒.จานวนแผ่นพับ ๒.ประชาชนในเขต
๓.จานวนครั้งใน

กอง
สาธารณสุข

ตาบลไม้งามมีจิตสานึก

ประชาสัมพันธ์เสียง

การประชาสัมพันธ์ มากขึ้น

ตามสาย

เสียงตามสาย

๓.ประชาชนมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น

๒

โครงการอบรมให้ความรู้

เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้

ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

เกีย่ วกับขยะอันตรายและ
สารพิษทีเ่ กิดจากขยะ
อันตราย

ประชาชนทัว่ ไป

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาชนมีความรู้เกีย่ ว

กอง

ความรู้หลังการ

กับขยะติดเชื้อ และ

สาธารณสุข

อบรมไม่น้อยกว่า

ขยะอันตราย นาไป

แบบทดสอบ

ร้อยละ ๘๐

ปรับใช้กับชีวิตประจาวันได้

เป้าหมาย
ที่
๓

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนทัว่ ไป

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง

๑.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง

ประเภทของขยะและการคัดแยก

ประเภทของขยะแต่ละประเภท

ความรู้ หลังอบรม ละประเภท

๒.เพื่อให้ประชาชนสามารถ

ไม่น้อยกว่า

๒.ประชาชนสามารถ

คัดแยกขยะได้

ร้อยละ ๘๐

คัดแยกขยะได้

๑.แบบทดสอบ

๑.ประชาชนรู้จักขยะแต่

กอง
สาธารณสุข

2.จากแบบทดสอบ
การคัดแยกกิจกรรม
กลุม่ สามารถแยก
ได้ถูกต้อง

๔

โครงการสารวจการคัดแยกขยะ

๑.เพือ่ สารวจกิจกรรมการ

หมูบ่ ้าน

แต่ละหมูบ่ ้านและความพึงพอใจ

คัดแยกขยะรายหมูบ่ ้านว่า

จานวน ๙ หมูบ่ ้าน

ในด้านการจัดการขยะ

คัดแยกได้หรือไม่

๒.แบบสารวจ ว่าคัดแยกได้หรือไม่

๒.เพือ่ สารวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ ๒.สารวจความพึงพอใจ

ในด้านการจัดการขยะ

ไม่น้อยกว่า

ในด้านการจัดการขยะ

๓.เพือ่ ส่งเสริมการลดปริมาณ

ร้อยละ ๘๐

๓.เพือ่ ส่งเสริมการลด

ขยะในเขตตาบลไม้งาม

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑.แบบสารวจ ๑.สารวจกิจกรรมการ
การคัดแยก

คัดแยกขยะรายหมูบ่ ้าน

ปริมาณขยะในเขต
ตาบลไม้งาม

กอง
สาธารณสุข

3.2 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมการปลูกป่า

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนปลูก

ดูแลป่าในชุมชน/โครงการตาม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

พืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๑-๙

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

พืน้ ทีป่ ่าและ ๑.ข้าราชการ พนักงาน

กอง

ป่า ปลูกต้นไม้มากขึ้น และ

ระบบน้าใน และประชาชนทีเ่ ข้าร่วม

สาธารณสุข

พระราชดาริฯ/โครงการตาม

ดูแลป่าให้เป็นป่าของชุมชน

ธรรมชาติ

พระราชเสาวนีย/์ การทาฝาย

รวมทัง้ ดูแลระบบน้า

โครงการได้นอ้ มราลึกใน

เพิม่ มากขึ้น พระมหากรุณาธิคุณ

ในธรรมชาติ

และแสดงความจงรักภักดี
2.เพิม่ ปริมาณป่าและ
ฟืน้ ฟูสภาพป่าทีเ่ สือ่ ม
โทรมเพิม่ พืน้ ทีป่ ่าไม้ใน
เขตชุมชน
๓.เป็นแหล่งอาหารที่
สมบูรณ์ของชุมชน
ในท้องถิน่

๒

โครงการเพือ่ ให้ความรู้ประชาชน

เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง

ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่ แวดล้อม

๓

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ผู้เข้าร่วม

สามารถลดปัญหาด้าน

กอง

โครงการผ่าน สิง่ แวดล้อมได้และมีความ สาธารณสุข
การทดสอบ รู้เรื่องการรักษาทรัพยากร

และสิง่ แวดล้อม

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ร้อยละ 60

ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ผู้เข้าร่วม

สามารถลดปัญหาด้าน

กอง
สาธารณสุข

โครงการจัดกิจกรรมเพือ่ การ

เพือ่ จัดกิจกรรมให้กบั ประชาชน

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ในเรื่องการรักษาทรัพยากร

โครงการ

สิง่ แวดล้อมได้และมีความ

สิง่ แวดล้อม

ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

พึงพอใจ

รู้เรื่องการรักษาทรัพยากร

ร้อยละ 70

ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เป้าหมาย
ที่
๔

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเพือ่ จัดการน้าเสียในชุมชน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีสว่ นใน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

พืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๑-๙

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

การจัดการน้าเสียในชุมชน

๕

โครงการขุดลอกผักตบชวา

๑.เพือ่ บารุงรักษาแหล่งน้า

บริเวณคลองสาธารณะ

และทางระบายน้าสาธารณะ

แหล่งน้าสาธารณะ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ในพืน้ ที่

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ปริมาณ

สามารถลดปัญหาด้าน

กอง

น้าเสียลดลง

น้าเสียได้

สาธารณสุข

๑.แหล่งน้าสะอาด๑.แหล่งน้าได้รับการดูแล
๒.ลดจานวนผัก ๒.สามารถเป็นแหล่ง

๒.เพือ่ กาจัดผักตบชวา

สาธารณสุข

ตบชวาในแหล่ง อาหารให้กบั สัตว์ทอี่ าศัย
น้าสาธารณะ

๖

กอง

โครงการบาบัดน้าเสียด้วย

๑.เพื่อให้ความรู้ประชาชนเพื่อ

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ชีวภาพ EM (ball) เพือ่ พัฒนา

ให้ทราบถึงคุณสมบัติและ

ผ่านการทดสอบ

คุณภาพสิง่ แวดล้อม

การใช้งานของ EM ball

ร้อยละ ๖๐

อยู่ในน้าได้

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ประชาชนสามารถนา
ความรู้ทไี่ ด้ไปปรับใช้

กอง
สาธารณสุข

ในชีวิตประจาของ
ตนเองได้

ในสถานการณ์ต่าง ๆ
2.เพื่อให้ประชาชนนา Em ball
ไปปรับปรุงคุณภาพน้าทีเ่ น่าเสีย
เช่น คูคลอง บ่อเลีย้ งปลาใน
ชุมชนให้มีคณ
ุ ภาพทีด่ ีขึ้น

๗

โครงการวันต้นไม้ประจาปีของชาติ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีสว่ นร่วม

พืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๑-๙

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑.จานวนต้นไม้ 1.เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียวให้กับ

ในการดูแลรักษาทรัพยากร

เพิม่ มากขึ้น

ชุมชน/พืน้ ที่

ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้

2.ผู้เข้าร่วม

๒.สามารถเป็นแหล่ง

โครงการมีความ อาหารของชุมชนได้
พึงพอใจ
ร้อยละ 70

กอง
สาธารณสุข

เป้าหมาย
ที่
๘

โครงการ/กิจกรรม
โครงการวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ

วัตถุประสงค์
๑.เพือ่ รณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมกันบารุงรักษาต้นไม้

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

พืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๑-๙

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ผู้เข้าร่วม

โครงการมี โดยการแผ้วถาง ฯลฯ

เช่น การให้ปยุ๋ พรวนดิน

ความพึงพอใจ

แผ้วถางวัชพืชทีโ่ คนต้นไม้

ร้อยละ 70

๒.เพือ่ แสดงความกตัญญูกต
เวทิตาถวายเป็นราชสักการะ
แด่สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ทีท่ รงทีม่ ีพระ
ปณิธานอย่างแรงกล้าทีจ่ ะ
ฟืน้ ฟูความสมดุลให้กบั ป่าไม้

ต้นไม้ได้รับการดูแลรักษา

กอง
สาธารณสุข

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
๑

โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึก
การจัดการขยะ
๑.๔.๑ กิจกรรมรณรงค์

๑.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

๑.จานวนป้าย

ประชาสัมพันธ์

๒.สร้างจิตสานึกในการจัดการ

เสียงตามสาย/รถประชาสัมพันธ์

ขยะ

ป้ายประชาสัมพันธ์

๓.เพื่อให้ความรู้จากแผ่นพับและ ๓.จานวนครั้งในการ

แผ่นพับ

เสียงตามสาย

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๑.จานวนป้าย

๑.ประชาชนทราบเนือ้ หา

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์

๒.จานวนแผ่นพับ

๒.จานวนแผ่นพับ ๒.ประชาชนในเขต
๓.จานวนครั้งใน

กอง
สาธารณสุข

ตาบลไม้งามมีจิตสานึก

ประชาสัมพันธ์เสียง

การประชาสัมพันธ์ มากขึ้น

ตามสาย

เสียงตามสาย

๓.ประชาชนมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น

๒

โครงการอบรมให้ความรู้

เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้

ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

เกีย่ วกับขยะอันตรายและ
สารพิษทีเ่ กิดจากขยะ

ประชาชนทัว่ ไป

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

อันตราย

๓

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง

๑.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง

ประเภทของขยะและการคัดแยก

ประเภทของขยะแต่ละประเภท

ประชาชนมีความรู้เกีย่ ว

กอง

ความรู้หลังการ

กับขยะติดเชื้อ และ

สาธารณสุข

อบรมไม่น้อยกว่า

ขยะอันตราย นาไป

แบบทดสอบ

ร้อยละ ๘๐

ประชาชนทัว่ ไป

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑.แบบทดสอบ

ปรับใช้กับชีวิตประจาวันได้

๑.ประชาชนรู้จักขยะแต่

ความรู้ หลังอบรม ละประเภท

กอง
สาธารณสุข

๒.เพื่อให้ประชาชนสามารถ

ไม่น้อยกว่า

๒.ประชาชนสามารถ

คัดแยกขยะได้

ร้อยละ ๘๐

คัดแยกขยะได้

2.จากแบบทดสอบ
การคัดแยกกิจกรรม
กลุม่ สามารถแยก
ได้ถูกต้อง

๔

โครงการสารวจการคัดแยกขยะ

๑.เพือ่ สารวจกิจกรรมการ

หมูบ่ ้าน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑.แบบสารวจ ๑.สารวจกิจกรรมการ

แต่ละหมูบ่ ้านและความพึงพอใจ

คัดแยกขยะรายหมูบ่ ้านว่า

จานวน ๙ หมูบ่ ้าน

ในด้านการจัดการขยะ

คัดแยกได้หรือไม่

๒.แบบสารวจ ว่าคัดแยกได้หรือไม่

๒.เพือ่ สารวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ ๒.สารวจความพึงพอใจ

ในด้านการจัดการขยะ

ไม่น้อยกว่า

ในด้านการจัดการขยะ

๓.เพือ่ ส่งเสริมการลดปริมาณ

ร้อยละ ๘๐

๓.เพือ่ ส่งเสริมการลด

การคัดแยก

คัดแยกขยะรายหมูบ่ ้าน

กอง
สาธารณสุข

ปริมาณขยะในเขต

ขยะในเขตตาบลไม้งาม

ตาบลไม้งาม
๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๗๒๐,๐๐๐

3.2 แผนงานการเกษตร
๑

โครงการส่งเสริมการปลูกป่า

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนปลูก

ดูแลป่าในชุมชน/โครงการตาม

พืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๑-๙

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

พืน้ ทีป่ ่าและ ๑.ข้าราชการ พนักงาน

กอง

ป่า ปลูกต้นไม้มากขึ้น และ

ระบบน้าใน และประชาชนทีเ่ ข้าร่วม

สาธารณสุข

พระราชดาริฯ/โครงการตาม

ดูแลป่าให้เป็นป่าของชุมชน

ธรรมชาติ

พระราชเสาวนีย/์ การทาฝาย

รวมทัง้ ดูแลระบบน้า

โครงการได้นอ้ มราลึกใน

เพิม่ มากขึ้น พระมหากรุณาธิคุณ

ในธรรมชาติ

และแสดงความจงรักภักดี
2.เพิม่ ปริมาณป่าและ
ฟืน้ ฟูสภาพป่าทีเ่ สือ่ ม
โทรมเพิม่ พืน้ ทีป่ ่าไม้ใน
เขตชุมชน
๓.เป็นแหล่งอาหารที่
สมบูรณ์ของชุมชน
ในท้องถิน่

๒

โครงการเพือ่ ให้ความรู้ประชาชน

เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง

ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่ แวดล้อม

๓

๔

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

สามารถลดปัญหาด้าน

กอง

โครงการผ่าน สิง่ แวดล้อมได้และมีความ สาธารณสุข
การทดสอบ รู้เรื่องการรักษาทรัพยากร

และสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุข

สิง่ แวดล้อมได้และมีความ

สิง่ แวดล้อม

ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

พึงพอใจ

รู้เรื่องการรักษาทรัพยากร

ร้อยละ 70

ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ปริมาณ

สามารถลดปัญหาด้าน

กอง

น้าเสียลดลง

น้าเสียได้

สาธารณสุข

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

กอง

โครงการ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

สามารถลดปัญหาด้าน

ในเรื่องการรักษาทรัพยากร

พืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๑-๙

๔๐,๐๐๐

ผู้เข้าร่วม

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีสว่ นใน

๔๐,๐๐๐

ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เพือ่ จัดกิจกรรมให้กบั ประชาชน

โครงการเพือ่ จัดการน้าเสียในชุมชน

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

ร้อยละ 60
โครงการจัดกิจกรรมเพือ่ การ

๔๐,๐๐๐

การจัดการน้าเสียในชุมชน

๕

ผู้เข้าร่วม

โครงการขุดลอกผักตบชวา

๑.เพือ่ บารุงรักษาแหล่งน้า

บริเวณคลองสาธารณะ

และทางระบายน้าสาธารณะ
๒.เพือ่ กาจัดผักตบชวา

แหล่งน้าสาธารณะ
ในพืน้ ที่

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑.แหล่งน้าสะอาด๑.แหล่งน้าได้รับการดูแล
๒.ลดจานวนผัก ๒.สามารถเป็นแหล่ง
ตบชวาในแหล่ง อาหารให้กบั สัตว์ทอี่ าศัย
น้าสาธารณะ

อยู่ในน้าได้

กอง
สาธารณสุข

๖

โครงการบาบัดน้าเสียด้วย

๑.เพื่อให้ความรู้ประชาชนเพื่อ

ประชาชนหมูท่ ี่ ๑-๙

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ชีวภาพ EM (ball) เพือ่ พัฒนา

ให้ทราบถึงคุณสมบัติและ

ผ่านการทดสอบ

คุณภาพสิง่ แวดล้อม

การใช้งานของ EM ball

ร้อยละ ๖๐

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ประชาชนสามารถนา
ความรู้ทไี่ ด้ไปปรับใช้

กอง
สาธารณสุข

ในชีวิตประจาของ
ตนเองได้

ในสถานการณ์ต่าง ๆ
2.เพื่อให้ประชาชนนา Em ball
ไปปรับปรุงคุณภาพน้าทีเ่ น่าเสีย
เช่น คูคลอง บ่อเลีย้ งปลาใน
ชุมชนให้มีคณ
ุ ภาพทีด่ ีขึ้น

๗

โครงการวันต้นไม้ประจาปีของชาติ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีสว่ นร่วม

พืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๑-๙

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑.จานวนต้นไม้ 1.เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียวให้กับ

ในการดูแลรักษาทรัพยากร

เพิม่ มากขึ้น

ชุมชน/พืน้ ที่

ธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้

2.ผู้เข้าร่วม

๒.สามารถเป็นแหล่ง

กอง
สาธารณสุข

โครงการมีความ อาหารของชุมชนได้
พึงพอใจ
ร้อยละ 70
๘

โครงการวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ

๑.เพือ่ รณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมกันบารุงรักษาต้นไม้

พืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๑-๙

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ผู้เข้าร่วม

โครงการมี โดยการแผ้วถาง ฯลฯ

เช่น การให้ปยุ๋ พรวนดิน

ความพึงพอใจ

แผ้วถางวัชพืชทีโ่ คนต้นไม้

ร้อยละ 70

๒.เพือ่ แสดงความกตัญญูกต
เวทิตาถวายเป็นราชสักการะ
แด่สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ทีท่ รงทีม่ ีพระ
ปณิธานอย่างแรงกล้าทีจ่ ะ
ฟืน้ ฟูความสมดุลให้กบั ป่าไม้

ต้นไม้ได้รับการดูแลรักษา

กอง
สาธารณสุข

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการทีด่ ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
เป้าหมาย
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกีย่ วกับงานทะเบียนราษฎร ในตาบลไม้งาม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ให้ประชาชนมีความ

จัดอบรมให้แก่ประชาชน

เข้าใจในงานทะเบียน

ในตาบลไม้งาม

ราษฎรดียิ่งขึ้น

9 หมูบ่ ้าน

20,000

-

20,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ผู้เข้ารับการ
อบรมร้อยละ

ประชาชนในตาบลไม้งาม สานักปลัด
มีความรู้ ความเข้าใจ

80มีความเข้าใจ ในงานทะเบียนราษฎร
ในเรื่องเกีย่ วกับ
งานทะเบียน
ราษฎร

2

โครงการให้บริการประชาชนทางด้านงาน

เพือ่ เป็นการอานวยความ

ให้บริการประชาชน

ทะเบียนราษฎร (เทศบาลเคลือ่ นที่)

สะดวกให้กับประชาชนใน

9 หมูบ่ ้านในตาบลไม้งาม

-

10,000

-

10,000 ผู้เข้ารับบริการ ประชาชนในตาบลไม้งาม สานักปลัด

ด้านงานทะเบียนราษฎร

3

โครงการจัดทาแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพือ่ ใช้ในการพัฒนา

หมูท่ ี่ 1 - 9

ประสิทธิภาพงานจัดเก็บ

ตาบลไม้งาม

240,000

240,000

240,000

240,000

ได้รับความ

ได้รับความสะดวกด้าน

พึงพอใจ

การให้บริการงาน

ร้อยละ 80

ทะเบียนราษฎร

จานวนร้านค้า

จัดเก็บได้ครบถ้วน

บ้านเช่า หอพัก

ถูกต้อง

ใน 9 หมูบ่ ้าน

กองคลัง

เป้าหมาย
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเทศบาลเคลือ่ นทีพ่ บประชาชน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

1.ประชาชนได้รับบริการ

บริการจัดเก็บภาษี

จากภาครัฐ นอกสถานที่

นอกสถานที่ บริการ

2. คณะผู้บริหาร สท.

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จานวน

ประชาชนได้รับ

ผู้รับบริการ

บริการอย่างทัว่ ถึง

ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ

สะดวกในการติดต่อ

หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับ

ผู้พิการ บริการให้คา

ราชการ

ทราบปัญหาความเดือดร้อน

ปรึกษาด้านกฎหมาย

ความต้องการของปชช.

บริการให้คาปรึกษา

3. ประชาชนมีส่วนร่วม

ด้านงานทะเบียนราษฎร

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ

ด้านการปลูกสร้างอาคาร

เทศบาลตาบลไม้งาม

สานักปลัด

ฯลฯ
9 หมูบ่ ้าน

๕

โครงการจัดการเลือกตัง้ สมาชิกสภา

เพือ่ ดาเนินการเลือกตัง้

สมาชิกสภาฯ 12 คน

เทศบาลและผู้บริหาร

ตามระเบียบกฎหมาย

นายกเทศมนตรี 1 คน

1,000,000

-

-

-

จานวน

ประชาชน

ผู้มาใช้สิทธิ

ผู้มีสิทธิเลือกตัง้

เลือกตัง้

มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ากว่า

สานักปลัด

ร้อยละ 70
๖

โครงการพัฒนา/เพิม่ ประสิทธิภาพ

เพือ่ ให้บุคลากรมีความรู้

พนักงานเทศบาล

บุคลากรเทศบาลตาบลไม้งาม

ความเข้าใจในการทางาน

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน

บุคลากรของ

ข้าราชการการเมือง

ผู้เข้าร่วม

เทศบาลมีความรู้

และมีประสิทธิภาพ

พนักงานจ้าง ผู้นา

โครงการ

ความเข้าใจและมี

มากขึ้น

ท้องที่ ท้องถิน่ ฯลฯ

ประสิทธิภาพ

100 คน

ในการทางาน
มากขึ้น

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
๗

๘

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสาคัญของชาติ เพือ่ เสริมสร้างให้ประชาชน

โครงการจัดงานวันเทศบาล

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาชนในเขตตาบล

100,000

100,000

100,000

100,000

โครงการจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่
สีป่ ีเทศบาลตาบลไม้งาม

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จานวน

ประชาชนตระหนัก

ผู้บริหารและพนักงาน

ไม้งามและใกล้เคียง

ผู้เข้าร่วม

ถึงความสาคัญ

เทศบาลร่วมงานรัฐพิธี

ร่วมงานรัฐพิธีและ

โครงการ

ของงานรัฐพิธี

และวันสาคัญต่างๆ

วันสาคัญของชาติ

ของประเทศ

300 คน

เพือ่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้

จานวนผู้เข้าร่วม

มีความตระหนักถึงการ

โครงการ 120 คน

15,000

15,000

15,000

15,000

จานวน

คณะผู้บริหาร พนักงาน

ผู้เข้าร่วม

เทศบาล และลูกจ้าง

โครงการ

เห็นถึงความสาคัญของ

ส่วนรวมในการอานวย

วันดังกล่าว เกิดความ

ประโยชน์ให้แก่ท้องถิน่

สัมพันธ์อันดีระหว่าง

และสาธารณชน

เทศบาลกับชุมชน

เพือ่ จัดทา/ทบทวนแผน

จัดทาแผนฯ โดยการ

พัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

สานักปลัด

สาคัญต่างๆ

เสียสละ อุทิศตนเพือ่

๙

ตัวชีว้ ัด

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวน

ได้รับปัญหา ความ

มีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้เข้าร่วม

ต้องการทีแ่ ท้จริงจาก

9 หมูบ่ ้านในตาบลไม้งาม

โครงการ

ประชาชนในการพัฒนา

สานักปลัด

สานักปลัด

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทาปรับปรุง

เพือ่ ให้เกิดกระบวนการ

จัดอบรมให้แก่ ผู้นาท้องที่

ทบทวน แผนพัฒนาหมูบ่ ้าน/ชุมชน (แผนชุมชน)

จัดการชุมชน มีการเรียนรู้

30,000

30,000

30,000

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ผู้เข้ารับการ

ชุมชนได้เกิดกระบวนการ

ผู้นาท้องถิน่ คณะทางาน

อบรมร้อยละ

จัดการชุมชน มีการ

ร่วมกัน นาไปสูก่ ารวาง

สนับสนุนกระบวนการ

80 มีความเข้าใจ

เรียนรู้ร่วมกัน นาไปสู่

แนวทางในการพัฒนาและ

จัดทาแผนชุมชนระดับท้องถิน่

ในกระบวนการ

การวางแนวทาง

แก้ไขปัญหาชุมชนและพัฒนา

จานวน 9 หมูบ่ ้าน

จัดทาแผนฯ มี

ในการพัฒนาและแก้ไข

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ปัญหาภายในชุมชน

คุณภาพชีวิตของประชาชน

30,000

ตัวชีว้ ัด

เพือ่ นาไปใช้ใน
การวางแผน

สานักปลัด

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทาทางลาดสาหรับคนพิการ

เพือ่ อานวยความสะดวก

บริเวณด้านหน้าสานักงาน และด้านข้าง

ให้กับคนพิการทีม่ า

ห้องประชุม ทต.ไม้งาม
2

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จานวน 3 จุด

200,000

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

จานวนจุด

คนพิการสามารถมา

ทางขึ้น

ใช้บริการเทศบาล

ติดต่อราชการ

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์

เพือ่ ให้มีทจี่ ัดเก็บครุภัณฑ์

วัสดุ อุปกรณ์ ของห้องประชุมเทศบาล

วัสดุ อุปกรณ์ของ

กองช่าง

ได้สะดวกและปลอดภัย
ขนาด 4 x 8 ม.

300,000

-

-

-

ขนาดของ

มีสถานทีจ่ ัดเก็บครุภัณฑ์

โครงการ

วัสดุ อุปกรณ์เพือ่ ความ

สานักงานเทศบาล

กองช่าง

เป็นระเบียบเรียบร้อย

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
๓

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม

เพือ่ ให้สามารถใช้งาน

ภายในและภายนอกอาคาร สนง.

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จานวน 1 โครงการ

-

-

300,000

-

ขนาดของ

อาคารสามารถใช้งาน

โครงการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขนาดของ

อาคารสามารถใช้งาน

โครงการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

ทต.ไม้งาม
๔

โครงการถมดินปรับพืน้ ทีข่ องเทศบาล

เพือ่ ให้สามารถใช้งาน

ตาบลไม้งาม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรองรับการจัดการพืน้ ที่

จานวน 1 โครงการ

-

-

300,000

-

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่
๕

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน

เพือ่ ความสะดวกและ

กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม.

สานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม

ปลอดภัยสาหรับผู้มา

หนา 0.15 ม.

300,000

-

ติดต่อราชการ

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ประชาชนผู้มาติดต่อ

โครงการ

ราชการได้รับความ

ร้อยละความ

สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๖

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าภายใน

เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กว้าง 0.50 ม.

บริเวณสานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม

น้าท่วม ปัญหาการระบาย

ยาว 100 ม.

250,000

-

-

-

น้าภายในสานักงาน

๗

โครงการปรับปรุงบ่อบาบัดน้าภายใน

เพือ่ ปรับสภาพน้าเสียให้มี

บริเวณสานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม

สภาพทีด่ ีก่อนปล่อยลง

จานวน 1 แห่ง

50,000

-

-

-

ขนาดของ

สามารถป้องกันปัญหา

โครงการ

น้าท่วมขังบริเวณ

ร้อยละความ

สานักงานเทศบาล

พึงพอใจฯ

ตาบลไม้งามได้

จานวน

สามารถปรับสภาพน้า

โครงการ

น้าเสียให้มีสภาพทีด่ ี

สูแ่ หล่งน้าธรรมชาติ
๘

โครงการจ้างเหมาจัดทาเวทีเอนกประสงค์

เพือ่ จัดทาเวทีเอนกประสงค์

จานวน 1 ชุด

80,000

-

-

-

ขนาดของ

มีเวทีเอนกประสงค์

โครงการ

สาหรับประกอบ

ต่าง ๆ ภายในเทศบาลฯ
โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ
สานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม

กองช่าง

ก่อนปล่อยลงสูแ่ หล่งน้า

สาหรับประกอบกิจกรรม

๙

กองช่าง

กองช่าง

กิจกรรมต่าง ๆ

เพือ่ ปรับปรุง ต่อเติม

ขนาดประมาณ

อาคารเก็บพัสดุ ภายใน

กว้าง 10 ม.

เทศบาลตาบลไม้งาม

ยาว 15 ม.

-

300,000

-

-

ขนาดของ

มีอาคารเก็บพัสดุ

โครงการ

ของสานักงานเทศบาล
เป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๐ โครงการก่อสร้างรั้วสานักงานเพิม่ เติม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ให้มีความปลอดภัย

ขนาดประมาณ

200,000

-

-

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของ

ทรัพย์สินเทศบาล

สูง 1.85 ม.

โครงการ

มีความปลอดภัย

ยาวรวม 150 ม.

ร้อยละความ

มากยิ่งขึ้น

-

กองช่าง

พึงพอใจ
๑๑ โครงการจ้างเหมาทาสีอาคาร สานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม
๑๒ โครงการทาสีรั้วอาคาร-สานักงาน

เพือ่ ความสวยงามและ

จานวน 1 โครงการ

-

150,000

-

-

แลดูเรียบร้อย
เพือ่ ความสวยงามและ

จานวน 1 โครงการ

-

100,000

-

-

แลดูเรียบร้อย
๑๓ โครงการก่อสร้างตาข่ายกันนก รอบ
อาคารสานักงาน

เพือ่ ป้องกันนกเกาะกับตัว
อาคาร

1 โครงการ

100,000

-

-

-

ขนาดของ

มีความสวยงามและ

โครงการ

แลดูเรียบร้อย

ขนาดของ

มีความสวยงามและ

โครงการ

แลดูเรียบร้อย

ขนาดของ

สามารถกันนกบินมา

โครงการ

เกาะเข้ากับตัวอาคาร
โดยตรงได้

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการทีด่ ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
๑

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกีย่ วกับงานทะเบียนราษฎร ในตาบลไม้งาม

เพือ่ ให้ประชาชนมีความ

จัดอบรมให้แก่ประชาชน

เข้าใจในงานทะเบียน

ในตาบลไม้งาม

ราษฎรดียิ่งขึ้น

9 หมูบ่ ้าน

20,000

-

20,000

-

ผู้เข้ารับการ
อบรมร้อยละ

ประชาชนในตาบลไม้งาม สานักปลัด
มีความรู้ ความเข้าใจ

80มีความเข้าใจ ในงานทะเบียนราษฎร
ในเรื่องเกีย่ วกับ
งานทะเบียน
ราษฎร

2

โครงการให้บริการประชาชนทางด้านงาน

เพือ่ เป็นการอานวยความ

ให้บริการประชาชน

ทะเบียนราษฎร (เทศบาลเคลือ่ นที่)

สะดวกให้กับประชาชนใน

9 หมูบ่ ้านในตาบลไม้งาม

-

10,000

-

10,000 ผู้เข้ารับบริการ ประชาชนในตาบลไม้งาม สานักปลัด

ด้านงานทะเบียนราษฎร

3

โครงการจัดทาแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพือ่ ใช้ในการพัฒนา

หมูท่ ี่ 1 - 9

ประสิทธิภาพงานจัดเก็บ

ตาบลไม้งาม

240,000

240,000

240,000

240,000

ได้รับความ

ได้รับความสะดวกด้าน

พึงพอใจ

การให้บริการงาน

ร้อยละ 80

ทะเบียนราษฎร

จานวนร้านค้า

จัดเก็บได้ครบถ้วน

บ้านเช่า หอพัก

ถูกต้อง

กองคลัง

ใน 9 หมูบ่ ้าน

4

โครงการเทศบาลเคลือ่ นทีพ่ บประชาชน

1.ประชาชนได้รับบริการ

บริการจัดเก็บภาษี

จากภาครัฐ นอกสถานที่

นอกสถานที่ บริการ

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน

ประชาชนได้รับ

ผู้รับบริการ

บริการอย่างทัว่ ถึง

สานักปลัด

2. คณะผู้บริหาร สท.

ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ

สะดวกในการติดต่อ

หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับ

ผู้พิการ บริการให้คา

ราชการ

ทราบปัญหาความเดือดร้อน

ปรึกษาด้านกฎหมาย

ความต้องการของปชช.

บริการให้คาปรึกษา

3. ประชาชนมีส่วนร่วม

ด้านงานทะเบียนราษฎร

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ

ด้านการปลูกสร้างอาคาร

เทศบาลตาบลไม้งาม

ฯลฯ
9 หมูบ่ ้าน

๕

โครงการจัดการเลือกตัง้ สมาชิกสภา

เพือ่ ดาเนินการเลือกตัง้

สมาชิกสภาฯ 12 คน

เทศบาลและผู้บริหาร

ตามระเบียบกฎหมาย

นายกเทศมนตรี 1 คน

1,000,000

-

-

-

จานวน

ประชาชน

ผู้มาใช้สิทธิ

ผู้มีสิทธิเลือกตัง้

เลือกตัง้

มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ากว่า

สานักปลัด

ร้อยละ 70
๖

โครงการพัฒนา/เพิม่ ประสิทธิภาพ

เพือ่ ให้บุคลากรมีความรู้

พนักงานเทศบาล

บุคลากรเทศบาลตาบลไม้งาม

ความเข้าใจในการทางาน

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน

บุคลากรของ

ข้าราชการการเมือง

ผู้เข้าร่วม

เทศบาลมีความรู้

และมีประสิทธิภาพ

พนักงานจ้าง ผู้นา

โครงการ

ความเข้าใจและมี

มากขึ้น

ท้องที่ ท้องถิน่ ฯลฯ

ประสิทธิภาพ

100 คน

ในการทางาน

สานักปลัด

มากขึ้น

๗

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสาคัญของชาติ เพือ่ เสริมสร้างให้ประชาชน

ประชาชนในเขตตาบล

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน

ประชาชนตระหนัก

ผู้บริหารและพนักงาน

ไม้งามและใกล้เคียง

ผู้เข้าร่วม

ถึงความสาคัญ

เทศบาลร่วมงานรัฐพิธี

ร่วมงานรัฐพิธีและ

โครงการ

ของงานรัฐพิธี

และวันสาคัญต่างๆ

วันสาคัญของชาติ

ของประเทศ

300 คน

สาคัญต่างๆ

สานักปลัด

๘

โครงการจัดงานวันเทศบาล

เพือ่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้

จานวนผู้เข้าร่วม

มีความตระหนักถึงการ

โครงการ 120 คน

15,000

15,000

15,000

15,000

เสียสละ อุทิศตนเพือ่

๙

โครงการจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่
สีป่ ีเทศบาลตาบลไม้งาม

จานวน

คณะผู้บริหาร พนักงาน

ผู้เข้าร่วม

เทศบาล และลูกจ้าง

โครงการ

เห็นถึงความสาคัญของ

ส่วนรวมในการอานวย

วันดังกล่าว เกิดความ

ประโยชน์ให้แก่ท้องถิน่

สัมพันธ์อันดีระหว่าง

และสาธารณชน

เทศบาลกับชุมชน

เพือ่ จัดทา/ทบทวนแผน

จัดทาแผนฯ โดยการ

พัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวน

ได้รับปัญหา ความ

มีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้เข้าร่วม

ต้องการทีแ่ ท้จริงจาก

9 หมูบ่ ้านในตาบลไม้งาม

โครงการ

ประชาชนในการพัฒนา

1,515,000

505,000

515,000

505,000

3,040,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ผู้เข้ารับการ

ชุมชนได้เกิดกระบวนการ

สานักปลัด

สานักปลัด

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๑

โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทาปรับปรุง

เพือ่ ให้เกิดกระบวนการ

จัดอบรมให้แก่ ผู้นาท้องที่

ทบทวน แผนพัฒนาหมูบ่ ้าน/ชุมชน (แผนชุมชน)

จัดการชุมชน มีการเรียนรู้

ผู้นาท้องถิน่ คณะทางาน

อบรมร้อยละ

จัดการชุมชน มีการ

ร่วมกัน นาไปสูก่ ารวาง

สนับสนุนกระบวนการ

80 มีความเข้าใจ

เรียนรู้ร่วมกัน นาไปสู่

แนวทางในการพัฒนาและ

จัดทาแผนชุมชนระดับท้องถิน่

ในกระบวนการ

การวางแนวทาง

แก้ไขปัญหาชุมชนและพัฒนา

จานวน 9 หมูบ่ ้าน

จัดทาแผนฯ มี

ในการพัฒนาและแก้ไข

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ปัญหาภายในชุมชน

คุณภาพชีวิตของประชาชน

เพือ่ นาไปใช้ใน

สานักปลัด

การวางแผน

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1

โครงการจัดทาทางลาดสาหรับคนพิการ

เพือ่ อานวยความสะดวก

บริเวณด้านหน้าสานักงาน และด้านข้าง

ให้กับคนพิการทีม่ า

ห้องประชุม ทต.ไม้งาม
2

จานวน 3 จุด

200,000

-

-

-

จานวนจุด

คนพิการสามารถมา

ทางขึ้น

ใช้บริการเทศบาล

ติดต่อราชการ

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์

เพือ่ ให้มีทจี่ ัดเก็บครุภัณฑ์

วัสดุ อุปกรณ์ ของห้องประชุมเทศบาล

วัสดุ อุปกรณ์ของ
สานักงานเทศบาล
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

ได้สะดวกและปลอดภัย
ขนาด 4 x 8 ม.

300,000

-

-

-

ขนาดของ

มีสถานทีจ่ ัดเก็บครุภัณฑ์

โครงการ

วัสดุ อุปกรณ์เพือ่ ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

๔

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม

เพือ่ ให้สามารถใช้งาน

ภายในและภายนอกอาคาร สนง.

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จานวน 1 โครงการ

-

-

300,000

-

ขนาดของ

อาคารสามารถใช้งาน

โครงการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขนาดของ

อาคารสามารถใช้งาน

โครงการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขนาดของ

ประชาชนผู้มาติดต่อ

โครงการ

ราชการได้รับความ

ร้อยละความ

สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ทต.ไม้งาม
๕

โครงการถมดินปรับพืน้ ทีข่ องเทศบาล

เพือ่ ให้สามารถใช้งาน

ตาบลไม้งาม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จานวน 1 โครงการ

-

-

300,000

-

กองช่าง

และรองรับการจัดการพืน้ ที่

๖

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน

เพือ่ ความสะดวกและ

กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม.

สานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม

ปลอดภัยสาหรับผู้มา

หนา 0.15 ม.

300,000

-

-

-

ติดต่อราชการ

กองช่าง

พึงพอใจฯ
๗

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าภายใน

เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กว้าง 0.50 ม.

บริเวณสานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม

น้าท่วม ปัญหาการระบาย

ยาว 100 ม.

250,000

-

-

-

น้าภายในสานักงาน

๘

โครงการปรับปรุงบ่อบาบัดน้าภายใน

เพือ่ ปรับสภาพน้าเสียให้มี

บริเวณสานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม

สภาพทีด่ ีก่อนปล่อยลง
สูแ่ หล่งน้าธรรมชาติ

จานวน 1 แห่ง

50,000

-

-

-

ขนาดของ

สามารถป้องกันปัญหา

โครงการ

น้าท่วมขังบริเวณ

ร้อยละความ

สานักงานเทศบาล

พึงพอใจฯ

ตาบลไม้งามได้

จานวน

สามารถปรับสภาพน้า

โครงการ

น้าเสียให้มีสภาพทีด่ ี
ก่อนปล่อยลงสูแ่ หล่งน้า

กองช่าง

กองช่าง

๙

โครงการจ้างเหมาจัดทาเวทีเอนกประสงค์

เพือ่ จัดทาเวทีเอนกประสงค์

จานวน 1 ชุด

80,000

-

-

-

สาหรับประกอบกิจกรรม

ขนาดของ

มีเวทีเอนกประสงค์

โครงการ

สาหรับประกอบ

ต่าง ๆ ภายในเทศบาลฯ
๑๐ โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ
สานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม

๑๑ โครงการก่อสร้างรั้วสานักงานเพิม่ เติม

กองช่าง

กิจกรรมต่าง ๆ

เพือ่ ปรับปรุง ต่อเติม

ขนาดประมาณ

อาคารเก็บพัสดุ ภายใน

กว้าง 10 ม.

เทศบาลตาบลไม้งาม

ยาว 15 ม.

เพือ่ ให้มีความปลอดภัย

ขนาดประมาณ

ในชีวติ และทรัพย์สิน

-

300,000

-

-

ขนาดของ

มีอาคารเก็บพัสดุ

โครงการ

ของสานักงานเทศบาล

กองช่าง

เป็นระเบียบเรียบร้อย

ขนาดของ

ทรัพย์สินเทศบาล

สูง 1.85 ม.

โครงการ

มีความปลอดภัย

ยาวรวม 150 ม.

ร้อยละความ

มากยิ่งขึ้น

200,000

-

-

-

กองช่าง

พึงพอใจ
๑๒ โครงการจ้างเหมาทาสีอาคาร สานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม
๑๓ โครงการทาสีรั้วอาคาร-สานักงาน

เพือ่ ความสวยงามและ

จานวน 1 โครงการ

-

150,000

-

-

แลดูเรียบร้อย
เพือ่ ความสวยงามและ

จานวน 1 โครงการ

-

100,000

-

-

แลดูเรียบร้อย
๑๔ โครงการก่อสร้างตาข่ายกันนก รอบ
อาคารสานักงาน

เพือ่ ป้องกันนกเกาะกับตัว

1 โครงการ

100,000

-

-

อาคาร

-

ขนาดของ

มีความสวยงามและ

โครงการ

แลดูเรียบร้อย

ขนาดของ

มีความสวยงามและ

โครงการ

แลดูเรียบร้อย

ขนาดของ

สามารถกันนกบินมา

โครงการ

เกาะเข้ากับตัวอาคาร
โดยตรงได้

1,480,000

550000

600,000

0 2,630,000

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลต้าบลไม้งาม อ้าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการวางผังเมือง
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้้า
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
2560
2561
2562
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอยห้วยแก้ว
เพื่อให้ประชาชนมี
ขนาดกว้าง 4 ม.
600,000
(ซอย 4) หมู่ที่ 7
เส้นทางในการคมนาคม ยาวประมาณ 303 ม.
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 7)
ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 ม.
อันดับ 5 ระดับต้าบล
2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพัก
จาก บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู้ด ต่อไปกม.9
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 5)
อันดับ 7 ระดับต้าบล

เพื่อให้ประชาชนมี
กว้าง 4 ม. ยาว 378 ม.
เส้นทางในการคมนาคม
หนา 0.15 ม.
ที่สะดวกและปลอดภัย

700,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
วางท่อระบายน้้า คสล.
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
จ้านวน 231 ท่อน และ
ท้าทางเดินพื้น คสล.
กว้าง 1 ม. ยาว 49 ม.
หนา 0.10 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ขนาดของ
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

3

โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมเทพื้น
ทางเดิน คสล. บริเวณบ้านนางป้อ ดีปา
ลงแม่น้าปิง หมู่ที่ 1
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 1)
อันดับ 2

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

4

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางเฉลียว
ศิบุญนันท์ ถึงบ้านนายสุชีพ เนื่องเอม
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 1)
อันดับ 4

เพื่อให้ประชาชนมี
ขนาดผิวจราจร
เส้นทางในการคมนาคม กว้าง 4 ม. ยาว 171 ม.
ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 ม.

-

-

310,000

ขนาดของ
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลัง
วัดเกาะตาเถียร ถึงบ้าน ร.ต.ต. วีระ ภู่พุกก์
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 1)
อันดับ 5

เพื่อให้ประชาชนมี
ขนาดผิวจราจร
เส้นทางในการคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 585 ม.
ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 ม.

-

-

1,300,000

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ระยะทางประมาณ
300 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

6

โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. บริเวณ
บ้านนายอนันต์ เพ็ชรก้าแหง (ทางขึ้นดอย)
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 2)
อันดับ 3

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

7

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยพ่อหลวง
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 3)
อันดับ 3

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

ปริมาณลูกรังที่ลงพร้อม
ล้มกองและปรับเกลี่ย
ไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม.

-

-

10,000

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

8

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมสะพาน
คสล. ข้ามคลองชลประทาน
(ซอยข้างบ้านนายประสิทธิ์ จิตเผือก)
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 3)
อันดับ 4

เพื่อให้ประชาชนมี
ขนาดผิวจราจร
เส้นทางในการคมนาคม กว้าง 7 ม. ยาว 300 ม.
ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 ม.

-

-

910,000

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

ที่
9

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน
นางวิจิตร ทัศนา
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 3)
อันดับ 5

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนมี
ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมแล้ว
เส้นทางในการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 43 ตร.ม.
ที่สะดวกและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 5.10 ม.
ยาว 5.80 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

10 โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน ซอยบ้านนายทองค้า ค้ากลอน
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 4)
อันดับ 2

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ซอยบ้านนายทองค้า ค้ากลอน
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 4)
อันดับ 5

เพื่อให้ประชาชนมี
ขนาดเฉลี่ยประมาณ
เส้นทางในการคมนาคม กว้าง 3 ม. ยาว 323 ม.
ที่สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.20 ม.

-

-

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5
จรดอู่ช่างจิ้ว
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 5)
อันดับ 2

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

-

765,000

ขนาดเฉลี่ยกว้าง 5 ม.
ยาว 1,700 ม.
หนา 0.15 ม.

-

90,000

-

90,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

ขนาดของ
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ช่วงแรกกว้าง 3 ม.
ยาว 143 ม.
ช่วงสองกว้าง 4 ม.
ยาว 207 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
570,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปไร่
นายจ้า จันทน์เทศ
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 5)
อันดับ 3

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

14 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากซอย 1
ทะลุถนนพหลโยธินสายเก่า
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 5)
อันดับ 4

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาวประมาณ
1,800 ม.

-

-

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราง
ระบายน้้า บริเวณตั้งแต่สี่แยกถึงบ้าน
นายอุดม ศรีบัวจับ
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 6)
อันดับ 2

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3.90 ม.
ยาวประมาณ 198 ม.
หนา 0.15 ม.
รางระบายน้้า
ยาวประมาณ 126 ม.

-

700,000

-

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
รางระบายน้้าบริเวณซอยสุสานมุสลิม
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 6)
อันดับ 3

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 5 ม.
ยาวประมาณ 528 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

1,500,000

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

200,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ขนาดกว้าง 4 ม.
ยาวประมาณ 1,000 ม.
หนา 0.15 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,800,000

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัดเขาถ้้า
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 6)
อันดับ 4

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

18 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าหน้าบ้าน
นายสันติ ลิขิตสถาพร
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 6)
อันดับ 5

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ระยะทางยาวประมาณ
214 ม.

-

19 โครงการก่อสร้างถนนบนคลองยายสอด
(ถมคลอง)
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 7)
อันดับ 2

เพื่อความสะดวก
และและปลอดภัย
ในการคมนาคมสัญจร

ระยะทางยาวประมาณ
212 ม. คลองกว้าง
เฉลี่ย 6 ม.

-

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน
เอื้ออาทรด้านทิศใต้ไปบ้านดอยเม่น
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 7)
อันดับ 3

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 5 ม.
ยาว 2,230 ม.

-

-

500,000

-

320,000

-

4,340,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

ขนาดของ
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างรวดเร็ว
แก้ไขปัญหาอุทกภัย

กองช่าง

ขนาด
ประชาชนมีความ
ของถนน
สะดวกและปลอดภัย
ร้อยละความ ในการคมนาคมสัญจร
พึงพอใจฯ

กองช่าง

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

กองช่าง

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ช่วงแรกกว้าง 4 ม.
ยาว 143 ม.
ช่วงสองกว้าง 4 ม.
ยาว 94 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
430,000

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้านใต้
วัดหนองกระโห้
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 7)
อันดับ 4

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1
ศาลาฌาปนสถาน ทะลุซอย 7
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 8)
อันดับ 5

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 ม.
ยาวประมาณ 2,000 ม.

-

-

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชมภู
ต่อจากของเดิม
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 9)
อันดับ 2

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

ช่วงแรกกว้าง 5 ม.
ยาว 176 ม.
ช่วงสองกว้าง 4 ม.
ยาว 24 ม.

-

480,000

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยหนองปลาผอม
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 9)
อันดับ 3

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 ม.
ยาวประมาณ 110 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

2,700,000

ขนาดและ
ระยะทาง
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

-

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

250,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ขนาดประมาณ 3.50 ม.
ยาว 300 ม.
หนา 0.15 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
480,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ขนาด
ของถนน
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

-

ขนาดของถนน ประชาชนมีเส้นทาง
ร้อยละความ คมนาคมทีส่ ะดวก
พึงพอใจฯ
และปลอดภัย

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยร่วมใจถึงบ้านนายสิงห์ทอน
ต่อจากของเดิม
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 9)
อันดับ 5

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

26 โครงการขยายไหล่ถนน คสล. ซอย 3
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการคมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย

ระยะทางยาวประมาณ
800 ม.

27 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้้าหมู่บ้าน
ขวัญนคร 2 หมู่ที่ 1

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ระยะทางยาวประมาณ
150 ม.

-

150,000

-

ขนาดของ
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

สามารถระบายน้้า
ได้อย่างรวดเร็ว
แก้ไขปัญหาอุทกภัย

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
เข้าซอยห้วยแก้ว (ซอย 4) หมู่ที่ 7

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

กว้าง 50 ซม.
ยาว 303 ม.

-

900,000

-

ขนาดของถนน ประชาชนมีเส้นทาง
ร้อยละความ คมนาคมทีส่ ะดวก
พึงพอใจฯ
และปลอดภัย

กองช่าง

500,000

-

1.2 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้้า
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าบ้านสามไร่
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 8)
อันดับ 1 ระดับต้าบล

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้้า
ใช้อุปโภค บริโภค และ
เพื่อการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
จ้านวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จ้านวน
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

ประชาชนมีน้าใช้
อุปโภค บริโภค
และท้าการเกษตร

กองช่าง

1.3 แนวทางการพัฒนา ติดตั้ง ขยาย ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ที่

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ระยะทางยาวประมาณ
200 เมตร

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ตั้งแต่หน้าบ้านนายเกษม จ้อยสุ่ม
ถึงคลองชลประทาน
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 2)
อันดับ 4

เพื่อให้ประชาชนในต้าบล
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทางประมาณ
500 เมตร

-

-

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย
ข้างบ้านนายเสริม ทรงเมฆ
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 2)
อันดับ 5

เพื่อให้ประชาชนในต้าบล
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทางยาวประมาณ
50 เมตร

-

-

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าและไฟฟ้า
สาธารณะสายทางบ้านนายสมนึก
แสนเขื่อน ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 1
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 1)
อันดับ 2 ระดับต้าบล

2

3

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะทางใน ประชาชนได้รับประโยชน์
การขยายฯ จากการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ร้อยละความ เพียงพอและทัว่ ถึง
พึงพอใจฯ

กองช่าง

350,000

ระยะทางใน ประชาชนได้รับประโยชน์
การขยายฯ จากการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ร้อยละความ เพียงพอและทัว่ ถึง
พึงพอใจฯ

กองช่าง

50,000

ระยะทางใน ประชาชนได้รับประโยชน์
การขยายฯ จากการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ร้อยละความ เพียงพอและทัว่ ถึง
พึงพอใจฯ

กองช่าง

4

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ซอย 3
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 5)
อันดับ 5

เพื่อให้ประชาชนในต้าบล
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ระยะทางประมาณ
500 ม.

5

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
(ไฟส่องสว่าง) บริเวณถนนห้วยแก้ว
ตั้งแต่ฟาร์มจันทร์อินทร์เชื่อมหมู่ที่ 6
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 7)
อันดับ 5

เพื่อให้ประชาชนในต้าบล
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทางประมาณ
1,000 ม.

-

-

350,000

6

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในศาลา
ฌาปนสถาน
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 8)
อันดับ 4

เพื่อให้มีไฟฟ้าภายใน
ศาลาฌาปนสถาน
ของหมู่บ้าน

จ้านวน 1 แห่ง

-

-

30,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะทางใน ประชาชนได้รับประโยชน์
การขยายฯ จากการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ร้อยละความ เพียงพอและทัว่ ถึง
พึงพอใจฯ

กองช่าง

ระยะทางใน ประชาชนได้รับประโยชน์
การขยายฯ จากการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ร้อยละความ เพียงพอและทัว่ ถึง
พึงพอใจฯ

กองช่าง

จ้านวน
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

กองช่าง

มีไฟฟ้าใช้ภายใน
ศาลาฌาปนสถาน
ของหมู่บ้าน

1.4 แนวทางการพัฒนา ติดตั้ง ซ่อมแซมเสียงตามสาย และเสียงไร้สาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ระบบเสียงไร้สาย
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 6)
อันดับ 4 ระดับต้าบล

เพื่อให้ประชาชนได้
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

2

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ระบบเสียงไร้สาย
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 8)
อันดับ 3

เพื่อให้ประชาชนได้
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุระบบเสียงไร้สาย
พร้อมติดตั้งแม่ข่าย 1 จุด
ติดตั้งเสาสัญญาณคลื่น
ความถี่ 420.300 MHZ
ก้าลังส่ง 10 วัตต์ พร้อม
ติดตั้งลูกข่าย 20 จุด
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุระบบเสียงไร้สาย
พร้อมติดตั้งแม่ข่าย 1 จุด
ติดตั้งเสาสัญญาณคลื่น
ความถี่ 420.300 MHZ
ก้าลังส่ง 10 วัตต์ พร้อม
ติดตั้งลูกข่าย 8 จุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000
-

-

-

350,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จ้านวนจุดที่ ประชาชนได้รับข้อมูล
ท้าการขยายฯ ข่าวสารอย่างทั่วถึง
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

กองช่าง

จ้านวนจุดที่ ประชาชนได้รับข้อมูล
ท้าการขยายฯ ข่าวสารอย่างทั่วถึง
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

กองช่าง

1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณสถาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ประกอบด้วยงาน
ปลูกต้นไม้งาน ม้านั่ง
ท้าศาลา 1 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
-

200,000

1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองปลาผอม
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 9)
อันดับ 6 ระดับต้าบล

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบหนองปลาผอม
ให้สวยงามเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจภายในหมู่บ้าน

2

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค พร้อม
ประตูที่ท้าการกองทุนหมู่บ้าน (อบต.เดิม)
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 4)
อันดับ 9 ระดับต้าบล

เพื่อความปลอดภัยและ
ความเหมาะสม สวยงาม
ของที่ท้าการกองทุนฯ

ระยะยาวรวมประมาณ
100 เมตร

3

โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์
หน้าวัดไม้งามหลวง
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 3)
อันดับ 2

เพื่อให้มีพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในหมู่บ้าน

ขนาดพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 842 ตร.ม.
หนา 0.15 ม.

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จ้านวน
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
โครงการ
ส้าหรับเป็นที่พักผ่อน
ร้อยละความ หย่อนใจภายในหมู่บ้าน
พึงพอใจฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

-

-

ระยะยาว
ของรั้ว

สถานที่มีความ
เหมาะสมเรียบร้อย
สวยงาม

กองช่าง

378,000

-

ขนาดของ
โครงการ
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

มีพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 แผนงาน....................................................................
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
2560
2561
2562
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และ
เพื่อจัดทากิจกรรม
ประชาชน หมู่ที่ 1-9
40,000
40,000
40,000
ควบคุมโรคต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน
ส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
และควบคุมโรคต่าง ๆ
รวมถึงการเตรียมความ
พร้อม การแก้ไขโรคต่างๆ
ให้กับประชาชน
2

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อลดปัญหายาเสพติด
ในตาบลไม้งาม

ประชาชนหมู่ที่ 1-9

40,000

40,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
ประชาชน

จานวน
ประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับกิจกรรม
กอง
ในด้านส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุขฯ
ป้องกัน รักษาโรคได้
ตามสภาพปัญหาที่
เหมาะสมในพื้นที่

ปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

4

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรค

วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
เพื่อให้ความรู้เรื่องส่งเสริม
ให้ประชาชนสามารถดูแล
ตนเองได้เบื้องต้นในด้าน
สุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ประชาชนหมู่ที่ 1-9

ประชาชนหมู่ที่ 1-9

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

40,000

40,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
ประชาชน

ประชาชนสามารถ
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าได้

กอง
สาธารณสุขฯ

จานวน
ประชาชน

ประชาชนสามารถดูแล
กอง
ตนเองได้เบื้องต้น สาธารณสุขฯ
ในด้านสุขภาพ

2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการเล่นกีฬา และออกกาลังกาย
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
2560
2561
2562
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
เพื่อส่งเสริมการ
จานวน 1 ชุด
300,000
กลางแจ้งพร้อมฐานรองรับและติดตั้ง หมู่ 2
ออกกาลังกายให้กับ
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 2)
ประชาชน
อันดับ 3 ระดับตาบล
300,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนชุด
ออกกาลังกาย

ประชาชนมีสถานที่
ออกกาลังกาย
กลางแจ้งมากขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

จานวนชุด
ออกกาลังกาย

ประชาชนมีสถานที่
ออกกาลังกาย
กลางแจ้งมากขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

ประชาชนมีสถานที่
ออกกาลังกาย
กลางแจ้งมากขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

2

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้งพร้อมฐานรองรับและติดตั้ง หมู่ 3
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 3)
อันดับ 8 ระดับตาบล

เพื่อส่งเสริมการ
ออกกาลังกายให้กับ
ประชาชน

จานวน 1 ชุด

3

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้งพร้อมฐานรองรับและติดตั้ง
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 1)
อันดับ 3

เพื่อส่งเสริมการ
ออกกาลังกายให้กับ
ประชาชน

จานวน 1 ชุด

-

-

300,000

จานวนชุด
ออกกาลังกาย

4

โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 4)
อันดับ 3

เพื่อให้เด็กมีสถานที่เล่น
และออกกาลังกาย
เสริมสร้างพัฒนาการ

จานวน 1 ชุด

-

-

200,000

จานวน
เด็กมีสถานที่เล่น
เครื่องเล่น
กลางแจ้ง เพื่อออก
ร้อยละความ กาลังกายเสริมสร้าง
พึงพอใจฯ พัฒนาการที่เหมาะสม

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ปรับปรุงสนามฟุตบอล
ตะกร้อ เปตอง
จานวนรวม 1 รายการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ขนาด
ของสนามฯ
ร้อยละความ
พึงพอใจฯ

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง

กองช่าง

จานวนชุด
ออกกาลังกาย

ประชาชนมีสถานที่
ออกกาลังกาย
กลางแจ้งมากขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

5

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 4
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 4)
อันดับ 4

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีสถานที่เล่นกีฬา
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

6

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้งพร้อมฐานรองรับและติดตั้ง
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 9)
อันดับ 4

เพื่อส่งเสริมการ
ออกกาลังกายให้กับ
ประชาชน

จานวน 1 ชุด

7

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
จังหวัดตาก

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เล่นกีฬาและออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

1 โครงการ

30,000

-

-

จานวน
ประชาชน

ประชาชนได้เล่นกีฬา
และออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ

สานักปลัด

8

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอาเภอ
เมืองตากสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เล่นกีฬาและออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

1 โครงการ

50,000

-

-

จานวน
ประชาชน

ประชาชนได้เล่นกีฬา
และออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ

สานักปลัด

9

โครงการแข่งขันกีฬาไม้งามเกมส์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เล่นกีฬา ออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

9 หมู่บ้าน

300,000

-

-

จานวน
ประชาชน

ประชาชนได้เล่นกีฬา
และออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ

สานักปลัด

-

-

300,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการแข่งขันฟุตซอลไม้งามคัพ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนเล่นกีฬา
และออกกาลังกาย

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
เยาวชน/ประชาชน
200 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
เยาวชน
ประชาชน

ประชาชนได้เล่นกีฬา
และออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ

สานักปลัด

11 โครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน
"อาเภอเมืองตากคัพ"

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เล่นกีฬาและ
ออกกาลังกาย

ประชาชน
30 คน

30,000

-

-

จานวน
ประชาชน

ประชาชนได้เล่นกีฬา
และออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ

สานักปลัด

12 โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
และประชาชน

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนเล่นกีฬาและ
ออกกาลังกาย

เยาวชน/ประชาชน
60 คน

30,000

-

-

จานวน
ประชาชน

เยาวชน/ประชาชนได้
เล่นกีฬาและออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ

สานักปลัด

13 โครงการจัดซื้อพื้นยางพาราปูพื้นสนาม
ฟุตซอล

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนเล่นกีฬาและ
ออกกาลังกาย

จานวน 1 โครงการ

-

-

จานวน
โครงการ

เยาวชน/ประชาชนได้
เล่นกีฬาและออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ

สานักปลัด

500,000

2.3 แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาความรู้ ให้แก่แกนนาสุขภาพ และสร้างสุขภาพประชาชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ของโครงการ)
1 โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทาหน้าที่ดูแล
เพื่อให้ อสม. แกนนา
อสม.,แกนนาสุขภาพ
ด้านสุขภาพในหมู่บ้าน (อสม.,แกนนาสุขภาพ
สุขภาพ ผู้นาชุมชนมี
ผู้นาชุมชนหมู่ที่ 1-9
ผู้นาชุมชน)
ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพตนเองในเรื่อง
สุขภาพ

2

เงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ

เพื่อพัฒนางานด้าน
สาธารณสุข

3

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามหลัก
เทศบาลตาบลไม้งาม
เกณฑ์ของ สปสช.แห่งชาติ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

อสม. แกนนาสุขภาพ
กอง
ผู้นาชุมชนมีความรู้และ สาธารณสุขฯ
พัฒนาศักยภาพตนเอง
ในเรื่องสุขภาพด้าน
ป้องกันโรค
ส่งเสริมสุขภาพได้

9 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 15,000.-

135,000

135,000

135,000

จานวน
หมู่บ้าน

กลุ่ม อสม.ได้พัฒนา
กอง
งานด้านสาธารณสุข สาธารณสุขฯ
อย่างต่อเนื่อง

1 ครั้ง/ปี

250,000

240,000

220,000

จานวนครั้ง

ประชาชนได้เข้าถึงการ
กอง
ดูแลสุขภาพมากขึ้น สาธารณสุขฯ

2.4 แนวทางการพัฒนาด้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อเอดส์
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ของโครงการ)
1 โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
จานวนผู้ป่วยเอดส์
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์
10 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้
ที่มีสิทธิซึ่งมา
ในการยังชีพและ
แสดงตน
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประจาปีได้รับ
เงินครบทุกราย

สานักปลัด

2

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประกัน
รายได้คนพิการ

จานวนคนพิการ
316 คน

3,033,600

-

-

ผู้พิการ
ผู้พิการมีรายได้
ที่มีสิทธิซึ่งมา
ในการยังชีพและ
แสดงตน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประจาปีได้รับ
เงินครบทุกราย

สานักปลัด

3

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

จานวนผู้สูงอายุ
1,280 คน

########## ##

-

-

ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุมีรายได้
ที่มีสิทธิซึ่งมา
ในการยังชีพและ
แสดงตน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประจาปีได้รับ
เงินครบทุกราย

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส

5

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตาบลไม้งาม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ของโครงการ)
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้การสงเคราะห์ครอบครัว
เบื้องต้นแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบความเดือดร้อน
และตกอยู่ในสภาวะ ครอบครัวที่มีฐานะยากจน
ยากลาบาก
ครอบครัวผู้ตกอยู่ใน
สภาวะยากลาบากฯลฯ
ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การช่วยเหลือ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ทต.ไม้งาม ให้มีความ
เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สนับสนุนเงินสมทบให้แก่
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ทต.ไม้งาม ในอัตรา
1,142 คน x 50 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

57,100

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้ได้รับความ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สานักปลัด
ช่วยเหลือมี ได้รับความช่วยเหลือ
ความพึงพอใจ เบื้องต้นตามความ
ต่อการให้บริการ จาเป็นและเหมาะสม
และช่วยเหลือ
ของเทศบาล

กองทุน กองทุนสวัสดิการชุมชน สานักปลัด
สวัสดิการ
ทต.ไม้งาม มีความ
ทต.ไม้งาม เข้มแข็งและมีประสิทธิ
สามารถ ภาพ ในการดาเนินงาน
ดาเนินงานมี
มากยิง่ ขึ้น
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต
ของโครงการ)
1. เพื่อเป็นการส่งเสริม
จัดให้หมู่บ้านดาเนินการ
คุณค่าและยกย่องเชิดชู
คัดเลือกผู้สูงอายุที่ทาคุณ
ผู้สูงอายุ
ประโยชน์ให้แก่หมู่บ้าน
2. ประชาชนใน ต.ไม้งาม
หมู่ละ 2 คน
ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
มอบใบประกาศฯ
ของผู้สูงอายุ
แก่ผู้ที่ถูกคัดเลือก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8,000
-

6

โครงการมอบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ

7

โครงการค่ายสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง (ค่ายคุณธรรม จริยธรรม)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเล็งเห็นความ
สาคัญของครอบครัว
และสังคม

จัดค่ายอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองและเด็ก
จานวน 45 ครอบครัว

70,000

-

-

8

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
(งปม.จาก สนง.พัฒนาสังคมฯ)

เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไป

จานวน 1 ศูนย์ฯ
ในตาบลไม้งาม

20,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนผู้เข้า ประชาชนใน ต.ไม้งาม
ร่วมโครงการ ได้ตระหนักถึงความ
สาคัญของผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

จานวนผู้เข้า เด็กและเยาวชนเล็งเห็น สานักปลัด
ร่วมโครงการ
ความสาคัญ
ของครอบครัว

จานวน
ศูนย์ฯ

คนพิการใน ต.ไม้งาม สานักปลัด
ได้รับการช่วยเหลือ สนง.พัฒนา
การดูแล รักษาพยาบาล สังคมฯ
และฟื้นฟูสมรรถภาพ
จ.ตาก

2.5 แนวทางการพัฒนาด้านอาหารสะอาด ปลอดภัย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอาหารปลอดภัย

วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจร้านอาหารและ
แผงลอยให้ได้มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ร้านค้าและแผงลอย
ในหมู่ที่ 1-9

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000 จานวนร้านค้า ร้านอาหารและแผงลอย
กอง
และแผงลอย
ได้มาตรฐานของ สาธารณสุขฯ
กระทรวงสาธารณสุข

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทางการพัฒนาด้านสนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อฝึกอบรมทบทวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

-

-

อปพร. ให้มีความรู้ทักษะ

จานวน 80 คน

200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวนผู้เข้า

อปพร. มีความรู้

สานักปลัด

ร่วมโครงการ ทักษะในการช่วยเหลือ

ความสามารถในการ

ผู้ประสบภัยได้

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2

จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จานวน 1 คัน

-

-

1,000,000

ได้ทันท่วงที
3

สามารถช่วยเหลือ

สานักปลัด

รถยนต์กู้ภัย ผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที

โครงการอบรมให้ความรู้การปูองกันอัคคีภัย

เพื่อฝึกซ้อมแผนในการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ในสถานศึกษา

ปูองกันอัคคีภัยรองรับ

จานวน 200 คน

สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

จานวน

50,000

-

-

จานวนครั้ง

สามารถช่วยเหลือ

ในการซ้อมฯ ผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนโครงการอบรมอาสาสมัครปูองกัน
และควบคุมไฟปุา

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่ออบรมให้ความรู้

จานวน 52 คน

30,000

-

-

อาสาสมัครควบคุมไฟปุา

จานวน 9 หมู่บ้าน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวนผู้เข้า

สามารถช่วยเหลือ

สานักปลัด

รับการอบรม

ผู้ประสบภัย
ได้อย่างทันท่วงที

5

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าบริเวณ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

หน้าวัดท่าช้าง

ภัยแล้งและช่วยเหลือ

จานวน 1 โครงการ

250,000

-

-

จานวน

สามารถช่วยเหลือ

โครงการ

ผู้ประสบภัยได้อย่าง

เหตุอัคคีภัยได้ทันท่วงที
6

โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ทันท่วงที
จานวน 3 ชุด

-

90,000

-

ปูองกันและระงับอัคคีภัย
7

โครงการจัดซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจ SCBA

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

จานวน 2 ชุด

-

250,000

-

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ดาน้า

การปูองกันด้านอุทกภัย
และช่วยเหลือผู้ที่จมน้า

สามารถช่วยเหลือ

สานักปลัด

จานวน

สามารถช่วยเหลือ

สานักปลัด

ชุดเครื่องช่วย ผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ
โครงการจัดซื้อชุดประดาน้าพร้อมอุปกรณ์

จานวน

ชุดดับเพลิง ผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที

ปูองกันด้านอัคคีภัย และ

8

สานักปลัด

หายใจฯ
จานวน 2 ชุด

-

-

180,000

จานวน

สามารถช่วยเหลือ

ชุดประดาน้า ผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
9

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อหัวฉีดน้าดับเพลิงปรับฝอยด้ามปืน

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ปฏิบัติงานการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จานวน 1 เครื่อง

50,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวนเครื่อง

สามารถช่วยเหลือ

สานักปลัด

ปูองกันและระงับอัคคีภัย
10 จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบโมบายประจาศูนย์ฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที
จานวน 1 เครื่อง

-

-

50,000 จานวนเครื่อง

ในการปฏิบัติงาน
11 จัดซื้อรถยนต์กู้ชีพ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้ทันท่วงที

มีวัสดุอุปกรณ์

สานักปลัด

สาหรับใช้งาน อปพร.
จานวน 1 คัน

2,500,000

-

-

จานวน

สามารถช่วยเหลือ

กอง

รถยนต์กู้ชีพ ผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที สาธารณสุขฯ

3.2 แนวทางการพัฒนาด้านสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
ภายในหมู่บ้าน
(เสนอโดยประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 2)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวนจุดที่

ประชาชนมีความ

กองช่าง

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทาการขยายฯ

ปลอดภัยในชีวิต

ให้กับประชาชน

ร้อยละความ

และทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จานวน 6 จุด

-

320,000

-

อันดับ 2
2

โครงการจัดทาปูายจราจร

พึงพอใจฯ
เพื่อสร้างความปลอดภัย

จานวน 1 โครงการ

-

100,000

-

ในชีวิตและทรัพย์สิน

จานวน

ประชาชนมีความ

โครงการ

ปลอดภัยในชีวิต

ให้กับประชาชน
3

โครงการจัดทาปูายบังคับ

เพื่อสร้างความปลอดภัย

และทรัพย์สิน
จานวน 1 โครงการ

-

100,000

-

ในชีวิตและทรัพย์สิน

จานวน

ประชาชนมีความ

โครงการ

ปลอดภัยในชีวิต

ให้กับประชาชน
4

โครงการจัดทาปูายเตือน

เพื่อสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชน

กองช่าง

กองช่าง

และทรัพย์สิน
จานวน 1 โครงการ

-

100,000

-

จานวน

ประชาชนมีความ

โครงการ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่
5

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทาปูายแนะนา

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จานวน 1 โครงการ

-

100,000

-

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

ประชาชนมีความ

กองช่าง

โครงการ

ปลอดภัยในชีวิต

ให้กับประชาชน
6

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
ภายในสานักงานเพิ่มเติม

7

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
ภายนอกสานักงานเพิ่มเติม

8

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อสร้างความปลอดภัย

และทรัพย์สิน
จานวน 6 จุด

50,000

-

-

จานวนจุด

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ปลอดภัยในชีวิต

ให้กับประชาชน

และทรัพย์สิน

เพื่อสร้างความปลอดภัย

จานวน 6 จุด

50,000

-

-

จานวนจุด

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประชาชนมีความ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ปลอดภัยในชีวิต

ให้กับประชาชน

และทรัพย์สิน

เพื่อสร้างความปลอดภัย

จานวน 1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

ในชีวิตและทรัพย์สิน

จานวน

ประชาชนมีความ

โครงการ

ปลอดภัยในชีวิต

ให้กับประชาชน
9

ประชาชนมีความ

เพื่อสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชน

กองช่าง

กองช่าง

สานักปลัด

และทรัพย์สิน
จานวน 1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

จานวน

ประชาชนมีความ

โครงการ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 จัดซื้อแผงกั้นจราจร

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จานวน 30 แผง

75,000

-

-

สาหรับงานปูองกันฯ
11 จัดซื้อแผ่นสะท้อนแสงติดตั้ง
ตามเส้นทางเสี่ยงอันตราย

เพื่อสร้างความปลอดภัย

จานวน 1 โครงการ

-

-

20,000

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

มีวัสดุอุปกรณ์สาหรับ

สานักปลัด

แผงกั้นฯ

ใช้ในงานปูองกันฯ

จานวนแผ่น

ประชาชนมีความ

สะท้อนแสง

ปลอดภัยในชีวิต

ให้กับประชาชน
12 เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้ง/อบรมทบทวน
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

เพื่อสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชน

สานักปลัด

และทรัพย์สิน
จานวน 1 โครงการ

30,000

-

-

จานวนผู้เข้า

ประชาชนมีความ

ร่วมโครงการ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สานักปลัด

3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการหอพักใน

เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ

อบรมให้ความรู้แก่

เขตเทศบาลตาบลไม้งาม

หอพักในเขตเทศบาลฯ มี

ผู้ประกอบการหอพัก

หอพักในเขต

ในเขตเทศบาลฯ

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

85 ราย

เทศบาลฯ ที่

มีความรู้ ความเข้าใจ

พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

20,000

ตัวชี้วัด

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบกิจการหอพัก สานักปลัด

เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.หอพักฯ

และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

ร้อยละ 80

พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

มีความรู้

ได้อย่างถูกต้อง

ความเข้าใจ
พ.ร.บ.หอพัก
พ.ศ. 2558

ได้อย่างถูกต้อง

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้มากขึ้น
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

เพื่อส่งเสริมความรู้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

และทักษะด้านอาชีพ

50 คน

30,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วม

ประชาชนมีอาชีพและ

สานักปลัด

โครงการ

รายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

ให้แก่ประชาชน

ร้อยละ 80

ในตาบลไม้งาม

มีความรู้และ
ทักษะด้าน
อาชีพและ
มีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น

4.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนด้านการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการปรับปรุง บารุงดิน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

เพื่อแนะนาส่งเสริมวิธี

ผู้เข้าร่วมโครงการ

การปรับปรุงบารุงดิน

50 คน

เพื่อการเกษตรให้ดีขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วม

คุณภาพดินดีขึ้นทาให้

สานักปลัด

โครงการ

ผลผลิตทางการเกษตร

ร้อยละ 80

ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น

มีความรู้และ

เป็นการลดต้นทุน

และทักษะใน

ในการทาการเกษตร

การปรับปรุง
บารุงดิน
สาหรับการ
เกษตร

4.5 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

40,000

30,000

20,000

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนตาม

เพื่อให้ประชาชนรับรู้และ

ประชาชนหรือผู้ที่สนใจ

แนวพระราชดาริ และหรือปรัชญาเศรษฐกิจ

หรือนามาปรับใช้ในการ

ในตาบลไม้งาม

พอเพียง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ดาเนินชีวิตตามหลัก

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

ผู้เข้าเรียนรู้สามารถ

กอง

ผู้เข้าร่วม

นาหลักปรัชญา

สาธารณสุขฯ

โครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง
2

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา

ไปปรับใช้ในชีวิตได้

เพื่อส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ

อบรมให้ความรู้

ให้ประชาชนปลูกผัก

- กิจกรรมผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว

อินทรีย์ไว้บริโภคในครัวเรือน

ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี

เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2560

ผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมโครงการมี

แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการ

ความรู้ ความเข้าใจใน

จานวน 50 ราย

ร้อยละ 80

การปลูกผักอินทรีย์

เพื่อลดภาระค่าครองชีพ

มีความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง

ลดรายจ่าย สร้างรายได้

ในการปลูกผัก ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ให้กับครอบครัว

50,000

-

-

อินทรีย์

ผักปลอดสารพิษบริโภค
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถลดรายจ่ายและ
มีรายได้จากการ
จาหน่ายผักสวนครัว

สานักปลัด

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น และวันสาคัญต่าง ๆ
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวา (วันพ่อแห่งชาติ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

เพื่อแสดงความจงรัก

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ภักดีต่อสถาบัน

300 คน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวนผู้เข้า

ประชาชนมีส่วนร่วม

สานักปลัด

ร่วมโครงการ

ในการจัดกิจกรรม

จานวนผู้เข้า

ประชาชนมีส่วนร่วม

ร่วมโครงการ

ในการจัดกิจกรรม

พระมหากษัตริย์
2

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เพื่อแสดงความจงรัก

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ภักดีต่อสถาบัน

300 คน

พระมหากษัตริย์

50,000

50,000

50,000

สานักปลัด

5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการงานประเพณีลอยกระทง
ตาบลไม้งาม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์

ประชาชนจานวน

300,000

-

-

วัฒนธรรมและ

500 คน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

ประชาชนในท้องถิ่นได้

สานักปลัด

ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม

งานประเพณีท้องถิ่น
2

โครงการงานประเพณีสงกรานต์
ตาบลไม้งาม

และงานประเพณีท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์

ประชาชนจานวน

วัฒนธรรมและ

300 คน

100,000

-

-

จานวน

โครงการงานประเพณีหล่อเทียน
จานาพรรษาตาบลไม้งาม

และงานประเพณีท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์

ประชาชนจานวน

วัฒนธรรมและ

200 คน

40,000

-

-

จานวน

โครงการงานประเพณีแห่เทียน
จานาพรรษาตาบลไม้งาม

สานักปลัด

และงานประเพณีท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์

ประชาชนจานวน

วัฒนธรรมและ

150 คน

งานประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในท้องถิ่นได้

ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม

งานประเพณีท้องถิ่น
4

สานักปลัด

ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม

งานประเพณีท้องถิ่น
3

ประชาชนในท้องถิ่นได้

30,000

-

-

จานวน

ประชาชนในท้องถิ่นได้

ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
และงานประเพณีท้องถิ่น

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
5

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

โครงการงานประเพณีขึ้นธาตุ

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประชาชนจานวน

เดือน 5 ไหว้พระขึ้นเขาถ้า

และงานประเพณีท้องถิ่น

200 คน

25,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

ประชาชนในท้องถิ่นได้

สานักปลัด

ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
และงานประเพณีท้องถิ่น

5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อส่งเสริมและสืบสาน

จานวนผู้เข้าร่วม

10,000

-

-

งานประเพณี

กิจกรรม 100 คน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวนผู้ร่วม ประชาชนร่วมสืบสาน
กิจกรรม

ทางพุทธศาสนา
2

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

งานประเพณี
พุทธศาสนา

เพื่อส่งเสริมและสืบสาน

จานวนผู้เข้าร่วม

งานประเพณี

กิจกรรม 100 คน

10,000

-

-

จานวนผู้ร่วม ประชาชนร่วมสืบสาน
กิจกรรม

ทางพุทธศาสนา
3

สานักปลัด

สานักปลัด

งานประเพณี
พุทธศาสนา

โครงการยกย่องผู้ทาคุณประโยชน์

เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ

จานวนผู้ได้รับ

ต่อพระพุทธศาสนา

และประกาศเกียรติคุณ
ของผู้ทาคุณประโยชน์ต่อ

5,000

-

-

จานวน

ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อ

การยกย่อง

ผู้ได้รับการ

พระพุทธศาสนาได้รับ

จานวน 2 คน

ยกย่อง

การยกย่อง

สานักปลัด

พระพุทธศาสนา
4

โครงการอบรมพุทธศาสนาสาหรับ
เยาวชน

เพื่อศึกษาหลักธรรมทาง

เยาวชนจานวน

ศาสนาเพื่อนาไปใช้

30 คน

ในชีวิตประจาวัน

10,000

-

-

จานวน

เด็กและเยาวชนมีความรู้ สานักปลัด

ผู้เข้าอบรม หลักธรรมะและสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

เป้าหมาย
ที่
5

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

เพื่ออนุรักษ์และสืบทอด

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ศาสนพิธีสาหรับประชาชน

การปฏิบัติศาสนพิธี

30 คน

10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

ประชาชนมี

สานักปลัด

ผู้เข้าอบรม

ความรู้ในการปฏิบัติ
ศาสนพิธี

6

โครงการประกวดสวดมนต์ทานอง

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ

จานวนผู้ที่เข้าประกวด

สรภัญญะ

เยาวชนได้เรียนรู้การ

50 คน

สวดมนต์ที่ถูกต้อง

15,000

-

-

จานวน
ผู้เข้าประกวด

เด็กและเยาวชนมีความ สานักปลัด
สามารถในการ
สวดมนต์ทานอง
สรภัญญะ

5.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา การเรียนรู้ และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอาหารเสริม (นม) สาหรับ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

นักเรียนระดับอนุบาล

สานักปลัด

นักเรียน

และประถมศึกษา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

นักเรียนจานวน

224,196

-

-

ด้านร่างกายและสติปัญญา

117 คน

ของเด็กเรียน

7.37บาท/คน

ป.1-ป.6 ได้รับประทาน

/260วัน

อาหารเสริม (นม)

(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตาบลไม้งาม
3 โรงเรียน

เพื่อสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์

2

โครงการอาหารกลางวันสาหรับ

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

นักเรียนจานวน

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระโห้

ด้านร่างกายและสติปัญญา

69 คน

ของเด็กเรียน

(20บาท/คน/200วัน)

(ศธ.040055.087/056 ลว.17 มี.ค.59)

256,000

-

-

จานวน

เด็กนักเรียนได้

โรงเรียน

นักเรียน

รับประทานอาหาร

บ้านหนอง

กลางวันเพื่อสุขภาพ

กระโห้

ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
3

โครงการจัดจ้างครูสอนดนตรีดุริยางค์

เพื่อพัฒนาทักษะให้นักเรียน

นักเรียนสามารถเล่น

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้

มีสุนทรีย์ทางดนตรี และมี

(ศธ.040055.087/057 ลว.17 มี.ค.59) ความสามารถเล่นดนตรี

30,000

-

-

จานวนนักเรียน

นักเรียนมีทักษะ

โรงเรียน

ดนตรีอย่างน้อย

ที่สามารถ

สุนทรีย์ภาพทางดนตรี

บ้านหนอง

1 ชิ้น

เล่นดนตรีได้

สามารถเล่นดนตรี

กระโห้

วงดุรยางค์ได้

เป้าหมาย
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

โครงการอาหารกลางวันสาหรับ

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

นักเรียนจานวน

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

ด้านร่างกายและสติปัญญา

25 คน

ของเด็กเรียน

(20บาท/คน/200วัน)

(ศธ.040055.008/053 ลว.16 มี.ค.59)

งบประมาณและที่ผ่านมา

112,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

เด็กนักเรียนได้

โรงเรียน

นักเรียน

รับประทานอาหาร

ชุมชน

กลางวันเพื่อสุขภาพ

บ้านไม้งาม

ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
5

โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนวิชาชีพ

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

นักเรียนจานวน

ท้องถิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

ความเข้าใจในหลักการ

ป.1-ป.6

(ศธ.040055.008/054 ลว.16 มี.ค.59)

30,000

-

-

จานวน

นักเรียนมีความรู้ในหลัก

โรงเรียน

นักเรียน

การและวิธีการประกอบ

ชุมชน

อาชีพท้องถิ่น

บ้านไม้งาม

จานวน

เด็กนักเรียนได้

โรงเรียน

นักเรียน

รับประทานอาหาร

บ้านวังม่วง

และวิธีการประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่น

6

โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านวังม่วง
(ศธ.040055.077/043 ลว.18 มี.ค.59)

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

นักเรียนจานวน

ด้านร่างกายและสติปัญญา

25 คน

ของเด็กเรียน

(20บาท/คน/200วัน)

100,000

-

-

กลางวันเพื่อสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

เป้าหมาย
ที่
7

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

-

-

โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนวิชาชีพ

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

นักเรียนจานวน

ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านวังม่วง

ความเข้าใจในหลักการ

ป.1-ป.6

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

นักเรียนมีความรู้ในหลัก

โรงเรียน

นักเรียน

การและวิธีการประกอบ บ้านวังม่วง

(ศธ.040055.077/044 ลว.17 มี.ค.59) และวิธีการประกอบอาชีพ

อาชีพท้องถิ่น

ในท้องถิ่น
8

โครงการเรียนรู้ท้องถิ่นของเรา

เพื่อให้เยาวชนได้รู้จัก

จานวนเยาวชน

สถานที่สาคัญของชุมชน

30 คน

30,000

-

-

จานวน

เยาวชนรู้จักสถานที่

เยาวชน

สาคัญของชุมชน

อาเภอและจังหวัดตาก
9

อาเภอและจังหวัด

โครงการประกาศเกียรติคุณแก่

เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ

จานวนผู้ได้รับ

ปราชญ์ชาวบ้าน

และประกาศเกียรติคุณ

10 โครงการประกวดอาหารท้องถิ่น

สานักปลัด

5,000

จานวน

ปราชญ์ท้องถิ่นได้รับ

การยกย่อง

ผู้ได้รับการ

การยกย่อง

ของปราชญ์ชาวบ้าน

จานวน 2 คน

ยกย่อง

เพื่อส่งเสริมและสืบทอด

การประกวด

การทาอาหารท้องถิ่น

30,000

-

-

-

-

จานวน

อาหารท้องถิ่น

อาหารท้องถิ่น

ผู้เข้าร่วม

เป็นที่รู้จักและได้รับ

จานวน 1 อย่าง

การประกวด

การสืบทอด

สานักปลัด

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อส่งเสริมและสืบทอด

จานวนผู้เข้าร่วม

30,000

-

-

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรม 20 คน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สานักปลัด

ผู้เข้าร่วม

ได้รับการส่งเสริม

กิจกรรม
12 โครงการอาหารเสริม(นม)สาหรับ
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตาบลไม้งาม 3 แห่ง
13 โครงการจัดนิทรรศการผลงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กเล็กจานวน 105 คน

ด้านร่างกายและ

คนละ7.37บาท

สติปัญญาของเด็กนักเรียน

280วัน

เพื่อส่งเสริมการเรียนการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สอนระดับปฐมวัย

3 แห่ง

216,678

-

-

เด็กและผู้ดูแลเด็ก

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

เด็กเล็กได้รับประทาน

สานักปลัด

อาหารเสริม(นม)
10,000

-

-

จานวน
ศูนย์พัฒนา

ตาบลไม้งาม
14 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล

จานวน

ชุมชนมีส่วนร่วมการจัด สานักปลัด
การศึกษาปฐมวัย

เด็กเล็ก
เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

ปฏิบัติงาน

จานวน 12 คน

40,000

-

-

จานวน
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

ครู/ผู้ดูแลเด็กมีศักยภาพ สานักปลัด
ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กเล็กจานวน 40 คน

224,000

-

-

ด้านร่างกายให้แก่เด็ก

คนละ 20 บาท

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

เด็กมีพัฒนาการ

ศพด.บ้าน

เด็กเล็ก

ด้านร่างกายที่

หนองกระโห้

280 วัน
16 โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการจัดการ

เด็กเล็กจานวน 40 คน

และอุปกรณ์การเรียนการสอนของ

เรียนการสอนและพัฒนา

คนละ 1,700 บาท/ปี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

การเด็กเล็ก

17 โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองกระโห้
18 โครงการวันพ่อแห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้
19 โครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้า
อาคารเรียนทั้งสองด้านของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

เด็กเล็กจานวน

จริยธรรมให้แก่เด็ก

40 คน

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

เด็กเล็กจานวน

จริยธรรมให้แก่เด็ก

40 คน

เพื่อความมั่นคงปลอดภัย

1 โครงการ

ของอาคารสาหรับเด็ก

กว้าง 3 เมตร
ยาว 6.05 ม.
สูง 4 ม.

สมบูรณ์แข็งแรง
68,000

10,000

10,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวน

การจัดการเรียนการ

ศพด.บ้าน

เด็กเล็ก

สอนได้รับการพัฒนา หนองกระโห้

จานวน

เด็กนักเรียนเรียนรู้

ศพด.บ้าน

เด็กเล็ก

คุณธรรมจริยธรรม

หนองกระโห้

จานวน

เด็กนักเรียนเรียนรู้

ศพด.บ้าน

เด็กเล็ก

คุณธรรมจริยธรรม

หนองกระโห้

จานวน

อาคารมีความมั่นคง

สานักปลัด

โครงการ

ปลอดภัยสาหรับเด็ก

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 โครงการก่อสร้างห้องสุขานอก

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

เพื่อความสะดวก

1 โครงการ

อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และความปลอดภัย

ห้องสุขา 2 ห้อง

บ้านหนองกระโห้

สาหรับเด็กในการ

อ่างล้างมือ 5 จุด

จัดกิจกรรมกลางแจ้ง

ปูกระเบื้องพื้นและพนัง

150,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

เด็กมีห้องสุขาบริเวณ

สานักปลัด

โครงการ

สนามเด็กเล็กไว้ใช้ภาย

กองช่าง

นอกอาคารเรียน

ทาสีภายในและภายนอก
(กว้าง 5 ม.ยาว 6.05 เมตร)

21 โครงการปรับปรุงห้องครัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

เพื่อให้ห้องครัวมีสภาพที่

1 โครงการ

เหมาะสม ปลอดภัยและ

ซิงค์ล้างจาน

ถูกสุขลักษณะ

ชั้นเคาท์เตอร์

50,000

-

-

จานวน

ห้องครัวมีสภาพเหมาะ สานักปลัด

โครงการ

สมและถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

จานวน

ผู้ปกครองมีจุดรับส่ง

สานักปลัด

โครงการ

และนั่งรอรับเด็ก

กองช่าง

เจาะพนังทาหน้าต่าง
ติดฝ้าเพดาน
กว้าง 2.9 ม. ยาว 5.40 ม.
สูง 75 ซ.ม. กว้าง 50 ซม.

22 โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
กระโห้

เพื่อความสะดวกของ

1 โครงการ

ผู้ปกครองในการรอรับส่ง

กว้าง 3 ม.

เด็กนักเรียน

ยาว 3 ม. สูง 3 ม.

70,000

-

-

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

23 โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กเล็กจานวน

ด้านร่างกายให้แก่เด็ก

30 คน

168,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

เด็กมีพัฒนาการด้าน

ศพด.บ้าน

เด็กเล็ก

ร่างกายที่สมบูรณ์

วังม่วง

(30 คน x 20 บาท x 280 วัน)

แข็งแรง

24 โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการจัดการ

เด็กเล็กจานวน 30 คน

และอุปกรณ์การเรียนการสอนของ

เรียนการสอนและพัฒนา

คนละ 1,700 บาท/ปี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง
25 โครงการวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง
26 โครงการวันพ่อแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง

51,000

-

-

จานวน

การจัดการเรียนการ

ศพด.บ้าน

เด็กเล็ก

สอนได้รับการพัฒนา

วังม่วง

จานวน

เด็กนักเรียนเรียนรู้

ศพด.บ้าน

เด็กเล็ก

คุณธรรมจริยธรรม

วังม่วง

จานวน

เด็กนักเรียนเรียนรู้

ศพด.บ้าน

เด็กเล็ก

คุณธรรมจริยธรรม

วังม่วง

การเด็กเล็ก
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

เด็กเล็กจานวน

จริยธรรมให้แก่เด็ก

30 คน

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

เด็กเล็กจานวน

จริยธรรมให้แก่เด็ก

30 คน

6,000

5,000

-

-

-

-

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

27 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนา

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม

1 โครงการ

ให้เหมาะสมและปลอดภัย

- เทคอนกรีตบริเวณ

เด็กเล็กบ้านวังม่วง

งบประมาณและที่ผ่านมา

70,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

สานักปลัด

โครงการ

สภาพแวดล้อมที่

กองช่าง

ด้านหน้ารั้ว ศพด.ขนาด

เหมาะสมปลอดภัย

ส่วนที่1 3.50x20.50ม.
ส่วนที่ 2 2.00x3.80ม.
รวมพื้นที่ 83.70 ตร.ม.
มุงหลังคาบันไดทางขึ้น
อาคารเรียนด้วยอลูซิงค์
แบบโค้งขนาด
กว้าง 3.50 ม.
ยาว 5.00 ม.
28 โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม
(35 คน x 20 บาท x 280 วัน)

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กเล็กจานวน

ด้านร่างกายให้แก่เด็ก

35 คน

196,000

-

-

จานวน

เด็กมีพัฒนาการด้าน

ศพด.บ้าน

เด็กเล็ก

ร่างกายที่สมบูรณ์

ไม้งาม

แข็งแรง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

29 โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการจัดการ

เด็กเล็กจานวน 35 คน

และอุปกรณ์การเรียนการสอนของ

เรียนการสอนและพัฒนา

คนละ 1,700 บาท/ปี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม
30 โครงการวันแม่แห่งชาติ

เด็กเล็กจานวน

จริยธรรมให้แก่เด็ก

35 คน

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

เด็กเล็กจานวน

จริยธรรมให้แก่เด็ก

35 คน

เพื่อความปลอดภัย

1 โครงการ

พร้อมติดตั้งผ้าเพดาน

สาหรับเด็กและความ

ขนาดกว้าง 5.70 ม.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

เป็นระเบียบเรียบร้อย

ยาว 12 ม.

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

1 โครงการ

ในทรัพย์สินของ

ยาวประมาณ 56.50 ม.

31 โครงการวันพ่อแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม
32 โครงการปรับปรุงห้องโถงกลาง

33 โครงการต่อเติมรั้วคอนกรีตบล๊อค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

59,500

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

การจัดการเรียนการ

ศพด.บ้าน

เด็กเล็ก

สอนได้รับการพัฒนา

ไม้งาม

จานวน

เด็กนักเรียนเรียนรู้

ศพด.บ้าน

เด็กเล็ก

คุณธรรมจริยธรรม

ไม้งาม

จานวน

เด็กนักเรียนเรียนรู้

ศพด.บ้าน

เด็กเล็ก

คุณธรรมจริยธรรม

ไม้งาม

จานวน

เด็กมีพื้นที่ใช้สอยที่

สานักปลัด

โครงการ

ปลอดภัยและเหมาะสม

กองช่าง

จานวน

เพิ่มความปลอดใน

สานักปลัด

โครงการ

ทรัพย์สินทางราชการ

กองช่าง

การเด็กเล็ก
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

งบประมาณและที่ผ่านมา

ทางราชการ

10,000

10,000

25,000

130,000

-

-

-

-

-

-

-

-

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

34 โครงการวันเด็กแห่งชาติตาบลไม้งาม

35 โครงการประกวดวาดภาพต่อต้าน
ยาเสพติด

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อส่งเสริมเด็กและ

เด็กและเยาวชน

100,000

-

-

เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม

400 คน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวนเด็ก

เด็กและเยาวชนได้

สานักปลัด

และเยาวชน

เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาการ

ส่งเสริมพัฒนาการ

ทุกด้านอย่างเหมาะสม

อย่างเหมาะสม

เพื่อส่งเสริมเด็กและ

เด็กและเยาวชน

เยาวชนป้องกันและ

20 คน

20,000

-

-

จานวนเด็ก

เด็กและเยาวชนได้

และเยาวชน

เข้าร่วมกิจกรรม

ต่อต้านยาเสพติด

สานักปลัด

ส่งเสริมพัฒนาการ
อย่างเหมาะสม

36 โครงการจัดทาสนามเด็กเล่นและ
สวนหย่อมบริเวณหนองหลวง

เพื่อให้เด็กและประชาชน

สนามเด็กเล่น

มีพื้นที่สาหรับพักผ่อน

และสวนหย่อม

และเป็นแหล่งเรียนรู้

1 แห่ง

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

-

200,000

-

จานวนสนาม

เด็กและประชาชน

เด็กเล่นและ มีพื้นที่สาหรับพักผ่อน
สวนหย่อม

และเป็นแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

สานักปลัด
กองช่าง

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลต้าบลไม้งาม อ้าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แนวทางการพัฒนาด้าน อนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งน้า และสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการเพื่อให้ความรู้ประชาชนในการ

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องการรักษาทรัพยากร

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

ประชาชน หมู่ที่ 1-9

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

สามารถลดปัญหาด้าน

กอง

หมู่บ้าน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมได้และมี สาธารณสุขฯ
ความรู้เรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

2

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการรักษา

เพื่อจัดกิจกรรมให้กับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชาชนในเรื่องการรักษา

ประชาชน หมู่ที่ 1-9

40,000

40,000

40,000

จานวน
หมู่บ้าน

สามารถลดปัญหาด้าน

กอง

สิ่งแวดล้อมได้และมี สาธารณสุขฯ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ความรู้เรื่องการรักษา

และสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
ที่
3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเพื่อการจัดการน้าเสียในชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

พื้นที่หมู่ที่ 1-9

40,000

40,000

40,000

ในการจัดการน้าเสีย

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

สามารถลดปัญหา

กอง

หมู่บ้าน

ด้านน้าเสียได้

สาธารณสุขฯ

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง

กอง

หมู่บ้าน

เห็นความสาคัญของป่า สาธารณสุขฯ

ในชุมชน

6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างพืนที่สีเขียว รณรงค์การปลูกต้นไม้
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมการปลูกป่าดูแลป่าในชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน

โครงการตามพระราชดาริฯ/การทาฝาย

ปลูกป่ามากขึ้น และดูแล

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

40,000

หมู่ที่ 2,3,5,7,8

ป่าให้เป็นป่าของชุมชน

หรือเห็นความสาคัญ

รวมทั้งดูแลระบบน้า

การอนุรักษ์ธรรมชาติ

ในธรรมชาติ

6.3 แนวทางการพัฒนาด้านก้าจัดขยะมูลฝอย และรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการแก้ไขปัญหาขยะ

วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

40,000

30,000

ประชาชน หมู่ที่ 1-9

แก้ไขปัญหาขยะ

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

สามารถลดปัญหาการ

กอง

ประชาชน

บริหารจัดการขยะ

สาธารณสุขฯ

ในพื้นที่ได้
2

อุดหนุนค่าน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อฝังกลบขยะ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

เดือนละ 50,000.-

ให้กับเทศบาลเมืองตาก

ค่าน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ

จานวน 12 เดือน

เทศบาลเมืองตาก

600,000

600,000

600,000

จานวนเดือน

สามารถแก้ไขปัญหา

กอง

การฝังกลบขยะได้

สาธารณสุขฯ

ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร
เป้าหมาย
ที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จานวน 1 โครงการ

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

เทศบาลตาบลไม้งาม

ทต.ไม้งาม

โครงการ

มีการบริหารงานที่มี

โครงการพัฒนาการบริหารงานของเทศบาล

เพื่อพัฒนาการบริหารงาน

- เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเพิ่ม

ของเทศบาล ให้มี

- จัดซื้อ ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์

ประสิทธิภาพและสร้าง

ประสิทธิภาพ ประชาชน

- ค่าสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

ความพึงพอใจให้กับ

ผู้มารับบริการมีความ

- การดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ ฯลฯ

ผู้ที่มาติดต่อราชการ

พึงพอใจเพิ่มมากขึ้น

โครงการพัฒนา / เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

จานวนข้าราชการ

ของเทศบาลตาบลไม้งาม

ความเข้าใจในการทางาน

ข้าราชการการเมือง

- จัดกิจกรรม อบรม ศึกษาดูงาน

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงานจ้างของเทศบาล

และมีประสิทธิภาพ

ผู้นาท้องที่ ท้องถิ่น ฯลฯ

ในการทางานมากขึ้น

- ส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอื่น ฯลฯ

จานวน 100 คน

200,000

200,000

200,000

จานวนผู้เข้า

บุคลากรของเทศบาล

ร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลตาบลไม้งาม

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

จานวน 9 หมู่บ้าน

สามปีของเทศบาล
โดยการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

ได้รับปัญหา ความ

สานักปลัด

หมู่บ้าน

ต้องการที่แท้จริงจาก
ประชาชนในการพัฒนา

ของประชาชน
4

5

โครงการจัดงานวันเทศบาล

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้

จานวนผู้เข้าร่วม

มีความตระหนักถึงการ

โครงการ 120 คน

15,000

15,000

15,000

จานวนผู้เข้า คณะผู้บริหาร พนักงาน สานักปลัด
ร่วมโครงการ เทศบาล และลูกจ้าง

เสียสละ อุทิศตนเพื่อ

เห็นถึงความสาคัญของ

ส่วนรวมในการอานวย

วันดังกล่าว เกิดความ

ประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น

สัมพันธ์อันดีระหว่าง

และสาธารณชน

เทศบาลกับชุมชน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

จานวน 1 เครื่อง

30,000

-

-

ในการปฏิบัติงาน

จานวนเครื่อง มีเครื่องมือ เครื่องใช้

สานักปลัด

และอุปกรณ์สาหรับ
ปฏิบัติงานครบถ้วน

6

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

จานวน 1 เครื่อง

15,000

-

-

จานวนเครื่อง มีเครื่องมือ เครื่องใช้
และอุปกรณ์สาหรับ
ปฏิบัติงานครบถ้วน

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
7

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารพร้อมติดตั้ง

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวนตู้

มีเครื่องมือ เครื่องใช้

สานักปลัด

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

จานวน 1 หลัง

100,000

-

-

ในการปฏิบัติงาน

ขนาด 1.220x3.20x2.182

และอุปกรณ์สาหรับ

แผ่นชั้นปรับระดับ 4 แผ่น

ปฏิบัติงานครบถ้วน

แบ่งเป็น 5 ช่อง
ใส่เอกสารได้ 680 แฟ้ม
8

จัดซื้อโต๊ะประชุม

เพื่อความเป็นระเบียบ

ขนาดกว้าง 150 ซม.

35,000

-

-

จานวนโต๊ะ มีการจัดสถานที่ประชุม สานักปลัด

ในการจัดสถานที่ประชุม

ลึก 60 ซม.

อบรมสัมมนา มีความ

อบรม สัมมนา

สูง 75 ซม.

เป็นระเบียบเรียบร้อย

จานวน 10 ตัว
9

จัดซื้อเก้าอี้สาหรับประชุมสภา

เพื่อความเป็นระเบียบ

จานวน 20 ตัว

60,000

-

-

จานวนเก้าอี้

ในการจัดสถานที่ประชุมฯ
10 จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเปิด 2 บาน

เพื่อเก็บเอกสาร
งานทะเบียนราษฎร
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

มีเก้าอี้ใช้สาหรับ

สานักปลัด

ประชุมสภาฯ
จานวน 2 ตู้

10,000

-

-

จานวนตู้

เอกสารมีการจัดเก็บ

เก็บเอกสาร

อย่างเป็นระเบียบ
สามารถค้นหาได้ง่าย
สถานที่ทางานสะอาด
มีความเป็นระเบียบขึ้น

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในสานักงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

จานวน 2 ตัว

8,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

มีเก้าอี้ใช้ในสานักงาน

กอง

เก้าอี้
12 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

เพื่อใช้พ่นควบคุมโรค

จานวน 1 เครื่อง

59,000

-

-

ไข้เลือดออก

13 โครงการลดขั้นตอนระยะเวลาบริการ
ประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้าง

เพื่อลดระยะเวลาในการ

เครื่องพ่น

1 โครงการ

20,000

-

-

ให้บริการประชาชน
บริการประชาชนได้อย่าง

มีเครื่องพ่น สามารถ

กอง

ควบคุมโรคไข้เลือดออก สาธารณสุขฯ

หมอกควัน

ได้ต่อเนื่องทันที

จานวน

ประชาชนสามารถรับ

โครงการ

บริการได้อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

ร้อยละความ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พึงพอใจฯ

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน

เพื่อความสะดวกและ

กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม.

สานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม

ปลอดภัยสาหรับผู้มา

หนา 0.15 ม.

ติดต่อราชการ

จานวน

สาธารณสุขฯ

300,000

-

-

ขนาดของ

ประชาชนผู้มาติดต่อ

โครงการ

ราชการได้รับความ

ร้อยละความ

สะดวกและปลอดภัย

พึงพอใจฯ

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าภายใน
บริเวณสานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

กว้าง 0.50 ม.

น้าท่วม ปัญหาการระบาย

ยาว 100 ม.

250,000

น้าภายในสานักงาน

16 โครงการปรับปรุงบ่อบาบัดน้าภายใน
บริเวณสานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม

เพื่อปรับสภาพน้าเสียให้มี

จานวน 1 แห่ง

50,000

-

-

สภาพที่ดีก่อนปล่อยลง
สู่แหล่งน้าธรรมชาติ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ขนาดของ

สามารถป้องกันปัญหา

กองช่าง

โครงการ

น้าท่วมขังบริเวณ

ร้อยละความ

สานักงานเทศบาล

พึงพอใจฯ

ตาบลไม้งามได้

จานวน

สามารถปรับสภาพน้า

โครงการ

น้าเสียให้มีสภาพที่ดี

กองช่าง

ร้อยละความ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้า
พึงพอใจฯ

17 โครงการเทพื้น คสล. อาคารคลุมลาน
เอนกประสงค์

เพื่อให้มีลาน คสล. สาหรับ กว้าง 25 ม. ยาว 40 ม.

420,000

-

-

ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในเทศบาล

มีลาน คสล. สาหรับ

โครงการ

ประกอบกิจกรรม

พึงพอใจฯ

ไม้งาม

ขนาดของ

มีเวทีเอนกประสงค์

สาหรับประกอบกิจกรรม

โครงการ

สาหรับประกอบ

ต่าง ๆ ภายในเทศบาลฯ

ร้อยละความ

กิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อจัดทาเวทีเอนกประสงค์

กองช่าง

ร้อยละความ ภายในเทศบาลตาบล

ตาบลไม้งาม
18 โครงการจ้างเหมาจัดทาเวทีเอนกประสงค์

ขนาดของ

จานวน 1 ชุด

80,000

-

-

พึงพอใจฯ

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณรอบสานักงานเทศบาล
ตาบลไม้งาม

20 โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ
สานักงานเทศบาลตาบลไม้งาม

21 โครงการก่อสร้างรั้วสานักงานเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า

ระยะทางประมาณ

และไฟฟ้าสาธารณะ

1,000 ม.

350,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ขนาดของ

มีไฟฟ้าใช้บริเวณรอบ

กองช่าง

โครงการ

สานักงาน ทต.ไม้งาม

บริเวณรอบ สนง.เทศบาล

ร้อยละความ

ตาบลไม้งาม

พึงพอใจฯ

เพื่อปรับปรุง ต่อเติม

ขนาดประมาณ

อาคารเก็บพัสดุ ภายใน

กว้าง 10 ม.

เทศบาลตาบลไม้งาม

ยาว 15 ม.

-

300,000

-

ขนาดของ

มีอาคารเก็บพัสดุ

โครงการ

ของสานักงานเทศบาล

กองช่าง

ร้อยละความ เป็นระเบียบเรียบร้อย

200,000

-

-

พึงพอใจฯ

มากยิ่งขึ้น

ขนาดของ

ทรัพย์สินเทศบาล

เพื่อให้มีความปลอดภัย

ขนาดประมาณ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

สูง 1.85 ม.

โครงการ

มีความปลอดภัย

ยาวรวม 150 ม.

ร้อยละความ

มากยิ่งขึ้น

พึงพอใจฯ

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

22 จัดซื้อเครื่องตบดิน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

21,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

แบบเครื่องยนต์เบนซิน

จานวนเครื่อง มีเครื่องมือ เครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

น้าหนักไม่น้อยกว่า 80

และอุปกรณ์สาหรับ

กิโลกรัม แรงบดอัด

ปฏิบัติงานครบถ้วน

กองช่าง

ไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้ง
ต่อนาที
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
จานวน 1 เครื่อง
23 จัดซื้อตู้ลาโพงสาหรับใช้กับเครื่องขยายเสียง
กลางแจ้ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ตู้ลาโพงซัพวูฟเฟอร์

ในการปฏิบัติงาน

ขนาด 700 วัตต์ (RMS)

และอุปกรณ์สาหรับ

1,400 วัตต์ (PEAK)

ปฏิบัติงานครบถ้วน

8 โอมม์ จานวน 2 ตู้
และตู้ลาโพง Full Ranre
แบบ 2 ทาง 300 วัตต์
(RMS) 8 โอมม์
จานวน 2 ตู้

50,000

-

-

จานวนเครื่อง มีเครื่องมือ เครื่องใช้

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

24 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

11,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เป็นแบบสายสะพาย

จานวนเครื่อง มีเครื่องมือ เครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อย

และอุปกรณ์สาหรับ

กว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตร

ปฏิบัติงานครบถ้วน

กองช่าง

กระบอกสูบไม่น้อยกว่า
30 ซีซีพร้อมใบมีดตัดหญ้า
จานวน 1 คัน
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
25 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เป็นแบบเข็น เครื่องยนต์

ในการปฏิบัติงาน

ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า

และอุปกรณ์สาหรับ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ

ปฏิบัติงานครบถ้วน

26 นิ้ว รัศมีตัดหญ้า
ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
ความจุถังน้ามัน
ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร
จานวน 1 คัน
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

11,000

-

-

จานวนเครื่อง มีเครื่องมือ เครื่องใช้

กองช่าง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

26 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อใช้ออกดาเนินงาน

จานวน 1 คัน

-

787,000

-

ที่เกี่ยวข้องด้านงานช่าง

ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

มีรถยนต์สาหรับดาเนิน

กองช่าง

รถยนต์

งานเกี่ยวกับงานช่าง

กระบอกสูบไม่ต่ากว่า

ในพื้นที่

2,400 ซีซี ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
27 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

จานวน 1 เครื่อง

25,000

-

-

จานวนเครื่อง มีเครื่องมือ เครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

Ram ชนิด DDR ขนาด

และอุปกรณ์สาหรับ

ไม่น้อยกว่า 4 GB

ปฏิบัติงานครบถ้วน

กองช่าง

Hard disk 750 GB
มี DDR-RW
28 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เสริมสร้างจิตสานึกที่ดีต่อบุคลากรเทศบาล
ตาบลไม้งาม

เพื่อให้เสริมสร้างคุณธรรม

ดาเนินการจัดอบรม

จริยธรรม สร้างจิตสานึก

20,000

-

-

จานวนผู้

บุคลากรเทศบาลมี

คุณธรรมจริยธรรม

เข้าร่วม

คุณธรรม จริยธรรม

ที่ดีต่อบุคลากรของ

ให้กับพนักงานเทศบาล

โครงการ

และมีจิตสานึกที่ดี

เทศบาลตาบลไม้งาม

จานวน 100 คน

ในการปฏิบัติงาน และ
การดารงชีวิตประจาวัน

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

29 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก Inkjet

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

จานวน 1 เครื่อง

7,900

ในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวนเครื่อง มีเครื่องมือ เครื่องใช้

กองคลัง

และอุปกรณ์สาหรับ
ปฏิบัติงานครบถ้วน

30 โครงการจัดทาแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

1. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ดาเนินการจัดทาแผนที่
ของเทศบาลโดยสามารถ ภาษีให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่
จัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่าง หมู่ที่ 3 และจะดาเนินการ

230,000

230,000

230,000 ผลการจัดเก็บ 1. ทต.ไม้งามมีรายได้
ภาษีเพิ่มขึ้น เพิ่มมากขึ้น
2. มีฐานข้อมูลทางด้าน

ครบถ้วน ถูกต้องและ

ในปีต่อไปให้ครอบคลุม

การคลังท้องถิ่น

เป็นธรรม สะดวกรวดเร็ว

พื้นที่ทั้งตาบลไม้งาม

ด้านสุขาภิบาล

2. เพื่อเป็นการรวบรวม

สาธารณูปโภค อย่าง

ข้อมูลในเขตเทศบาลใน

ครบถ้วนและถูกต้อง

ด้านการคลังท้องถิ่น

3. ทต.ไม้งามบริหารงาน

3. เพื่อประโยชน์ในการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารงานของท้องถิ่น

4. ทต.ไม้งามมีระบบ

4. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
มีระบบที่แน่นอน
สามารถตรวจสอบได้

จัดเก็บที่ถูกต้อง
และเป็นธรรม

กองคลัง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

31 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet printer
สาหรับกระดาษ A3

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

จานวน 1 เครื่อง

8,500

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวนเครื่อง มีเครื่องมือ เครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

และอุปกรณ์สาหรับ

ใช้สาหรับงานแผนที่ภาษี

ปฏิบัติงานครบถ้วน

และทะเบียนทรัพย์สิน

กองคลัง

7.2 จัดให้มีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง และท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่น
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทา
ปรับปรุง ทบทวน แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
(แผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2560

2561

2562

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

เพื่อให้เกิดกระบวนการ จัดอบรมให้แก่ ผู้นาท้องที่

30,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ผู้เข้ารับการ

ชุมชนได้เกิดกระบวน

สานักปลัด

จัดการชุมชน มีการเรียนรู้

ท้องถิ่น คณะทางาน

อบรมร้อยละ การจัดการชุมชน มีการ

ร่วมกัน นาไปสู่การวาง

สนับสนุนกระบวนการ

80 มีความ

เรียนรู้ร่วมกัน นาไปสู่

แนวทางในการพัฒนา

จัดทาแผนชุมชนระดับ

เข้าใจใน

การวางแนวทาง

และแก้ไขปัญหาชุมชน

ท้องถิ่นจานวน 9 หมู่บ้าน

กระบวนการ ในการพัฒนาและแก้ไข

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดทาแผนฯ

ของประชาชน

มีข้อมูลพื้นฐาน

ปัญหาภายในชุมชน

พื้นฐานเพื่อ
นาไปใช้ใน
การวางแผนฯ
2

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมตามแผนงาน

เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้

อุดหนุนเงินงบประมาณ

เหล่ากาชาดจังหวัดตาก

ประสบสาธารณภัย

ให้แก่เหล่ากาชาดจ

เพื่อให้การสงเคราะห์แก่

จังหวัดตาก

ประจาปีงบประมาณ 2560

20,000

-

-

จานวน
ครั้ง

สามารถให้การบรรเทา สานักปลัด
ทุกข์แก่ผู้ประสบภัย

เหล่ากาชาด

ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ

จ.ตาก

ราษฎรที่ประสบความ

ผู้ด้อยโอกาสในถิ่น

เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส

ทุรกันดารได้ทันท่วงที

ในถิ่นทุรกันดาร

เป้าหมาย
ที่
3

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิต

2559

2560

2561

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

25,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

จานวน

การดาเนินงานของ

สานักปลัด

โครงการเงินอุดหนุนการดาเนินการสถานที่

เพื่อให้เป็นสถานที่กลาง

อุดหนุนเงินงบประมาณ

กลางสาหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ

เป็นศูนย์รวมข่าวสารการ

ให้ สนง.ท้องถิ่นอาเภอ

จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน

จัดซื้อจัดจ้างของ อปท.

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ในพื้นที่อาเภอเมืองตาก

มีความพร้อมในการ

เพื่อให้เป็นสถานที่กลาง

ปฏิบัติงาน

ครั้ง

สถานที่กลางศูนย์รวม สนง.ท้องถิ่น
อ.เมืองตาก

มีความพร้อมในการปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกขั้นตอนเพื่อให้มี
ความถูกต้องตามระเบียบ
พัสดุของ อปท.
4

อุดหนุนโครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน

เพื่ออุดหนุนการดาเนิน

เข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการฯ ให้กับ

จานวน 1 โครงการ

50,000

-

-

จานวน

ปัญหายาเสพติดลดลง

กอง

โครงการ

สังคมปลอดภัยจาก

สาธารณสุข

ศป.ปส.อ.เมืองตาก
5

อุดหนุนโครงการรวมพลังสร้างความยั่งยืน

เพื่ออุดหนุนให้กับศูนย์

ในการเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ

อานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดตาก

ปัญหายาเสพติดมากขึ้น อ.เมืองตาก
จานวน 1 โครงการ

50,000

-

-

จานวน

ปัญหายาเสพติดลดลง

กอง

โครงการ

สังคมปลอดภัยจาก

สาธารณสุขฯ

ปัญหายาเสพติดมากขึ้น ศูนย์อานวย
การฯ จ.ตาก

แบบ ผ.02
บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัดกาหนด

ลาดับ
1

โครงการ
โครงการขุดลอกหนองน้าสาธารณะหนองหลวง

งบประมาณ
ปี 2560

ปี 2561

-

-

ปี 2562
2,000,000

รวม
2,000,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2

โครงการขุดลอกหนองน้าสาธารณะหนองหลวง

1,000,000

-

-

1,000,000

(โซนหนองกระโห้)
3

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวง

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

-

2,000,000

2,000,000

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารบริเวณ

-

3,000,000

-

3,000,000

เกาะกลางหนองหลวง
5

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองกลาง หนองกระทุ่ม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-

500,000

-

500,000

หนองกะทะ
6

โครงการขุดลอกคลองน้าลัด

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

-

500,000

500,000

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลาดับ
7

โครงการ
โครงการติดตังกล้องวงจรปิด CCTV ภายนอกส้านักงาน

งบประมาณ
ปี 2560
-

ปี 2561
1,000,000

ปี 2562
-

รวม
1,000,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางกลุ่มบ้านหนองเสลียม

-

-

2,000,000

2,000,000

หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2
9

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลต้าบลไม้งาม

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

2,000,000

-

2,000,000

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านอาจารย์มังกร

750,000

-

-

750,000

หมู่ที่ 7
11

โครงการติดตังกล้องวงจรปิด CCTV บ้านแพะ หมู่ที่ 6

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

958,000

-

-

958,000

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหมู่ที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7

2,300,000

-

-

2,300,000

(สายทางหน้าฟาร์มจันทร์อินทร์)
13

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้าบริเวณ
ซอยสุสานมุสลิมเชื่อมต่อสายทางหน้าบ้านนายอ้าเภอพิทักษ์ หมู่ที่ 6

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1,500,000

-

-

1,500,000

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลาดับ
14

โครงการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬาต้านยาเสพติด

งบประมาณ
ปี 2560
3,000,000

ปี 2561

ปี 2562

-

-

รวม
3,000,000

ภายในต้าบลไม้งาม
15

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปบริเวณกลุ่ม

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกส์

-

2,700,000

-

2,700,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกส์

3,000,000

-

-

3,000,000

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกส์
สายทางแยกถนนรอบหนองหลวง - บ้านเกาะตาเถียร

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2,500,000

-

-

2,500,000

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คอนกรีต สายทางรอบหนองหลวง
18

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คอนกรีต สาย บ.เกาะตาเถียร - บ.วังม่วง
17

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บ้านบ่อพง บ้านหนองกระโห้ หมู่ที่ 7
16

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2,000,000

-

-

2,000,000

ทต.ไม้งาม, อบจ.ตาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

59

60

61

600,000

-

-

700,000

-

-

-

250,000

-

-

-

310,000

-

-

1,300,000

-

-

500,000

-

-

10,000
910,000

-

-

20,000

-

90,000

-

-

-

-

765,000

-

-

570,000

-

-

200,000

-

700,000

-

-

1,500,000

-

-

1,800,000

-

-

320,000

-

500,000

90,000
-

-

-

-

-

4,340,000

-

-

430,000

-

-

2,700,000

-

480,000

-

-

250,000

-

-

480,000

500,000

-

-

-

-

150,000

-

-

900,000

-

1,800,000

3,835,000

15,730,000

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และการวางผังเมือง
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ระยะทาง ๕0 เมตร

50,000

-

-

-

ซอยข้างบ้านนายเสริม ทรงเมฆ หมูท่ ี่ 2 อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน
อันดับ 4 ระดับตาบล

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

ระยะทาง

ประชาชนได้รับประโยชน์

ในการขยายฯ จากการใช้ไฟฟูาอย่าง

และให้ประชาชนได้รับ

ร้อยละความ

ความสะดวกและปลอดภัย

พึงพอใจฯ

เพียงพอและทัว่ ถึง

ในชีวติ และทรัพย์สิน
2

โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง 600 เมตร

200,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

ซอย 3 หมูท่ ี่ 5

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

600 เมตร ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

อันดับ 6 ระดับตาบล

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

เป้าหมาย
ที่
3

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ระยะทาง 45๐ เมตร

-

-

-

150,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

กองช่าง

การประปาฯ

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

กองช่าง

การประปาฯ

โครงการขยายเขตประปา จากแยก

เพือ่ ให้ประชาชนได้มี

ระยะทาง

ประชาชนมีน้าประปา

หนองเสลียมไปศาลาปูทุ รัพย์ หมูท่ ี่ 1

น้้าประปาอย่างทัว่ ถึงทุก

๔๕๐ เมตร อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

ครัวเรือนและให้ประชาชน

และให้ประชาชนได้รับ

ได้รับความสะดวก

ความสะดวกและปลอดภัย

และปลอดภัยในชีวติ และ

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน
4

โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๕00 เมตร

350,000

-

-

-

ระยะทาง

บริเวณหน้าบ้านนายเกษม จ้อยสุม่

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

ในการขยายฯ จากการใช้ไฟฟูาอย่าง

ถึงคลองชลประทาน หมูท่ ี่ 2

และให้ประชาชนได้รับ

ร้อยละความ

ความสะดวกและปลอดภัย

พึงพอใจฯ

ประชาชนได้รับประโยชน์

เพียงพอและทัว่ ถึง

ในชีวติ และทรัพย์สิน
5

6

โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะซอยบ้าน เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง 80 เมตร

-

80,000

-

-

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

80 เมตร

ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

ร.ต.ต.วีระ ภูพ่ ุกต์ ถึงหลังบ้านนางทองใบ

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

สิงห์จู หมูท่ ี่ 2

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

โครงการขยายเขตประปา ซอยสีแ่ ยก

เพือ่ ให้ประชาชนได้มี

ชมมณีถงึ สวนนายอุเทน เครือทองศรี

น้้าประปาอย่างทัว่ ถึงทุก

หมูท่ ี่ 3

ครัวเรือน

ระยะทาง ๒๙๐ เมตร

-

270,000

-

-

ระยะทาง

ประชาชนมีน้าประปา

๒๙๐ เมตร อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

เป้าหมาย
ที่
7

โครงการ/กิจกรรม
โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
สายทางหลังวัดท่าช้าง หมูท่ ี่ 4

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ระยะทาง ๑๐0 เมตร

-

-

-

150,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

กองช่าง

การประปาฯ

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

ระยะทาง

ประชาชนได้รับประโยชน์

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

ในการขยายฯ จากการใช้ไฟฟูาอย่าง

และให้ประชาชนได้รับ

ร้อยละความ

ความสะดวกและปลอดภัย

พึงพอใจฯ

เพียงพอและทัว่ ถึง

ในชีวติ และทรัพย์สิน
8

โครงการขยายเขตระบบน้้าประปา
สายทางหลังวัดท่าช้าง หมูท่ ี่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนได้มี

ระยะทาง 300 เมตร

-

-

-

250,000

ระยะทาง

ประชาชนมีน้าประปา

น้้าประปาอย่างทัว่ ถึงทุก

ในการขยายฯ อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

ครัวเรือนและให้ประชาชน

ร้อยละความ และให้ประชาชนได้รับ

ได้รับความสะดวก

พึงพอใจฯ ความสะดวกและปลอดภัย

และปลอดภัยในชีวติ และ

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน
9

โครงการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูา

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา ระยะทาง 1,200 เมตร

500,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

สาธารณะจากบริเวณคลองห้วยแก้ว

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

1,200 เมตร ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

ถนนหน้าฟาร์มจันทร์อินทร์เชื่อมต่อ

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ถนนทางเข้าวัดเขาถ้้า หมูท่ ี่ ๖

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
สายทางไปกลุม่ บ้านบ่อพง หมูท่ ี่ 7

๑๑ โครงการขยายเขตระบบน้้าประปา

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ระยะทาง 1000 เมตร

-

-

250,000

-

สิงห์ทอง บรรจง หมูท่ ี่ 7

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

กองช่าง

การประปาฯ

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

1000 เมตร ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๒๙๐ เมตร

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

ของการประปาส่วนภูมิภาคจากบริเวณ อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน
บ้านนายบุญเกิดถึงบริเวณบ้านนาย

ตัวชีว้ ัด

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

๒๙๐ เมตร ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

-

-

-

๓๕๐,๐๐๐

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

สายทางไปอ่างเก็บน้้าบ้านสามไร่

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

๕๐๐ เมตร ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

หมูท่ ี่ 8

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๓ โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนได้มี

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ระยะทาง 300 เมตร

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

กองช่าง

การประปาฯ

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

ระยะทาง

ประชาชนมีน้าประปา

จากซอยร่วมใจถึงบ้านนายสิงห์ทอน

น้้าประปาอย่างทัว่ ถึงทุก

3๐๐ เมตร อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

หมูท่ ี่ 9

ครัวเรือนและให้ประชาชน

และให้ประชาชนได้รับ

ได้รับความสะดวก

ความสะดวกและปลอดภัย

และปลอดภัยในชีวติ และ

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน
๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

-

-

๑๒๐,๐๐๐

-

จากคลองชลประทานถึงคลองแสนแสบ อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน
หมูท่ ี่ 9

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

๒๐๐ เมตร ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

-

-

-

๓๕๐,๐๐๐

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

บริเวณซอยร่วมใจถึงซอยแสนสุข

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

๘๐๐ เมตร ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

หมูท่ ี่ 9

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

เป้าหมาย
ที่
16

17

18

โครงการ/กิจกรรม
โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่้าและไฟฟูา

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ระยะทาง 200 เมตร

-

300,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

กองช่าง

กฟภ.

กองช่าง

กฟภ.

กองช่าง

กฟภ.

กองช่าง

กฟภ.

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

200 เมตร

ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

สาธารณะถนนบ้านหนองเสลียมถึง

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

บ้านนางวิเชียร ถิน่ เถิน หมู่ ๑ ต.ไม้งาม

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่้าและไฟฟูา

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๖00 เมตร

400,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

๖00 เมตร

ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

สาธารณะถนน บริเวณถนนสายหลัง

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

กองร้อย อส. หมู่ ๑ ต้าบลไม้งาม

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่้าและไฟฟูา

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๗00 เมตร

-

-

200,000

-

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

๗00 เมตร

ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

สาธารณะถนนบริเวณบ้านถนนเรียบ

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

คลองชลประทานด้านเหนือ

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

วัดเกาะตาเถียร หมู่ ๑ ต้าบลไม้งาม

19

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่้าและไฟฟูา

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

สาธารณะถนนบริเวณบ้านถนนเรียบคลอง

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

ชลประทานด้านใต้วัดเกาะตาเถียร หมู่ ๑

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ต้าบลไม้งาม

ระยะทาง ๔00 เมตร

-

-

-

200,000

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

๔00 เมตร

ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

เป้าหมาย
ที่
20

21

22

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

กองช่าง

กฟภ.

กองช่าง

กฟภ.

กองช่าง

กฟภ.

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่้าและไฟฟูา

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

สาธารณะถนนบริเวณซอยเหนือโรงเรียน

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

ผดุงปัญญา หมู่ ๖ ต้าบลไม้งาม

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบริเวณ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง 100 เมตร

150,000 ระยะทาง
100 เมตร

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

-

-

๑๕๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง
ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

๒๐๐ เมตร

ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

สามแยกหนองเสลียมไปศาลาปูทุ รัพย์

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

หมู่ ๑ ต้าบลไม้งาม

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบริเวณ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๒๙๐ เมตร

-

-

-

๔๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
๒๙๐ เมตร

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง
ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

สีแ่ ยกหมูบ่ ้านชมมณีถงึ สวนนายอุเทน

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

เครือทองศรี หมู่ ๓ ต.ไม้งาม

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มุง่ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

โครงการจัดท้ากิจกรรมตาม

- เพือ่ บรรเทาทุกข์แก่ผู้

อุดหนุนเงินงบ

จ้านวนครั้ง - สามารถให้การบรรเทา ส้านักปลัด เหล่ากาชาด

แผนงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

ประสบสาธารณภัย

ประมาณให้แก่

ทุกขฺแก่ผู้ประสบภัยผู้พิการ

- เพือ่ ให้การสงเคราะห์แก่

เหล่ากาชาด

ผู้ยากไร้และผู้ดอ้ ยโอกาส

ราษฎรทีป่ ระสบความเดือด

จังหวัดตาก จ้านวน

ในถิน่ ทุรกันดารได้ทันท้วงที

ร้อนและผู้ด้อยโอกาสในถิน่

20,000 บาท

จังหวัดตาก

ทุรกันดาร

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

480,000

480,000

480,000

480,000

อุดหนุนค่าน้้ามันเชื้อเพลิงเพือ่

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุน

อุดหนุนเงิน

ฝังกลบขยะให้กับเทศบาลเมืองตาก

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงให้กับ

งบประมาณให้แก่

เทศบาลเมืองตาก

เทศบาลเมืองตาก

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

สามารถแก้ไขปัญหา

กอง

เทศบาล

การฝังกลบขยะได้

สาธารณสุข

เมืองตาก

จ้านวนครั้ง

และสิง่ แวดล้อม

4.1 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิน่ เทศบาลต้าบลไม้งาม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ให้เป็นไปตามหลัก

อุดหนุนเงิน

220,000

220,000

220,000

220,000

เกณฑ์ของ สปสช.แห่งชาติ

งบประมาณให้แก่
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิน่ เทศบาล
ต้าบลไม้งาม

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

กอง

กองทุน

สาธารณสุข

หลักประกัน

จ้านวนครั้ง ประชาชนได้เข้าถึงการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น

และสิง่ แวดล้อม สุขภาพฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมัน่ คงชายแดน และความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

โครงการแก้ไขปํญหาไฟปุาและ

1.เพือ่ บูรณาการหน่วยงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

และหมอกควันอ้าเภอเมืองตาก

ในพืน้ ทีด่ ้าเนินการปูองกัน

พืน้ ทีอ่ ้าเภอเมืองตาก

จังหวัดตาก

และแก้ไขปัญหาไฟปุา

มีจุด hot spot ลดลง

2.เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

กว่าปี 2560 และมีค่าฝุุน

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

ส้านักปลัด

ทีท่ ้าการ

จ้านวน

1.สามารถบูรณาการ

โครงการ หน่วยงานในพืน้ ทีด่ ้าเนิน
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาไฟปุาและ

ของภาคประชาชนในการ

ละอองขนาดเล็กกว่า

หมอกควัน

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

10 ไมครอน (Pm10)

2.ประชาชนมีสว่ นร่วม

ไฟปุาและหมอกควัน

ไม่เกินกว่าค่ามาตรฐาน

ในการแก้ไขปัญหาไฟปุา

3.เพือ่ ให้การปูองกันและ

และหมอกควัน

แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอก

3.การปูองกันแก้ไขปัญหา

ควันในพืน้ ทีอ่ ้าเภอเมืองตาก

ไฟปุาและหมอกควันเป็น

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถลดระดับความ
รุนแรงของสภาพปัญหาได้

ปกครอง
อ้าเภอ
เมืองตาก

เป้าหมาย
ที่
2

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

ส้านักปลัด

ทีท่ ้าการ

โครงการอบรมชุดรักษาความ

1.เพือ่ เพิม่ พูนประสิทธิภาพ

ชุด ชรบ.ตามบัญชีหมูบ่ ้าน

ปลอดภัยหมูบ่ ้าน (ชรบ.) เพือ่

ของราษฏรด้านการรักษา

ด้าเนินการตามแผนประชา

ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ความปลอดภัยของหมูบ่ ้าน

รัฐร่วมใจสร้างหมูบ่ ้านมัน่ คง

เพิม่ ขึ้น

2.เพือ่ ฝึกทบทวนการใช้

ปลอดภัยยาเสพติด ปี2560

2.มีเครือข่ายในการเฝูา

อาวุธ การบ้ารุงรักษาอาวุธ

ถึง2561ของอ้าเภอเมือง

ระวังปัญหาอาชญากรรม

ปืนยุทธวิธีการตัง้ จุดตรวจ/จุด

ตาก จ้านวน 15หมูบ่ ้าน

ต่างๆและรายงานข่าวสาร

สกัด หมูบ่ ้าน ชุมชนการจับกุม หมูบ่ ้านละ 6 - 8 คนรวม
การตรวจค้นการรายงาน

ทัง้ สิน้ 100 คน

จ้านวน

1.ชรบ.มีศกั ยภาพในการ

โครงการ ดูแลรักษาความปลอดภัย

ต่อทางราชการทันต่อ
เหตุการณ์

ข่าวสารทีเ่ ป็นภัยคุกคามให้

3.ประชนมีความปลอดภัย

ทางการทราบ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ มากขึ้น

3.เพือ่ ขับเคลือ่ นและขยาย
ผลการสร้างหมูบ่ ้านเข้มแข็ง

ปกครอง
อ้าเภอ
เมืองตาก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่
2.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ
โครงการอาหารกลางวันส้าหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านวังม่วง

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ให้นักเรียนได้รับ

นักเรียน จ้านวน 25 คน

100,000

100,000

100,000

100,000

ประทานอาหารกลางวัน

จ้านวน 200 วัน

ในปริมาณทีเ่ พียงพอ

วันละ 20 บาท

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

ส้านักปลัด

โรงเรียน

จ้านวน

นักเรียนได้รับประทาน

นักเรียน

อาหารกลางวันใน

บ้านวังม่วง

ปริมาณทีเ่ พียงพอ
ครบทุกคน

2

3

โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนวิชาชีพ

เพือ่ ให้นักเรียนมีความรู้

ท้องถิน่ โรงเรียนบ้านวังม่วง

ความเข้าใจในหลักการ

1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

จ้านวน

นักเรียนมีความรู้

ส้านักปลัด

1 โครงการ ความเข้าใจในหลักการ

และวิธีการประกอบ

และวิธีการประกอบ

อาชีพท้องถิน่

อาชีพท้องถิน่

โครงการอาหารกลางวันส้าหรับ

เพือ่ ให้นักเรียนได้รับ

นักเรียน จ้านวน 30 คน

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

ประทานอาหารกลางวัน

จ้านวน 200 วัน

ในปริมาณทีเ่ พียงพอ

วันละ 20 บาท

120,000

120,000

120,000

120,000

โรงเรียน
บ้านวังม่วง

จ้านวน

นักเรียนได้รับประทาน

ส้านักปลัด

โรงเรียน

นักเรียน

อาหารกลางวันใน

ชุมชนบ้าน

ปริมาณทีเ่ พียงพอ

ไม้งาม

ครบทุกคน
4

โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนวิชาชีพ

เพือ่ ให้นักเรียนมีความรู้

ท้องถิน่ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

ความเข้าใจในหลักการ

1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

จ้านวน

นักเรียนมีความรู้

1 โครงการ ความเข้าใจในหลักการ

และวิธีการประกอบ

และวิธีการประกอบ

อาชีพท้องถิน่

อาชีพท้องถิน่

ส้านักปลัด

โรงเรียน
ชุมชนบ้าน
ไม้งาม

เป้าหมาย
ที่
5

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

280,000

280,000

280,000

280,000

โครงการอาหารกลางวันส้าหรับ

เพือ่ ให้นักเรียนได้รับ

นักเรียน จ้านวน 70 คน

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระโห้

ประทานอาหารกลางวัน

จ้านวน 200 วัน

ในปริมาณทีเ่ พียงพอ

วันละ 20 บาท

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

จ้านวน

นักเรียนได้รับประทาน

นักเรียน

อาหารกลางวันใน

ส้านักปลัด โรงเรียนบ้าน
หนองกระโห้

ปริมาณทีเ่ พียงพอ
ครบทุกคน

6

โครงการจัดจ้างครูสอนดนตรีดุริยางค์

เพือ่ ให้นักเรียนมีความรู้

1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

จ้านวน

นักเรียนมีความรู้

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้

ด้านดนตรีและสามารถ

1 โครงการ ด้านดนตรีและสามารถ

เล่นเครื่องดนตรีสากล

เล่นเครื่องดนตรีสากล

ส้านักปลัด โรงเรียนบ้าน
หนองกระโห้

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.2 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมวิถีชีวติ ตามโครงการ 1. เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

ปลูกต้นไม้บริเวณปุาชุมชน

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

กอง

ทีท่ ้าการ

สาธารณสุข

ปกครอง

และสิง่ แวดล้อม

อ้าเภอ

จ้านวนครั้ง 1. ประชาชนได้รับความรู้

อันเนือ่ งมาจากพระราชด้าริ

ความรู้ความเข้าใจในวิถีตาม ในพืน้ ทีอ่ ้าเภอเมืองตาก

ความเข้าใจ ในวิถตี ามแนว

(สร้างปุา สร้างรายได้)

แนวทางโครงการอันเนือ่ ง

ทางโครงการอันเนือ่ งมา

จ้านวน 150 ไร่

มาจากพระราชด้าริ

จากพระราชด้าริ

2. เพือ่ ให้ประชาชนน้าความ

2.ประชาชนสามารถน้า

รู้ ความเข้าใจ บุคคลอื่นทีไ่ ด้

ความรู้ความเข้าใจทีไ่ ด้รับ

รับมาปรับใช้กับการด้ารงวิถี

มาปรับใช้กับการด้ารงวิถี

ตามแนวทางโครงการอัน

ตามแนวทางโครงการ

เนือ่ งมาจากพระราชด้าริได้

อันเนือ่ งมาจากพระราช

อย่างถูกต้องและสามารถ

ด้าริได้อย่างถูกต้อง

เผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้

และสามารถเผยแพร่ให้

3. เพือ่ ให้ประชาชนสามารถ

บุคคลอื่นได้

พึง่ ตนเอง ยกระดับชีวติ

3. ประชาชนมีอาชีพ

ความเป็นอยู่ให้มนั่ คง

สามารถพึง่ ตนเองและ
ยกระดับชีวติ ความเป็น
อยู่ให้ดีขึ้น

เมืองตาก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการทีด่ ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับ

หลัก

เงินอุดหนุน

- การด้าเนินงานของ

ส้านักปลัด

ท้องถิน่

กองคลัง

อ้าเภอ

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

25,000

25,000

25,000

25,000 จ้านวนครั้ง

โครงการเงินอุดหนุนการด้าเนิน

- เพือ่ ให้เป็นสถานทีก่ ลาง

อุดหนุนเงิน

การสถานทีก่ ลางส้าหรับเป็น

เป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัด

งบประมาณให้

สถานทีก่ ลางศูนย์รวมข่าว

ศูนย์รวมข่าวการจัดซือ้ จัดจ้าง

ซือ้ จัดจ้างของ อปท.ในพืน้ ที่

สนง.ท้องถิน่

การจัดซือ้ จัดจ้าง มีความ

ของหน่วยการบริหารราชการ

อ้าเภอเมืองตาก

อ้าเภอ จ้านวน

พร้อมในการปฏิบัตงิ าน

ส่วนท้องถิน่

- เพือ่ ให้เป็นสถานทีก่ ลาง

25,000 บาท

มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

เกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างทุก
ขั้นตอนเพือ่ ให้มีวามถูกต้อง
ตามระเบียบพัสดุของ อปท.

เมืองตาก

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการทีด่ ี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
1

โครงการเงินอุดหนุนการดาเนิน

- เพือ่ ให้เป็นสถานทีก่ ลาง

อุดหนุนเงิน

การสถานทีก่ ลางสาหรับเป็น

เป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัด

ศูนย์รวมข่าวการจัดซือ้ จัดจ้าง

ซือ้ จัดจ้างของ อปท.ในพืน้ ที่

ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่

25,000

25,000

25,000

25,000 จานวนครั้ง

- การดาเนินงานของ

สานักปลัด

ท้องถิน่

งบประมาณให้

สถานทีก่ ลางศูนย์รวมข่าว

กองคลัง

อาเภอ

สนง.ท้องถิน่

การจัดซือ้ จัดจ้าง มีความ

อาเภอเมืองตาก

อาเภอ จานวน

พร้อมในการปฏิบัตงิ าน

- เพือ่ ให้เป็นสถานทีก่ ลาง

25,000 บาท

มีความพร้มในการปฏิบัตงิ าน
เกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างทุก
ขั้นตอนเพือ่ ให้มีวามถูกต้อง
ตามระเบียบพัสดุของ อปท.

25,000

25,000

25,000

25,000

เมืองตาก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมัน่ คงชายแดน และความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1

โครงการแก้ไขปํญหาไฟปุาและ

1.เพือ่ บูรณาการหน่วยงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

และหมอกควันอาเภอเมืองตาก

ในพืน้ ทีด่ าเนินการปูองกัน

พืน้ ทีอ่ าเภอเมืองตาก

จังหวัดตาก ปี งบประมาณ

และแก้ไขปัญหาไฟปุา

มีจุด hot spot ลดลง

พ.ศ.2561

2.เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม

กว่าปี 2560 และมีค่าฝุุน

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวน

1.สามารถบูรณาการ

โครงการ หน่วยงานในพืน้ ทีด่ าเนิน
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาไฟปุาและ

ของภาคประชาชนในการ

ละอองขนาดเล็กกว่า

หมอกควัน

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

10 ไมครอน (Pm10)

2.ประชาชนมีสว่ นร่วม

ไฟปุาและหมอกควัน

ไม่เกินกว่าค่ามาตรฐาน

ในการแก้ไขปัญหาไฟปุา

3.เพือ่ ให้การปูองกันและ

และหมอกควัน

แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอก

3.การปูองกันแก้ไขปัญหา

ควันในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองตาก

ไฟปุาและหมอกควันเป็น

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถลดระดับความ
รุนแรงของสภาพปัญหาได้

สานักปลัด

ทีท่ าการ
ปกครอง
อาเภอ
เมืองตาก

2

โครงการอบรมชุดรักษาความ

1.เพือ่ เพิม่ พูนประสิทธิภาพ

ชุด ชรบ.ตามบัญชีหมูบ่ ้าน

30,000

30,000

30,000

30,000

ปลอดภัยหมูบ่ ้าน (ชรบ.) เพือ่

ของราษฏรด้านการรักษา

ดาเนินการตามแผนประชา

ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ความปลอดภัยของหมูบ่ ้าน

รัฐร่วมใจสร้างหมูบ่ ้านมัน่ คง

เพิม่ ขึ้น

2.เพือ่ ฝึกทบทวนการใช้

ปลอดภัยยาเสพติด ปี2560

2.มีเครือข่ายในการเฝูา

อาวุธ การบารุงรักษาอาวุธ

ถึง2561ของอาเภอเมือง

ระวังปัญหาอาชญากรรม

ปืนยุทธวิธีการตัง้ จุดตรวจ/จุด

ตาก จานวน 15หมูบ่ ้าน

ต่างๆและรายงานข่าวสาร
ต่อทางราชการทันต่อ

ทัง้ สิน้ 100 คน

เหตุการณ์

ข่าวสารทีเ่ ป็นภัยคุกคามให้

3.ประชนมีความปลอดภัย

ทางการทราบ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ มากขึ้น

3.เพือ่ ขับเคลือ่ นและขยายผล
การสร้างหมูบ่ ้านเข้มแข็ง

50,000

2.1 แผนงานการศึกษา

1.ชรบ.มีศกั ยภาพในการ

โครงการ ดูแลรักษาความปลอดภัย

สกัด หมูบ่ ้าน ชุมชนการจับกุม หมูบ่ ้านละ 6 - 8 คนรวม
การตรวจค้นการรายงาน

จานวน

50,000

50,000

50,000

สานักปลัด

ทีท่ าการ
ปกครอง
อาเภอ
เมืองตาก

1

โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านวังม่วง

เพือ่ ให้นักเรียนได้รับ

นักเรียน จานวน 25 คน

ประทานอาหารกลางวัน

จานวน 200 วัน

ในปริมาณทีเ่ พียงพอ

วันละ 20 บาท

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน

นักเรียนได้รับประทาน

นักเรียน

อาหารกลางวันใน

สานักปลัด

โรงเรียน
บ้านวังม่วง

ปริมาณทีเ่ พียงพอ
ครบทุกคน

2

3

โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนวิชาชีพ

เพือ่ ให้นักเรียนมีความรู้

ท้องถิน่ โรงเรียนบ้านวังม่วง

ความเข้าใจในหลักการ

1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวน

นักเรียนมีความรู้

สานักปลัด

1 โครงการ ความเข้าใจในหลักการ

และวิธีการประกอบ

และวิธีการประกอบ

อาชีพท้องถิน่

อาชีพท้องถิน่

โครงการอาหารกลางวันสาหรับ

เพือ่ ให้นักเรียนได้รับ

นักเรียน จานวน 30 คน

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

ประทานอาหารกลางวัน

จานวน 200 วัน

ในปริมาณทีเ่ พียงพอ

วันละ 20 บาท

120,000

120,000

120,000

120,000

โรงเรียน
บ้านวังม่วง

จานวน

นักเรียนได้รับประทาน

สานักปลัด

โรงเรียน

นักเรียน

อาหารกลางวันใน

ชุมชนบ้าน

ปริมาณทีเ่ พียงพอ

ไม้งาม

ครบทุกคน
4

5

โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนวิชาชีพ

เพือ่ ให้นักเรียนมีความรู้

ท้องถิน่ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

ความเข้าใจในหลักการ

1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวน

นักเรียนมีความรู้

1 โครงการ ความเข้าใจในหลักการ

และวิธีการประกอบ

และวิธีการประกอบ

อาชีพท้องถิน่

อาชีพท้องถิน่

โครงการอาหารกลางวันสาหรับ

เพือ่ ให้นักเรียนได้รับ

นักเรียน จานวน 70 คน

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระโห้

ประทานอาหารกลางวัน

จานวน 200 วัน

ในปริมาณทีเ่ พียงพอ

วันละ 20 บาท

280,000

280,000

280,000

280,000

จานวน

นักเรียนได้รับประทาน

นักเรียน

อาหารกลางวันใน
ปริมาณทีเ่ พียงพอ
ครบทุกคน

สานักปลัด

โรงเรียน
ชุมชนบ้าน
ไม้งาม

สานักปลัด โรงเรียนบ้าน
หนองกระโห้

6

โครงการจัดจ้างครูสอนดนตรีดุริยางค์

เพือ่ ให้นักเรียนมีความรู้

1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวน

นักเรียนมีความรู้

โรงเรียนบ้านหนองกระโห้

ด้านดนตรีและสามารถ

1 โครงการ ด้านดนตรีและสามารถ

เล่นเครื่องดนตรีสากล

เล่นเครื่องดนตรีสากล

สานักปลัด โรงเรียนบ้าน
หนองกระโห้

590,000

590,000

590,000

590,000

2,360,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวนครั้ง - สามารถให้การบรรเทา สานักปลัด เหล่ากาชาด

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1

โครงการจัดทากิจกรรมตาม

- เพือ่ บรรเทาทุกข์แก่ผู้

อุดหนุนเงินงบ

แผนงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

ประสบสาธารณภัย

ประมาณให้แก่

ทุกขฺแก่ผู้ประสบภัยผู้พิการ

- เพือ่ ให้การสงเคราะห์แก่

เหล่ากาชาด

ผู้ยากไร้และผู้ดอ้ ยโอกาส

ราษฎรทีป่ ระสบความเดือด

จังหวัดตาก จานวน

ในถิน่ ทุรกันดารได้ทันท้วงที

ร้อนและผู้ด้อยโอกาสในถิน่

20,000 บาท

ทุรกันดาร

จังหวัดตาก

20,000

20,000

20,000

20,000

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
1

โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๕0 เมตร

50,000

-

-

-

ซอยข้างบ้านนายเสริม ทรงเมฆ หมูท่ ี่ 2 อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน
อันดับ 4 ระดับตาบล

ระยะทาง

ประชาชนได้รับประโยชน์

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

กองช่าง

การประปาฯ

ในการขยายฯ จากการใช้ไฟฟูาอย่าง

และให้ประชาชนได้รับ

ร้อยละความ

ความสะดวกและปลอดภัย

พึงพอใจฯ

เพียงพอและทัว่ ถึง

ในชีวติ และทรัพย์สิน
2

3

โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง 600 เมตร

200,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

ซอย 3 หมูท่ ี่ 5

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

600 เมตร ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

อันดับ 6 ระดับตาบล

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

โครงการขยายเขตประปา จากแยก

เพือ่ ให้ประชาชนได้มี

ระยะทาง 45๐ เมตร

-

-

-

150,000

ระยะทาง

ประชาชนมีน้าประปา

หนองเสลียมไปศาลาปูทุ รัพย์ หมูท่ ี่ 1

น้าประปาอย่างทัว่ ถึงทุก

๔๕๐ เมตร อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

ครัวเรือนและให้ประชาชน

และให้ประชาชนได้รับ

ได้รับความสะดวก

ความสะดวกและปลอดภัย

และปลอดภัยในชีวติ และ

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน

4

โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๕00 เมตร

350,000

-

-

-

ระยะทาง

บริเวณหน้าบ้านนายเกษม จ้อยสุม่

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

ในการขยายฯ จากการใช้ไฟฟูาอย่าง

ถึงคลองชลประทาน หมูท่ ี่ 2

และให้ประชาชนได้รับ

ร้อยละความ

ความสะดวกและปลอดภัย

พึงพอใจฯ

ประชาชนได้รับประโยชน์

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

กองช่าง

การประปาฯ

เพียงพอและทัว่ ถึง

ในชีวติ และทรัพย์สิน
5

6

โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะซอยบ้าน เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง 80 เมตร

-

80,000

-

-

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

80 เมตร

ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

ร.ต.ต.วีระ ภูพ่ ุกต์ ถึงหลังบ้านนางทองใบ

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

สิงห์จู หมูท่ ี่ 2

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

โครงการขยายเขตประปา ซอยสีแ่ ยก

เพือ่ ให้ประชาชนได้มี

ชมมณีถงึ สวนนายอุเทน เครือทองศรี

น้าประปาอย่างทัว่ ถึงทุก

๒๙๐ เมตร อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

หมูท่ ี่ 3

ครัวเรือนและให้ประชาชน

และให้ประชาชนได้รับ

ได้รับความสะดวก

ความสะดวกและปลอดภัย

และปลอดภัยในชีวติ และ

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน

ระยะทาง ๒๙๐ เมตร

-

270,000

-

-

ระยะทาง

ประชาชนมีน้าประปา

7

โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
สายทางหลังวัดท่าช้าง หมูท่ ี่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๑๐0 เมตร

-

-

-

150,000

ระยะทาง

ประชาชนได้รับประโยชน์

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

ในการขยายฯ จากการใช้ไฟฟูาอย่าง

และให้ประชาชนได้รับ

ร้อยละความ

ความสะดวกและปลอดภัย

พึงพอใจฯ

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

กองช่าง

การประปาฯ

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

เพียงพอและทัว่ ถึง

ในชีวติ และทรัพย์สิน
8

โครงการขยายเขตระบบน้าประปา
สายทางหลังวัดท่าช้าง หมูท่ ี่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนได้มี

ระยะทาง 300 เมตร

-

-

-

250,000

ระยะทาง

ประชาชนมีน้าประปา

น้าประปาอย่างทัว่ ถึงทุก

ในการขยายฯ อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

ครัวเรือนและให้ประชาชน

ร้อยละความ และให้ประชาชนได้รับ

ได้รับความสะดวก

พึงพอใจฯ ความสะดวกและปลอดภัย

และปลอดภัยในชีวติ และ

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน
9

โครงการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูา

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา ระยะทาง 1,200 เมตร

500,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

สาธารณะจากบริเวณคลองห้วยแก้ว

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

1,200 เมตร ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

ถนนหน้าฟาร์มจันทร์อินทร์เชื่อมต่อ

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ถนนทางเข้าวัดเขาถ้า หมูท่ ี่ ๖

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
สายทางไปกลุม่ บ้านบ่อพง หมูท่ ี่ 7

๑๑ โครงการขยายเขตระบบน้าประปา

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง 1000 เมตร

-

-

250,000

-

สิงห์ทอง บรรจง หมูท่ ี่ 7

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
สายทางไปอ่างเก็บน้าบ้านสามไร่

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

1000 เมตร ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๒๙๐ เมตร

-

-

-

๕๐๐,๐๐๐

ของการประปาส่วนภูมิภาคจากบริเวณ อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน
บ้านนายบุญเกิดถึงบริเวณบ้านนาย

ระยะทาง

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง
ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

การไฟฟูาฯ

กองช่าง

การประปาฯ

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

๒๙๐ เมตร ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

และให้ประชาชนได้รับ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

กองช่าง

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

-

-

-

๓๕๐,๐๐๐

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

๕๐๐ เมตร ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

หมูท่ ี่ 8

๑๔ โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

เพือ่ ให้ประชาชนได้มี

ระยะทาง 300 เมตร

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

ระยะทาง

ประชาชนมีน้าประปา

จากซอยร่วมใจถึงบ้านนายสิงห์ทอน

น้าประปาอย่างทัว่ ถึงทุก

3๐๐ เมตร อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

หมูท่ ี่ 9

ครัวเรือนและให้ประชาชน

และให้ประชาชนได้รับ

ได้รับความสะดวก

ความสะดวกและปลอดภัย

และปลอดภัยในชีวติ และ

ในชีวติ และทรัพย์สิน

กองช่าง

การประปาฯ

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

กองช่าง

การไฟฟูาฯ

กองช่าง

กฟภ.

ทรัพย์สิน
๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

-

-

๑๒๐,๐๐๐

-

ระยะทาง

จากคลองชลประทานถึงคลองแสนแสบ อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน
หมูท่ ี่ 9

๑๖ โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ

17

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

๒๐๐ เมตร ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

-

-

-

๓๕๐,๐๐๐

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

บริเวณซอยร่วมใจถึงซอยแสนสุข

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

๘๐๐ เมตร ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

หมูท่ ี่ 9

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ในชีวติ และทรัพย์สิน

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าและไฟฟูา

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง 200 เมตร

-

300,000

-

-

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

200 เมตร

ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

สาธารณะถนนบ้านหนองเสลียมถึง

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

บ้านนางวิเชียร ถิน่ เถิน หมู่ ๑ ต.ไม้งาม

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

18

19

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าและไฟฟูา

22

400,000

-

-

-

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

๖00 เมตร

ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

กองร้อย อส. หมู่ ๑ ตาบลไม้งาม

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าและไฟฟูา

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๗00 เมตร

-

-

200,000

-

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

๗00 เมตร

ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

สาธารณะถนนบริเวณบ้านถนนเรียบ

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

คลองชลประทานด้านเหนือ

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าและไฟฟูา

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

สาธารณะถนนบริเวณบ้านถนนเรียบคลอง

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

ชลประทานด้านใต้วัดเกาะตาเถียร หมู่ ๑

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ตาบลไม้งาม

21

ระยะทาง ๖00 เมตร

สาธารณะถนน บริเวณถนนสายหลัง

วัดเกาะตาเถียร หมู่ ๑ ตาบลไม้งาม

20

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๔00 เมตร

-

-

-

200,000

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

๔00 เมตร

ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่าและไฟฟูา

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

สาธารณะถนนบริเวณซอยเหนือโรงเรียน

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

ผดุงปัญญา หมู่ ๖ ตาบลไม้งาม

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบริเวณ
สามแยกหนองเสลียมไปศาลาปูทุ รัพย์

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา
อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

ระยะทาง 100 เมตร

-

-

-

150,000 ระยะทาง
100 เมตร

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

-

-

๑๕๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

กองช่าง

กฟภ.

กองช่าง

กฟภ.

กองช่าง

กฟภ.

กองช่าง

กฟภ.

กองช่าง

กฟภ.

ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

ระยะทาง

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

๒๐๐ เมตร

ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

หมู่ ๑ ตาบลไม้งาม

23

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบริเวณ

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีไฟฟูา

ระยะทาง ๒๙๐ เมตร

-

-

-

๔๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
๒๙๐ เมตร

ประชาชนมีไฟฟูาอย่าง

อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรือน

เครือทองศรี หมู่ ๓ ต.ไม้งาม

และให้ประชาชนได้รับ

ให้ประชาชนได้รับความ

ความสะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ
270,000

820,000

2,500,000

50,000

50,000

50,000

50,000

กฟภ.

สานักปลัด

ทีท่ าการ

ทัว่ ถึงทุกครัวเรือนและ

สีแ่ ยกหมูบ่ ้านชมมณีถงึ สวนนายอุเทน

1,500,000

กองช่าง

5,090,000

3.2 แผนงานการเกษตร
1

โครงการส่งเสริมวิถีชีวติ ตามโครงการ 1. เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ปลูกต้นไม้บริเวณปุาชุมชน

จานวนครั้ง 1. ประชาชนได้รับความรู้

อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ

ความรู้ความเข้าใจในวิถีตาม ในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองตาก

ความเข้าใจ ในวิถตี ามแนว

(สร้างปุา สร้างรายได้)

แนวทางโครงการอันเนือ่ ง

ทางโครงการอันเนือ่ งมา

จานวน 150 ไร่

มาจากพระราชดาริ

จากพระราชดาริ

2. เพือ่ ให้ประชาชนนาความ

2.ประชาชนสามารถนา

รู้ ความเข้าใจ บุคคลอื่นทีไ่ ด้

ความรู้ความเข้าใจทีไ่ ด้รับ

รับมาปรับใช้กับการดารงวิถี

มาปรับใช้กับการดารงวิถี

ตามแนวทางโครงการอัน

ตามแนวทางโครงการ

เนือ่ งมาจากพระราชดาริได้

อันเนือ่ งมาจากพระราช

อย่างถูกต้องและสามารถ

ดาริได้อย่างถูกต้อง

ปกครอง
อาเภอ
เมืองตาก

เผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้

และสามารถเผยแพร่ให้

3. เพือ่ ให้ประชาชนสามารถ

บุคคลอื่นได้

พึง่ ตนเอง ยกระดับชีวติ

3. ประชาชนมีอาชีพ

ความเป็นอยู่ให้มนั่ คง

สามารถพึง่ ตนเองและ
ยกระดับชีวติ ความเป็น
อยู่ให้ดีขึ้น
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

-

200,000

-

-

-

-

-

-

150,000

350,000

-

-

-

-

80,000

-

-

-

270,000

-

-

-

-

-

150,000

-

-

-

250,000

500,000

-

-

-

-

-

250,000

-

-

-

-

30,000

-

๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๓๕๐,๐๐๐

-

-

๓๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

-

-

-

400,000

300,000

๓๕๐,๐๐๐

200,000

150,000

-

-

๑๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๔๐๐,๐๐๐

5

4

5

9

แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และการวางผังเมือง
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้าน

เพือ่ ให้ประชาชนมี

บริเวณกลุม่ บ้าน กม. 9 หมูท่ ี่ 5

น้าอุปโภค บริโภค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

จานวน 1 แห่ง

-

3,000,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาด

ประชาชนมี

ทสจ.

ของโครงการ

น้าอุปโภค บริโภค

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
๑

โครงการ
โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส
บริเวณซอยยายสอด หมูท่ ี่ 7

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

1,500,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

อาเภอเมืองตาก

ของโครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

เพือ่ ความสะดวกและ

และปลอดภัย

หน่วยงานที่

ปลอดภัยแก่ประชาชน

ตัวบล็อคระบายน้าได้ดี

เกีย่ วข้อง

เพือ่ ใช้เป็นทางระบายน้า

กว้าง 1.20 ม. 2 ช่อง

และทางข้ามคลอง

ยาว 50 ม. สูง 1.20 ม.

-

-

เป้าหมาย
ที่
๒

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม.

ถึงซอยแสนสุข (ต่อจากของเดิม) หมูท่ ี่ 9

เส้นทางในการคมนาคม

ยาว 1,600 ม.

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

4,000,000

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

ของโครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

และปลอดภัย

หน่วยงานที่

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

เกีย่ วข้อง
๓

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 6 เมตร

สายทางหมูท่ ี่ 6 เชื่อมต่อหมูท่ ี่ ๗

เส้นทางในการคมนาคม ยาวประมาณ 1,000 เมตร

(สายทางหน้าฟาร์มจันทร์อินทร์)

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

2,300,000

-

-

-

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

ของโครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

และปลอดภัย

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

๔

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกส์
คอนกรีต สาย บ.เกาะตาเถียร - บ.วังม่วง

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 เมตร

เส้นทางในการคมนาคม

ยาวประมาณ 7,000

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

เมตร

2,000,000

2,000,000

-

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

ของโครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

และปลอดภัย

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

๕

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกส์
คอนกรีต สายทางรอบหนองหลวง

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง

เส้นทางในการคมนาคม

ข้างละ 1.50 เมตร

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

ยาวประมาณ 5,000 เมตร

4,000,000

-

4,000,000

-

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

ของโครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

และปลอดภัย

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เป้าหมาย
ที่
๖

โครงการ
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกส์

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนมี

(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง 5 เมตร

สายทางแยกถนนรอบหนองหลวง -

เส้นทางในการคมนาคม ยาวประมาณ 1,500 เมตร

บ้านเกาะตาเถียร

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,000,000

-

2,000,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

ของโครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

และปลอดภัย

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

๗

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 8 เมตร

(บนดอย) หมูท่ ี่ 1 เชื่อมต่อหมูท่ ี่ 2 , 3

เส้นทางในการคมนาคม

ยาวประมาณ 7,000

4 , 9 และหมูท่ ี่ 5

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

เมตร

3,500,000

-

-

-

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

ของโครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

และปลอดภัย

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

๘

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
ภายในกลุม่ บ้านบ่อพง

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 6 เมตร

เส้นทางในการคมนาคม

ยาวประมาณ 1,000

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

เมตร

3,000,000

-

-

-

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

ของโครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

และปลอดภัย

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

๙

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 8 เมตร

หมูท่ ี่ 1 เชื่อมต่อหมูท่ ี่ 7 (ผ่านหนอง

เส้นทางในการคมนาคม

ยาวประมาณ 1,500

กระโห้)

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

เมตร

3,000,000

-

-

-

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

ของโครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

และปลอดภัย

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนมี

(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง 5 เมตร

บ้านสามไร่ หมูท่ ี่ ๘ ต.ไม้งาม

เส้นทางในการคมนาคม ยาวประมาณ 2,000

เชื่อมต่อ ต.น้ารึม

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

5,000,000

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาด

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

ของโครงการ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

และปลอดภัย

หน่วยงานที่

เมตร

เกีย่ วข้อง
๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 6 เมตร

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

บ้านสามไร่ หมูท่ ี่ 8 ถึงทุง่ สุรินทร์

เส้นทางในการคมนาคม

ยาวประมาณ 1,000

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

หมูท่ ี่ 5

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

เมตร

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

หน่วยงานที่

-

1,500,000

-

-

เกีย่ วข้อง
๑๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ พัง
ริมถนนเรียบแม่น้าปิง

เพือ่ ป้องกันน้า
กัดเซาะริมตลิง่

จานวน 1 แห่ง

-

-

1,000,000

-

ขนาด

ป้องกันน้ากัดเซาะ

โยธา

ของโครงการ

ริมตลิง่ ได้

อบจ.ตาก
หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

3.2 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,500,000

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

โครงการขุดลอกหนองคลองน้าลัด

1. เพือ่ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ขนาดพืน้ ทีโ่ ดยประมาณ

ขนาดของพืน้ ที่

สามารถแก้ไขปัญหา

อบจ.ตาก

บ้านเกาะตาเถียร หมูท่ ี่ 1 ตาบลไม้งาม

ในช่วงฤดูแล้ง

7 ไร่ ลึกเฉลีย่ 3 เมตร

ทีข่ ุดลอก

ภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง

ทต.ไม้งาม

อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2. เพือ่ เป็นแหล่งกักเก็บน้า

และสามารถกักเก็บน้า

และสาหรับใช้เป็นแหล่งน้า

เพือ่ เป็นแหล่งน้าเพือ่ การ

เพือ่ การเกษตร เลีย้ งสัตว์

การเกษตร เลีย้ งสัตว์

การประมง

และประมงได้

3. เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีร่ ับน้า แก้ไข

สามารถป้องกันและ

ปัญหาน้าท่วมพืน้ ที่ 3

แก้ไขปัญหาน้าท่วมได้

ตาบล คือ ไม้งาม หัวเดียด
และหนองหลวง

๒

โครงการขุดลอกหนองน้าสาธารณะ
หนองหลวง

๓

โครงการขุดลอกหนองน้าสาธารณะ
หนองหลวง(โซนหนองกระโห้)

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา พืน้ ทีประมาณ 100 ไร่

-

-

-

100,000,000

น้าท่วม เพิม่ พืน้ ทีร่ ับน้า

ขนาดของพืน้ ที่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ชลประทาน
ทีข่ ุดลอก

น้าท่วมได้ เพิม่ พืน้ ที่

ทสจ.

เพือ่ การประมง การเกษตร

รับน้า ประชาชนสามารถ หน่วยงานที่

และเลีย้ งสัตว์

ทาการประมง เลีย้ งสัตว์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา พืน้ ทีประมาณ 100 ไร่

น้าท่วม เพิม่ พืน้ ทีร่ ับน้า

-

-

-

100,000,000

เกีย่ วข้อง

ขนาดของพืน้ ที่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ชลประทาน
ทีข่ ุดลอก

น้าท่วมได้ เพิม่ พืน้ ที่

ทสจ.

เพือ่ การประมง การเกษตร

รับน้า ประชาชนสามารถ หน่วยงานที่

และเลีย้ งสัตว์

ทาการประมง เลีย้ งสัตว์

เกีย่ วข้อง

เป้าหมาย
ที่
๔

โครงการ
โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองกะโห้
หมูท่ ี่ 7

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา พืน้ ทีป่ ระมาณ 50 ไร่

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

3,000,000

น้าท่วม เพิม่ พืน้ ทีร่ ับน้า

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของพืน้ ที่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทีข่ ุดลอก

น้าท่วมได้ เพิม่ พืน้ ที่

อบจ.ตาก
ทสจ.

เพือ่ การประมง การเกษตร

รับน้า ประชาชนสามารถ หน่วยงานที่

และเลีย้ งสัตว์

ทาการประมง เกษตร

เกีย่ วข้อง

และเลีย้ งสัตว์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มุง่ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา

เพือ่ ให้มีสถานทีส่ าหรับ

ต้านยาเสพติดภายในตาบลไม้งาม

เล่นกีฬาออกกาลังกาย
เพือ่ สุขภาพอนามัยที่

(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 1 โครงการ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,000,000

-

-

-

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

ขนาด

ประชาชนมีสถานที่

ททท.

ของโครงการ

สาหรับออกกาลังกาย

กกท.

เพือ่ สุขภาพ ช่วยป้องกัน หน่วยงานที่

แข็งแรงสมบูรณ์และ

และแก้ไขปัญหา

ห่างไกลยาเสพติด

ยาเสพติดได้

แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และการวางผังเมือง
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
๑

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้าน

เพือ่ ให้ประชาชนมี

บริเวณกลุม่ บ้าน กม. 9 หมูท่ ี่ 5

น้าอุปโภค บริโภค

จานวน 1 แห่ง

-

3,000,000

-

-

ร้อยละของ

ประชาชนมี

ทสจ.

ความพึงพอใจ

น้าอุปโภค บริโภค

หน่วยงานที่

ของประชาชน
-

-

3,000,000

เกีย่ วข้อง

-

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑

โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส
บริเวณซอยยายสอด หมูท่ ี่ 7

๒

เพือ่ ใช้เป็นทางระบายน้า

กว้าง 1.20 ม. 2 ช่อง

ประชาชนมีเส้นทาง

อาเภอเมืองตาก

และทางข้ามคลอง

ยาว 50 ม. สูง 1.20 ม.

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

เพือ่ ความสะดวกและ

และปลอดภัย

หน่วยงานที่

ปลอดภัยแก่ประชาชน

ตัวบล็อคระบายน้าได้ดี

เกีย่ วข้อง

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

และปลอดภัย

หน่วยงานที่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 ม.

ถึงซอยแสนสุข (ต่อจากของเดิม) หมูท่ ี่ 9

เส้นทางในการคมนาคม

ยาว 1,600 ม.

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

-

-

-

-

-

-

1,500,000

4,000,000

เกีย่ วข้อง

๓

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 6 เมตร

สายทางหมูท่ ี่ 6 เชื่อมต่อหมูท่ ี่ ๗

เส้นทางในการคมนาคม ยาวประมาณ 1,000 เมตร

(สายทางหน้าฟาร์มจันทร์อินทร์)

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

2,300,000

-

-

-

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

และปลอดภัย

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

๔

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกส์
คอนกรีต สาย บ.เกาะตาเถียร - บ.วังม่วง

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

เส้นทางในการคมนาคม

ยาวประมาณ 7,000

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

เมตร

และปลอดภัย

หน่วยงานที่

2,000,000

2,000,000

-

เกีย่ วข้อง
๕

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกส์
คอนกรีต สายทางรอบหนองหลวง

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

เส้นทางในการคมนาคม

ข้างละ 1.50 เมตร

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

ยาวประมาณ 5,000 เมตร

และปลอดภัย

หน่วยงานที่

4,000,000

-

4,000,000

-

เกีย่ วข้อง

๖

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกส์

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 เมตร

สายทางแยกถนนรอบหนองหลวง -

เส้นทางในการคมนาคม ยาวประมาณ 1,500 เมตร

บ้านเกาะตาเถียร

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

2,000,000

-

2,000,000

-

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

และปลอดภัย

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

๗

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 8 เมตร

(บนดอย) หมูท่ ี่ 1 เชื่อมต่อหมูท่ ี่ 2 , 3

เส้นทางในการคมนาคม

4 , 9 และหมูท่ ี่ 5

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

3500000

-

-

-

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

ยาวประมาณ 7,000

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

เมตร

และปลอดภัย

หน่วยงานที่

เกีย่ วข้อง
๘

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
ภายในกลุม่ บ้านบ่อพง

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 6 เมตร

เส้นทางในการคมนาคม
ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

3000000

-

-

-

-

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

ยาวประมาณ 1,000

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

เมตร

และปลอดภัย

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

๙

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 8 เมตร

หมูท่ ี่ 1 เชื่อมต่อหมูท่ ี่ 7 (ผ่านหนอง

เส้นทางในการคมนาคม

กระโห้)

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

3000000

-

-

-

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

ยาวประมาณ 1,500

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

เมตร

และปลอดภัย

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 5 เมตร

บ้านสามไร่ หมูท่ ี่ ๘ ต.ไม้งาม

เส้นทางในการคมนาคม ยาวประมาณ 2,000

เชื่อมต่อ ต.น้ารึม

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

-

-

5000000

-

เมตร

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

และปลอดภัย

หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก

เพือ่ ให้ประชาชนมี

กว้าง 6 เมตร

ขนาดของถนน

ประชาชนมีเส้นทาง

อบจ.ตาก

บ้านสามไร่ หมูท่ ี่ 8 ถึงทุง่ สุรินทร์

เส้นทางในการคมนาคม

ยาวประมาณ 1,000

ร้อยละความ

คมนาคมทีส่ ะดวก

ทต.ไม้งาม

หมูท่ ี่ 5

ทีส่ ะดวกและปลอดภัย

เมตร

พึงพอใจฯ

และปลอดภัย

หน่วยงานที่

-

1500000

-

-

เกีย่ วข้อง
๑๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ พัง

เพือ่ ป้องกันน้า

จานวน 1 แห่ง

-

-

1,000,000

-

ป้องกันน้ากัดเซาะ

โยธา

ริมถนนเรียบแม่น้าปิง

กัดเซาะริมตลิง่

ริมตลิง่ ได้

อบจ.ตาก
หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

10,300,000

1,500,000

7

9,000,000

1

5,500,000

5

26,300,000

2

3.2 แผนงานการเกษตร
1

โครงการขุดลอกหนองคลองน้าลัด

1. เพือ่ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ขนาดพืน้ ทีโ่ ดยประมาณ

บ้านเกาะตาเถียร หมูท่ ี่ 1 ตาบลไม้งาม

ในช่วงฤดูแล้ง

7 ไร่ ลึกเฉลีย่ 3 เมตร

อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2. เพือ่ เป็นแหล่งกักเก็บน้า

และสามารถกักเก็บน้า

และสาหรับใช้เป็นแหล่งน้า

เพือ่ เป็นแหล่งน้าเพือ่ การ

เพือ่ การเกษตร เลีย้ งสัตว์

การเกษตร เลีย้ งสัตว์

1,500,000

-

-

-

การประมง

ขนาดของพืน้ ที่

สามารถแก้ไขปัญหา

อบจ.ตาก

ทีข่ ุดลอก

ภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง

ทต.ไม้งาม

และประมงได้

3. เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีร่ ับน้า แก้ไข

สามารถป้องกันและ

ปัญหาน้าท่วมพืน้ ที่ 3

แก้ไขปัญหาน้าท่วมได้

ตาบล คือ ไม้งาม หัวเดียด
และหนองหลวง

๒

โครงการขุดลอกหนองน้าสาธารณะ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา พืน้ ทีประมาณ 100 ไร่

-

-

-

########### ##

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ชลประทาน

หนองหลวง

๓

โครงการขุดลอกหนองน้าสาธารณะ
หนองหลวง(โซนหนองกระโห้)

๔

โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองกะโห้
หมูท่ ี่ 7

น้าท่วม เพิม่ พืน้ ทีร่ ับน้า

น้าท่วมได้ เพิม่ พืน้ ที่

ทสจ.

เพือ่ การประมง การเกษตร

รับน้า ประชาชนสามารถ หน่วยงานที่

และเลีย้ งสัตว์

ทาการประมง เลีย้ งสัตว์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา พืน้ ทีประมาณ 100 ไร่

-

-

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ชลประทาน

########### ##

-

เกีย่ วข้อง

น้าท่วม เพิม่ พืน้ ทีร่ ับน้า

น้าท่วมได้ เพิม่ พืน้ ที่

ทสจ.

เพือ่ การประมง การเกษตร

รับน้า ประชาชนสามารถ หน่วยงานที่

และเลีย้ งสัตว์

ทาการประมง เลีย้ งสัตว์

เกีย่ วข้อง

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

อบจ.ตาก

น้าท่วมได้ เพิม่ พืน้ ที่

ทสจ.

เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา พืน้ ทีป่ ระมาณ 50 ไร่

-

3,000,000

-

-

น้าท่วม เพิม่ พืน้ ทีร่ ับน้า
เพือ่ การประมง การเกษตร

รับน้า ประชาชนสามารถ หน่วยงานที่

และเลีย้ งสัตว์

ทาการประมง เกษตร

เกีย่ วข้อง

และเลีย้ งสัตว์
1,500,000

3,000,000

1

-

1

########### ##

0

204,500,000

2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มุง่ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
๑

โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา

เพือ่ ให้มีสถานทีส่ าหรับ จานวน 1 โครงการ

ร้อยละความ

ประชาชนมีสถานที่

ททท.

ต้านยาเสพติดภายในตาบลไม้งาม

เล่นกีฬาออกกาลังกาย

พึงพอใจของ

สาหรับออกกาลังกาย

กกท.

เพือ่ สุขภาพอนามัยที่

ประชาชน

3,000,000

-

-

-

เพือ่ สุขภาพ ช่วยป้องกัน หน่วยงานที่

แข็งแรงสมบูรณ์และ

และแก้ไขปัญหา

ห่างไกลยาเสพติด

ยาเสพติดได้

3,000,000

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมัน่ คงชายแดน และความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1

โครงการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ติดตัง้ เครื่องบันทึกภาพ 1 จุด ติดตัง้ กล้อง
9 จุด พาดสาย Fiber Optic 12 Core ระยะ
2,000 เมตร หมูท่ ี่ 7 ตาบลไม้งาม

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

1. ติดตัง้ เครื่องบันทึกภาพ

850,000

จานวนกล้อง

ประชาชนได้รับความ

อบจ.ตาก

ขนาดของพืน้ ที่

ปลอดภัยในชีวติ และ

ทต.ไม้งาม

2.ติดตัง้ กล้อง 16 จุด

ทีต่ ิดตัง้ กล้อง

ทรัพย์สิน

3. พาดสาย Fiber Optic

ร้อยละความ

12 Core ระยะ 2,000 ม.

พึงพอใจของ

ความปลอดภัยในชีวติ และ 1 จุด
ทรัพย์สิน

-

-

-

ประชาชน
ร้อยละ 80
850,000

850,000

850,000

แบบ ผ.05
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และการวางผังเมือง
1.1 แผนงาน.............................................................
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผ.06
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และการวางผังเมือง
1.1 แผนงาน.............................................................
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน และการวางผังเมือง
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

9

7,650,000

6

3,650,000

7

1,570,000

11

7,400,000

33

20,270,000

31

32,062,500

22

21,762,500

31

15,132,500

22

28,207,940

106

97,165,440

2

2,750,000

6

4,000,000

2

1,350,000

4

200,250,000

14

208,350,000

31

970,000

34

1,890,000

31

970,000

31

1,240,000

127

5,070,000

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2

30,000

2

30,000

2

30,000

3

180,000

9

270,000

2.3 แผนงานเคหะชุมชน

3

3,630,000

4

1,030,000

2

1,980,000

2

1,680,000

11

8,320,000

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

8

193,000

8

183,000

6

143,000

6

143,000

28

662,000

2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

5

460,000

6

530,000

8

630,000

8

630,000

27

2,250,000

2.6 แผนงานงบกลาง

5

14,362,700

5

14,362,700

5

14,362,700

5

14,362,700

20

57,450,800

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

12

2,505,000

12

1,420,000

10

550,000

8

455,000

42

4,930,000

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

4

80,000

-

1

100,000

-

1

100,000

1.2 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา
1.3 แผนงานการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต มุง่ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 แผนงานสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

-

-

-

-

ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ ว
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5

150,000

6

200,000

6

200,000

6

200,000

23

750,000

4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

4

1,120,000

4

1,120,000

4

1,120,000

4

1,120,000

16

4,480,000

4.3 แผนงานการเกษตร

7

310,000

7

310,000

7

310,000

7

310,000

28

1,240,000

5.1 แผนงานการศึกษา

24

1,821,726

25

1,886,726

24

1,821,726

24

1,846,726

97

7,376,904

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

11

645,000

11

645,000

10

645,000

8

620,000

40

2,555,000

7

570,000

4

400,000

3

375,000

3

450,000

17

1,795,000

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

4

180,000

4

180,000

4

180,000

4

180,000

16

720,000

6.2 แผนงานการเกษตร

9

300,000

9

300,000

9

300,000

9

300,000

36

1,200,000

7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

9

1,540,000

8

530,000

8

540,000

8

530,000

33

3,140,000

7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

30,000

1

30,000

1

30,000

1

30,000

4

120,000

7.3 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

8

1,480,000

3

550,000

2

600,000

-

13

2,630,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิน่

5.3 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

-

แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เป้าหมาย
ที่
1

แผนงาน
การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ใช้สาหรับเก็บของใช้

ตูเ้ ก็บกระเป๋า 16 ช่อง

สาหรับเด็กนักเรียน

กว้าง 120 ซม. ลึก 30 ซม.

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6,000

-

-

-

สานักปลัด

5,000

-

-

-

สานักปลัด

5,000

-

-

-

สานักปลัด

7,000

-

-

สานักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม สูง 90 ซม. จานวน 3 หลัง
2

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบานเลือ่ น

และอุปกรณ์การเรียนการสอน กระจกและทึบ พร้อมชั้นวาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

ขนาด กว้าง 90 ซม.
ยาว 45 ซม. สูง 185 ซม.
จานวน 1 หลัง

3

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบานเลือ่ น

และอุปกรณ์การเรียนการสอน กระจก บานทึบ 1 บาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม 6 ลิน้ ชัก กว้าง 88 ซม.
ยาว 40 ซม. สูง 174 ซม.
จานวน 1 หลัง

4

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ เครื่องปริ้นเตอร์แบบหมึกฉีด
ปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไม้งาม

จานวน 1 เครื่อง

-

เป้าหมาย
ที่
5

แผนงาน
การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

วัตถุประสงค์
ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

(ผลผลิตของโครงการ)
ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบานเลือ่ น

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

สานักปลัด

-

10,000

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

และอุปกรณ์การเรียนการสอน กระจก ภายในแบ่ง 4 ชั้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม ขนาด 91 ซม.ยาว 45 ซม.
สูง183 ซม.
จานวน 2 หลัง

6

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์การศึกษา

และสิง่ ก่อสร้าง

7

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรม

ครุภัณฑ์การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

จานวน 6 ชุด

เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรม

เก้าอี้เด็กนักเรียน

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง
9

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

การศึกษา

12,000

-

สานักปลัด

-

-

10,000

-

สานักปลัด

-

-

10,000

-

สานักปลัด

-

-

2,000

-

สานักปลัด

-

-

จานวน 36 ตัว

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานของครู โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม ขนาด 120x60x75 ซ.ม.

สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง
10

-

การเรียนการสอนสาหรับเด็ก ขนาด 53x36x528 ม.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

การศึกษา

-

การเรียนการสอนสาหรับเด็ก ขนาด 120x60x50ซม.

และสิง่ ก่อสร้าง

8

โต๊ะกิจกรรมเด็กนักเรียน

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานของครู

เก้าอี้ทางาน 1 ตัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เพือ่ ใช้เป็นสือ่ ในการจัด

โทรทัศน์ ขนาด 42 นิว้

และสิง่ ก่อสร้าง

เผยแพร่

การเรียนการสอนสาหรับเด็ก

จานวน 1 เครื่อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

20,000

สานักปลัด

เป้าหมาย
ที่
11

แผนงาน
การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครื่องคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ

การปฏิบัติงานของครู

จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

-

-

สานักปลัด

-

-

สานักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง
12

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี

การปฏิบัติงานของครู

จานวน 1 เครื่อง

15,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง
13

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า

การปฏิบัติงานของครู

จานวน 2 เครื่อง

1,500

1,500

-

-

สานักปลัด

4,350

-

-

-

สานักปลัด

12,000

-

-

-

สานักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง
14

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ ใช้ในการจัดกิจรรม

โต๊ะพับเมลามีน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วงโต๊ะขนาด75x180x75ซม.
จานวน 3 ตัว

15

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

ตูเ้ อกสารบานเลือ่ นกระจก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง ขนาด 120x45x90 ซม.
จานวน 3 หลัง

เป้าหมาย
ที่
16

แผนงาน
การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ประเภท
สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง
17

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

12,000

-

-

-

สานักปลัด

เก้าอี้ทางาน 3 ตัว

6,000

-

-

-

สานักปลัด

โต๊ะกิจกรรมเด็กนักเรียน

27,000

-

-

-

สานักปลัด

-

-

20,000

-

สานักปลัด

-

-

5,000

-

สานักปลัด

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานของครู โต๊ะทางานแบบเหล็ก 3 ตัว

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง ขนาด 120x65x75 ซ.ม.
สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง
18

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานของครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง

ครุภัณฑ์การศึกษา

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนสาหรับเด็ก โต๊ะขนาด 120x60x50ซม.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง เก้าอี้ยาว120x30x30ซม.
จานวน 6 ชุด

19

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เพือ่ ใช้เป็นสือ่ ในการจัด

โทรทัศน์ ขนาด 42 นิว้

และสิง่ ก่อสร้าง

เผยแพร่

การเรียนการสอนสาหรับเด็ก

จานวน 1 เครื่อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง
20

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

เพือ่ ใช้เป็นสือ่ ในการจัด

เครื่องเล่น DVD และ VCD

การเรียนการสอนสาหรับเด็ก

จานวน 1 เครื่อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง

เป้าหมาย
ที่
21

แผนงาน
การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ

คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ

ปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนา

จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

1,500

-

-

สานักปลัด

เด็กเล็กบ้านหนองกระโห้
22

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ

เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี

ปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนา

จานวน 1 เครื่อง

10,000

เด็กเล็กบ้านหนองกระโห้
23

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ

เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า

ปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนา

จานวน 1 เครื่อง

เด็กเล็กบ้านหนองกระโห้
24

สร้างความเข้มแข็งของ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ชุมชน

และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร

ตูเ้ ก็บเอกสารบานเลือ่ นทึบ

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

จานวน 4 ตู้

3,000

3,000

3,000

3,000

สานักปลัด

8,000

-

-

-

สานักปลัด

-

8,000

-

-

สานักปลัด

(ปีละ 1 ตู)้
25

ศาสนา วัฒนธรรม

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

และนันทนาการ

และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ เก็บเอกสาร

ตูเ้ ก็บเอกสารสูงบานทึบ

ให้เป็นระเบียบ

แบบ 2 บานเปิด มีมือจับ
เขาควาย จานวน 1 ตู้

26

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารแบบ

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

บานเลือ่ นทึบ จานวน 2 ตู้

(ทะเบียนฯ)

เป้าหมาย
ที่
27

แผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ เก้าอี้ทางาน จานวน 3 ตัว
เครื่องใช้ทเี่ พียงพอ และ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,800

-

(ตัวละ 600.-)

ทีร่ ับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
(ทะเบียนฯ)

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
28

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง
29

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง
30

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

เพือ่ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร

ตูเ้ หล็ก ขนาด 2 ลิน้ ชัก

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 2,500.-

เพือ่ ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

ตูเ้ หล็กขนาด 4 ลิน้ ชัก

5,000

-

-

-

สานักปลัด
(ทะเบียนฯ)

-

39,500

-

-

กองคลัง

100,000

-

-

-

กองคลัง

38,000

-

-

-

กองคลัง

-

-

-

9,000

กองคลัง

สาคัญของงานแผนทีภ่ าษี จานวน 5 ตูๆ้ ละ 7,500.ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ จัดเก็บเอกสารสาคัญของ

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร

การเบิกจ่าย ฎีกาเป็นระเบียบ

พร้อมติดตัง้

หางานรวดเร็วเรียบร้อย
31

32

บริหารงานทัว่ ไป

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

เพือ่ ใช้ในการสารวจ

รถจักรยานยนต์

และสิง่ ก่อสร้าง

และขนส่ง

งานแผนทีภ่ าษี งานจัดเก็บ

ขนาด 100 ซีซี

และงานคลัง

แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์โฆษณา

เพือ่ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล

กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบ

และสิง่ ก่อสร้าง

และเผยแพร่

ทีไ่ ด้รับเข้ามาด้วยวิธีการ

ดิจิตอล ความละเอียด

ต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ที่

16 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง

สามารถใช้ประโยชน์ได้

เป้าหมาย
ที่
33

แผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

-

-

22,000

-

กองคลัง

จัดประชุม

โต๊ะพับ

-

25,000

-

-

สานักปลัด

อบรม สัมมนา

อเนกประสงค์

มีความเป็น

จานวน 10 ตัว

ระเบียบ เรียบร้อย

ก60 x ย150x

-

15,000

-

-

สานักปลัด

-

10,000

-

-

สานักปลัด

เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็วใน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

การปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้มีคอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอในการปฎิบัติงาน

๓๔

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

ส75 cm
๓๕

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

จัดประชุมกลุม่

โต๊ะประชุม

มีความเป็น

(2 ตัวต่อกัน)

ระเบียบ เรียบร้อย

ก 120 x ย 300
ส75 cm

๓๖

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดประชุม

เก้าอี้จัดเลีย้ งบุนวม

อบรม สัมมนา

จานวน 30 ตัว

มีความเป็น

ขนาด ก44xลึก58 xส86cm

ระเบียบ เรียบร้อย

โครงเหล็กเหลีย่ ม 6 หุน
หนา 1 มม. ชุบโครเมีย่ ม
หุม้ หนังเทียมสีกรมท่า

เป้าหมาย
ที่
๓๗

แผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

จัดสถานทีร่ องรับ

เก้าอี้พักคอย 4 ทีน่ งั่

ประชาชน

จานวน 2 ชุด

ทีม่ าติดต่อราชการ

ทีน่ งั่ โพลี

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

7,000

-

สานักปลัด

-

-

-

10,000

สานักปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000

สานักปลัด

20,000

-

20,000

-

สานักปลัด

ขนาด ก199xย50xส78
38

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เก็บภาพกิจกรรม

กล้องดิจิตอล

และสิง่ ก่อสร้าง

เผยแพร่

ของสานักปลัดเทศบาล

จานวน 1 ตัว
(ความละเอียด
16 ล้านพิกเซล
จอแสดงผล LCD)

39

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

พิมพ์เอกสาร

คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ

บันทึกงานภาพถ่าย

จานวน 1 เครื่อง : ปี

กิจกรรม

รวม 4 เครื่อง

กรอกข้อมูลผ่าน
โปรแกรมสาเร็จรูป
ฯลฯ
๔๐

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

พิมพ์เอกสาร

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

หนังสือราชการ

ขาว-ดา
รวม 2 เครื่อง

เป้าหมาย
ที่
41

แผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

ฉายภาพ /วีดีโอ

โปรเจคเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

เผยแพร่

ประกอบการอบรม

จานวน 1 เครื่อง

สัมมนา

ความสว่าง 2,500 ANSI

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

สานักปลัด

14,000

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

1,214,000

สานักปลัด

15,000

-

-

-

สานักปลัด

24,000

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

Lumens อัตราความ
คมชัด 2000:1
42

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

สารองไฟฟ้ากรณี

เครื่องสารองไฟฟ้า

ไฟดับกะทันหัน

UPS

สาหรับเครื่อง

รวม 4 เครื่อง

คอมพิวเตอร์
๔๓

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ใช้พาหนะเดินทาง

รถโดยสารขนาด

และสิง่ ก่อสร้าง

และขนส่ง

ไปราชการของ

12 ทีน่ งั่

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานฯ เจ้าหน้าที่
๔๔

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

ระบายอากาศ

พัดลมโคจร

ห้องประชุมเทศบาล

พร้อมติดตัง้

และห้องสานักปลัด

จานวน 10 ตัว

และรองรับมาตรการ

ห้องประชุม 8 ตัว

ประหยัดพลังงาน

ห้องสานักปลัด 2 ตัว

เป้าหมาย
ที่
45

แผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับอากาศสาหรับ

เครื่องปรับอากาศ

ห้องนายกเทศมนตรี

18,000 BTU

ห้องรองนายกฯ

จานวน 3 เครื่อง

ห้องสานักปลัด

รวมค่าติดตัง้

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

78,000

-

-

สานักปลัด

2,400,000

-

-

-

กองสาธารณสุขฯ

(ห้องละ 1 เครื่อง)
46 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

1.เพือ่ จัดเก็บขยะ

รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน

และสิง่ ก่อสร้าง

และขนส่ง

2.เพือ่ ทดแทนของเก่า

6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี แบบ
อัดท้าย จานวน 1 คัน

47

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์กีฬา

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ ใช้ออกกาลังกาย

เครื่องออกกาลังกายกลาง

ให้กับประชาชน

แจ้ง จานวน 1 ชุดๆหนึง่

300,000

300,000

300,000

300,000

กองสาธารณสุขฯ

17 เครื่อง
48

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์

เพือ่ ใช้วดั เสียง

เครื่องมือวัดระดับเสียง

และสิง่ ก่อสร้าง

วิทยาศาสตร์

ในเหตุราคาญ

จานวน 1 เครื่อง

เพือ่ ใช้ปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศชนิด

ในสานักงาน

แขวน ขนาด 4 ตัน BTU

200,000

-

-

-

กองสาธารณสุขฯ

-

-

กองสาธารณสุขฯ

และการแพทย์
49

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

จานวน 1 เครื่อง

-

51,000

เป้าหมาย
ที่
50

แผนงาน
แผนงานสาธารณสุข

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

51

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

52

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

53

แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้หน่วยงานเครื่องมือ ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เครื่องใช้ทเี่ พียงพอ และ

เลือ่ นทึบ จานวน 2 บาน

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

บานละ 4,000

เพือ่ ให้หน่วยงานเครื่องมือ

เก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6

เครื่องใช้ทเี่ พียงพอ และ

จานวน 4 ตัว

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ตัวละ 600 บาท

เพือ่ ให้หน่วยงานเครื่องมือ

ตูเ้ หล็ก ขนาด 4 ลิน้ ขัก

เครื่องใช้ทเี่ พียงพอ และ

จานวน 2 ตู้

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ตูล้ ะ 3,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์โฆษณา

เพือ่ ใช้บันทึกภาพในการจัด

กล้องถ่ายภาพนิง่

และสิง่ ก่อสร้าง

และเผยแพร่

กิจกรรมต่าง ๆ

ระบบดิจิตอล ความละเอียด

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

-

-

-

8,000

กองสาธารณสุข

-

2,400

-

-

กองสาธารณสุข

-

-

-

6,000

กองสาธารณสุข

-

-

-

กองสาธารณสุข

-

กองสาธารณสุข

10,000

16 ล้านพิกเชล
จานวน 1 เครื่อง
54

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้งานออกออกสถานที ตูล้ าโพงพกพาพร้อมใช้งาน
เครื่องขยาย380 W
มิกเซอร์ 6 ช่อง บลูธูท EQ
รีเวิร์บลาโพง
เสียงต่าขนาด 10 นิว้
จานวน 1 เครื่อง

-

-

40,000

เป้าหมาย
ที่
55

แผนงาน
แผนงานสาธารณสุข

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้งานออกออกสถานที่

และสิง่ ก่อสร้าง

(ผลผลิตของโครงการ)
โทรโข่งแบบสะพายไหล่

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

12,000

ทีร่ ับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข

ขนาด 23 วัตต์ จานวน
4 ตัว ๆ ละ 3,000บาท

56

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็ว

เครื่องคอมพิวเตอร์

ในการปฏิบัติงาน

สาหรับงานสานักงานและจอ

-เพือ่ ให้มีคอมพิวเตอร์ที่

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

พร้อมอุปกรณ์

-เพือ่ ใช้ประมวลผลการ

-

16,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ

-

กองสาธารณสุขฯ

(ตามราคากลางและคุณลักษณะ

ปฏิบัติงานกอง

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สาธารณสุขฯ

ประจาปี 2559)

จานวน 1 เครื่อง
57

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลและจอขนาด

-เพือ่ ให้มีคอมพิวเตอร์ที่

ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

พร้อมอุปกรณ์

-เพือ่ ใช้ประมวลผลการ

(ตามราคากลางและคุณลักษณะ

ปฏิบัติงานกอง

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สาธารณสุขฯ

ประจาปี 2559)

จานวน 1 เครื่อง

-

-

22,000

เป้าหมาย
ที่
58

แผนงาน
แผนงานสาธารณสุข

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพือ่ ให้มีเครื่องมือเครื่อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

(ผลผลิตของโครงการ)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

กองสาธารณสุขฯ

-

4,300

-

-

3,300

-

กองสาธารณสุขฯ

40,000

-

-

-

สานักปลัด

20,000

20,000

-

-

สานักปลัด

(inkjet Printer) พร้อมอุปกรณ์

-เพือ่ เกิดความคล่องตัว

(ตามราคากลางและคุณลักษณะ

และมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี 2559)

จานวน 1 เครื่อง
59

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพือ่ ให้มีเครื่องมือเครื่อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา

-เพือ่ เกิดความคล่องตัว

(18 หน้า/นาที)

และมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ

พร้อมอุปกรณ์
(ตามราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี 2559)

จานวน 1 เครื่อง
60

61

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ ใช้ติดตัง้ ภายใน

เครื่องปรับอากาศ

ห้องงานป้องกันฯ

จานวน 1 เครื่อง

ใช้ในการจัดทาเอกสาร

เครื่องคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ

ในงานป้องกันฯ

จานวน 2 เครื่อง

เป้าหมาย
ที่
62

63

64

65

66

67

68

แผนงาน

หมวด

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ใช้ในการจัดทาเอกสาร

เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์

ในงานป้องกันฯ

จานวน 2 เครื่อง

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานของ โต๊ะทางานแบบเหล็ก 2 ตัว

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

-

-

สานักปลัด

8,000

-

-

-

สานักปลัด

เจ้าหน้าทีง่ านป้องกันฯ

ขนาด 120x65x75 ซ.ม.

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานของ

เก้าอี้ทางาน 3 ตัว

4,000

-

-

-

สานักปลัด

เพือ่ ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

ตูเ้ หล็ก 2 บาน

11,000

-

-

-

สานักปลัด

งานป้องกันฯ

จานวน 2 ตู้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

เพือ่ ใช้สาหรับช่วยเหลือ

เรือยนต์ท้องแบน

-

90,000

-

-

สานักปลัด

และสิง่ ก่อสร้าง

และขนส่ง

ผู้ประสบภัย

จานวน 1 ลา

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์เอื่นๆ

เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีใ่ ช้ในการ

ชุดประดาน้าพร้อมอุปกรณ์

-

60,000

-

-

สานักปลัด

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

ปฏิบัติงานกูภ้ ัยทางน้า

ดาน้า จานวน 2 ชุด

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

-

-

1,000,000

-

สานักปลัด

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

เจ้าหน้าทีง่ านป้องกันฯ
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพือ่ ใช้สาหรับเป็นรถยนต์กภู้ ัย
และขนส่ง

เคลือ่ นทีเ่ ร็ว

รถบรรทุก(ดีเซล)
ติดหลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็ก พร้อมอุปกรณ์
กูภ้ ัย จานวน 1 คัน

เป้าหมาย
ที่
69

70

71

แผนงาน

หมวด

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑ์การเกษตร

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีใ่ ช้ในการ

ป้ายไฟสามเหลีย่ ม

ปฏิบัติงานจราจร

จราจร จานวน 2 ป้าย

เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีใ่ ช้ในการ

ชุดดับเพลิง

ปฏิบัติงานดับเพลิง

จานวน 4 ชุด

เพือ่ ใช้สาหรับช่วยเหลือ

เครื่องสูบน้า

แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

แบบท่อสูบพญานาค

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

30,000

-

สานักปลัด

-

-

-

30,000

สานักปลัด

-

-

-

85,000

สานักปลัด

-

12,000

-

-

กองช่าง

จานวน 1 เครื่อง
72

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างสว่าน
ด้านช่าง

โรตารี่ ๑๖ มม. ๒ ระบบ
ดูดฝุ่น ขนาด ๗๑๐ วัตต์
แรงกระแทก ๐-๒.๕ จูล
น้าหนัก ๒.๙ กก.อัตรา
กระแทกทีค่ วามเร็วพิกัด
๔๔๐๐ ครั้ง/นาที ความเร็ว
พิกัด ๑๐๐๐รอบ/นาที
จานวน 1 เครื่อง

เป้าหมาย
ที่
73

แผนงาน
เคหะและชุมชน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ด้านช่าง

โน๊ตบุค๊ RAM ชนิด DDR3

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

27,000

-

-

กองช่าง

-

-

52,000

-

กองช่าง

45,000

-

-

-

กองช่าง

ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๔ GB
Hard disk 750 GB มี
DVD-RW หรือตามมาตราฐาน
กระทรวงไอซีทีกาหนดจานวน
๑ เครื่อง
74

เคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
ขนส่ง

ด้านช่าง

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
รถจักยานยนต์ ขนาด ๑๒๐
ซีซี สตาทร์มือและเท้า
เกียร์ธรรมดาจานวน ๑ คัน

75

เคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าเครื่อง

ด้านช่าง

กาเนิดไฟฟ้า(เครื่องปัน่ ไฟ)
ขนาด ๕ Kw Prime Ratings
230V 50Hz. 1 Phase
จานวน ๑ เครื่องตาม
มาตราฐานครุภัณฑ์

เป้าหมาย
ที่
76

แผนงาน
เคหะและชุมชน

หมวด
ครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ด้านช่าง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

16,000

-

-

-

กองช่าง

3,500

-

-

-

กองช่าง

6,400

-

-

-

กองช่าง

คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ CPU
ไม่นอ้ ยกว่า 2 แกนหลัก RAM
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาด
4GB Hard Drive ชนิด
SATA 1 TB LAN ง
10/100/1000
มี DVD-RW(ตามICT กาหนด)
จานวน ๑ เครื่อง

77

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน จัดซือ้ ครุภัณฑ์ก่อสร้างชุด
ด้านช่าง

ทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต(Slump Test)
จานวน ๑ ชุด

78

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน จัดซือ้ ครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบ
ด้านช่าง

หล่อลูกปูนเก็บตัวอย่าง
ทดสอบจานวน ๑ ชุด

เป้าหมาย
ที่
79

แผนงาน
เคหะและชุมชน

หมวด
ครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน

จัดซือ้ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ด้านช่าง

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิด

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

3,300,000

-

-

กองช่าง

5,500

5,500

5,500

5,500

กองช่าง

5,500

5,500

5,500

5,500

กองช่าง

37,000

-

-

-

กองช่าง

ขับเคลือ่ น 4 ล้อเครื่องยนต์
ดีเซล 4 จังหวะกาลังไม่นอ้ ย
กว่า 70 แรงม้า(ตามมาตรา
ฐานครุภัณฑ์กาหนด)

จานวน 1 คัน
80

81

82

เคหะและชุมชน

เคหะและชุมชน

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน
ด้านช่าง

ตูเ้ หล็ก 2 บาน จานวน 2 ตู้

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน

จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน

ด้านช่าง

เก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ด้านช่าง

สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ เป็น
เครื่องสแกนเนอร์ชนิดป้อน
กระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 แผ่น
สามารถสแกนเอกสารได้
2 หน้าอัตโนมัตจิ านวน 1 ตัว
ตามมาตราฐาน ICT

เป้าหมาย
ที่
83

แผนงาน
เคหะและชุมชน

หมวด
ครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน
ขนส่ง

ด้านช่าง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

787,000

-

-

-

กองช่าง

9,000

-

-

-

กองช่าง

100,000

-

-

-

สานักปลัด

21,000

-

-

-

กองสาธารณสุขฯ

-

-

กองสาธารณสุข

ขับเคลือ่ น 2 ล้อ ดับเบิล้ แคบ
ขนาดไม่ต่ากว่า2400 ซีซี
ตามมาตราฐานครุภัณฑ์

84

85

เคหะและชุมชน

บริหารงานทัว่ ไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน

จัดซือ้ ล้อวัดระยะทาง

ด้านช่าง

จานวน ๑ ตัว

เพิม่ ประสิทธิภาพในการ

จัดซือ้ ครุภัณฑ์พร้อมติดตัง้

ติดต่อสือ่ สาร

ตูส้ าขาโทรศัพท์ สามารถ
รองรับได้ 4 สายนอก 88 สาย
ในระบบเสียงตอบรับมาตรฐาน
8 วงจร พร้อมเสียงบรรเลง 4
เพลง กาหนดหมายเลขภายใน
1 - 4 หลัก

86

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง
87 แผนงานเคหะและชุมชน

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ

เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า

ปฏิบัติงาน

จานวน 6 เครื่อง

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์โฆษณา

เพือ่ ใช้บันทึกภาพในการจัด

กล้องถ่ายภาพนิง่

และสิง่ ก่อสร้าง

และเผยแพร่

กิจกรรมต่าง ๆ

ระบบดิจิตอล ความละเอียด
16 ล้านพิกเชล
จานวน 1 เครื่อง

10,000

-

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

88 แผนงานเคหะและชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ประเภท
ครุภัณฑ์อื่น

และสิง่ ก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ใช้สาหรับประกอบ

เวทีอเนกประสงค์

กิจกรรมต่าง ๆ

ขนาดกว้าง 14 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

กองช่าง

200,000

-

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

ยาว 7 เมตร
สูง 1.20 เมตร
89

เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ ใช้ตรวจสอบความหนา

Coring (เครื่องเจาะวัดความ

ของถนน

หนาของถนน) แรงดัน

50,000

-

-

-

กองช่าง

-

3,000,000

-

-

กองช่าง

4,681,750

7,162,200

1,591,100

1,716,000

220 โวลท์ กาลังไฟฟ้า
3,200 วัตต์ ความเร็วรอบ
680 rmin
90

เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

รถบดล้อเหล็ก

ในการทางานด้านช่าง

ขนาด 3 ตัน พร้อม
เทเลอร์ลากจูง

รวม

แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
1

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ ใช้สาหรับเก็บของใช้

ตูเ้ ก็บกระเป๋า 16 ช่อง

สาหรับเด็กนักเรียน

กว้าง 120 ซม. ลึก 30 ซม.

6,000

-

-

-

สานักปลัด

5,000

-

-

-

สานักปลัด

5,000

-

-

-

สานักปลัด

-

7,000

-

-

สานักปลัด

-

10,000

-

-

สานักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม สูง 90 ซม. จานวน 3 หลัง
2

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบานเลือ่ น

และอุปกรณ์การเรียนการสอน กระจกและทึบ พร้อมชั้นวาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

ขนาด กว้าง 90 ซม.
ยาว 45 ซม. สูง 185 ซม.
จานวน 1 หลัง

3

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบานเลือ่ น

และอุปกรณ์การเรียนการสอน กระจก บานทึบ 1 บาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม 6 ลิน้ ชัก กว้าง 88 ซม.
ยาว 40 ซม. สูง 174 ซม.
จานวน 1 หลัง

4

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ เครื่องปริ้นเตอร์แบบหมึกฉีด
ปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนา

จานวน 1 เครื่อง

เด็กเล็กบ้านไม้งาม
5

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบานเลือ่ น

และอุปกรณ์การเรียนการสอน กระจก ภายในแบ่ง 4 ชั้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม ขนาด 91 ซม.ยาว 45 ซม.
สูง183 ซม.
จานวน 2 หลัง
6

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์การศึกษา

และสิง่ ก่อสร้าง

7

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรม

ครุภัณฑ์การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

จานวน 6 ชุด

เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรม

เก้าอี้เด็กนักเรียน

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง
9

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

การศึกษา

12,000

-

สานักปลัด

-

-

10,000

-

สานักปลัด

-

-

10,000

-

สานักปลัด

-

-

2,000

-

สานักปลัด

-

-

20,000

-

จานวน 36 ตัว

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานของครู โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม ขนาด 120x60x75 ซ.ม.

สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง
10

-

การเรียนการสอนสาหรับเด็ก ขนาด 53x36x528 ม.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

การศึกษา

-

การเรียนการสอนสาหรับเด็ก ขนาด 120x60x50ซม.

และสิง่ ก่อสร้าง

8

โต๊ะกิจกรรมเด็กนักเรียน

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานของครู

เก้าอี้ทางาน 1 ตัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เพือ่ ใช้เป็นสือ่ ในการจัด

โทรทัศน์ ขนาด 42 นิว้

และสิง่ ก่อสร้าง

เผยแพร่

การเรียนการสอนสาหรับเด็ก

จานวน 1 เครื่อง

20,000

สานักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม
11

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครื่องคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ

การปฏิบัติงานของครู

จานวน 2 เครื่อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง

20,000

-

สานักปลัด

12

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี

การปฏิบัติงานของครู

จานวน 1 เครื่อง

15,000

-

-

สานักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง
13

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า

1,500

1,500

-

-

สานักปลัด

การปฏิบัติงานของครู

จานวน 2 เครื่อง

4,350

-

-

-

สานักปลัด

12,000

-

-

-

สานักปลัด

12,000

-

-

-

สานักปลัด

เก้าอี้ทางาน 3 ตัว

6,000

-

-

-

สานักปลัด

โต๊ะกิจกรรมเด็กนักเรียน

27,000

-

-

-

สานักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง ปี 2561 จานวน 1 เครื่อง
ปี 2564 จานวน 1 เครื่อง
14

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ ใช้ในการจัดกิจรรม

โต๊ะพับเมลามีน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วงโต๊ะขนาด75x180x75ซม.
จานวน 3 ตัว

15

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

ตูเ้ อกสารบานเลือ่ นกระจก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง ขนาด 120x45x90 ซม.
จานวน 3 หลัง

16

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง
17

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง ขนาด 120x65x75 ซ.ม.
สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง
18

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานของครู โต๊ะทางานแบบเหล็ก 3 ตัว

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานของครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง

ครุภัณฑ์การศึกษา

เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนสาหรับเด็ก โต๊ะขนาด 120x60x50ซม.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง เก้าอี้ยาว120x30x30ซม.
จานวน 6 ชุด
19

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เพือ่ ใช้เป็นสือ่ ในการจัด

โทรทัศน์ ขนาด 42 นิว้

และสิง่ ก่อสร้าง

เผยแพร่

การเรียนการสอนสาหรับเด็ก

จานวน 1 เครื่อง

-

-

20,000

-

สานักปลัด

-

-

5,000

-

สานักปลัด

20,000

-

-

สานักปลัด

-

-

-

สานักปลัด

1,500

-

-

สานักปลัด

3,000

3,000

สานักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง
20

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ ใช้เป็นสือ่ ในการจัด

เครื่องเล่น DVD และ VCD

การเรียนการสอนสาหรับเด็ก

จานวน 1 เครื่อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง

21

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ

คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ

ปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนา

จานวน 1 เครื่อง

เด็กเล็กบ้านหนองกระโห้
22

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ

เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี

ปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนา

จานวน 1 เครื่อง

10,000

เด็กเล็กบ้านหนองกระโห้
23

การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ

เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า

ปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนา

จานวน 1 เครื่อง

เด็กเล็กบ้านหนองกระโห้
24

สร้างความเข้มแข็งของ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร

ตูเ้ ก็บเอกสารบานเลือ่ นทึบ

3,000

3,000

ชุมชน

และสิง่ ก่อสร้าง

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

จานวน 4 ตู้
(ปีละ 1 ตู)้

25

ศาสนา วัฒนธรรม

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

และนันทนาการ

และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ เก็บเอกสาร

ตูเ้ ก็บเอกสารสูงบานทึบ

ให้เป็นระเบียบ

แบบ 2 บานเปิด มีมือจับ

8,000

-

-

-

สานักปลัด

-

8,000

-

-

สานักปลัด

เขาควาย จานวน 1 ตู้
26

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

27

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารแบบ

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

บานเลือ่ นทึบ จานวน 2 ตู้

เพือ่ ให้หน่วยงานมีเครื่องมือ เก้าอี้ทางาน จานวน 3 ตัว
เครื่องใช้ทเี่ พียงพอ และ

(ทะเบียนฯ)

-

-

1,800

-

(ตัวละ 600.-)

สานักปลัด
(ทะเบียนฯ)

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
28

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง
29

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง
30

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ จัดเก็บแฟ้มเอกสาร

ตูเ้ หล็ก ขนาด 2 ลิน้ ชัก

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 2,500.-

เพือ่ ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

ตูเ้ หล็กขนาด 4 ลิน้ ชัก

5,000

-

-

-

สานักปลัด
(ทะเบียนฯ)

-

39,500

-

-

กองคลัง

100,000

-

-

-

กองคลัง

สาคัญของงานแผนทีภ่ าษี จานวน 5 ตูๆ้ ละ 7,500.ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ จัดเก็บเอกสารสาคัญของ

ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร

การเบิกจ่าย ฎีกาเป็นระเบียบ

พร้อมติดตัง้

หางานรวดเร็วเรียบร้อย

31

32

บริหารงานทัว่ ไป

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

เพือ่ ใช้ในการสารวจ

รถจักรยานยนต์

38,000

-

-

-

กองคลัง

และสิง่ ก่อสร้าง

และขนส่ง

งานแผนทีภ่ าษี งานจัดเก็บ

ขนาด 100 ซีซี

และงานคลัง

แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน
-

-

-

9,000

กองคลัง

คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

-

-

22,000

-

กองคลัง

จัดประชุม

โต๊ะพับ

-

25,000

-

-

สานักปลัด

อบรม สัมมนา

อเนกประสงค์

มีความเป็น

จานวน 10 ตัว

ระเบียบ เรียบร้อย

ก60 x ย150x

-

15,000

-

-

สานักปลัด

-

10,000

-

-

สานักปลัด

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์โฆษณา

เพือ่ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล

กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบ

และสิง่ ก่อสร้าง

และเผยแพร่

ทีไ่ ด้รับเข้ามาด้วยวิธีการ

ดิจิตอล ความละเอียด

ต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ที่

16 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง

สามารถใช้ประโยชน์ได้

33

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้มีคอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอในการปฎิบัติงาน

๓๔

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

ส75 cm
๓๕

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

จัดประชุมกลุม่

โต๊ะประชุม

มีความเป็น

(2 ตัวต่อกัน)

ระเบียบ เรียบร้อย

ก 120 x ย 300
ส75 cm

๓๖

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดประชุม

เก้าอี้จัดเลีย้ งบุนวม

และสิง่ ก่อสร้าง

อบรม สัมมนา

จานวน 30 ตัว

มีความเป็น

ขนาด ก44xลึก58 xส86cm

ระเบียบ เรียบร้อย

โครงเหล็กเหลีย่ ม 6 หุน
หนา 1 มม. ชุบโครเมีย่ ม
หุม้ หนังเทียมสีกรมท่า

๓๗

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

จัดสถานทีร่ องรับ

เก้าอี้พักคอย 4 ทีน่ งั่

ประชาชน

จานวน 2 ชุด

ทีม่ าติดต่อราชการ

ทีน่ งั่ โพลี

-

-

7,000

-

สานักปลัด

-

-

-

10,000

สานักปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000

สานักปลัด

20,000

-

20,000

-

สานักปลัด

ขนาด ก199xย50xส78
38

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เก็บภาพกิจกรรม

กล้องดิจิตอล

และสิง่ ก่อสร้าง

เผยแพร่

ของสานักปลัดเทศบาล

จานวน 1 ตัว
(ความละเอียด
16 ล้านพิกเซล
จอแสดงผล LCD)

39

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

พิมพ์เอกสาร

คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ

บันทึกงานภาพถ่าย

จานวน 1 เครื่อง : ปี

กิจกรรม

รวม 4 เครื่อง

กรอกข้อมูลผ่าน
โปรแกรมสาเร็จรูป
ฯลฯ
๔๐

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

พิมพ์เอกสาร

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

หนังสือราชการ

ขาว-ดา

รวม 2 เครื่อง

41

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

ฉายภาพ /วีดีโอ

โปรเจคเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

เผยแพร่

ประกอบการอบรม

จานวน 1 เครื่อง

สัมมนา

ความสว่าง 2,500 ANSI

24,000

-

-

-

สานักปลัด

14,000

-

-

-

สานักปลัด

-

-

-

1,214,000

สานักปลัด

15,000

-

-

-

สานักปลัด

Lumens อัตราความ
คมชัด 2000:1
42

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง

สารองไฟฟ้ากรณี

เครื่องสารองไฟฟ้า

ไฟดับกะทันหัน

UPS

สาหรับเครื่อง

รวม 4 เครื่อง

คอมพิวเตอร์
๔๓

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ใช้พาหนะเดินทาง

รถโดยสารขนาด

และสิง่ ก่อสร้าง

และขนส่ง

ไปราชการของ

12 ทีน่ งั่

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานฯ เจ้าหน้าที่
๔๔

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

ระบายอากาศ

พัดลมโคจร

ห้องประชุมเทศบาล

พร้อมติดตัง้

และห้องสานักปลัด

จานวน 10 ตัว

และรองรับมาตรการ

ห้องประชุม 8 ตัว

ประหยัดพลังงาน

ห้องสานักปลัด 2 ตัว

45

บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

ปรับอากาศสาหรับ

เครื่องปรับอากาศ

ห้องนายกเทศมนตรี

18,000 BTU

ห้องรองนายกฯ

จานวน 3 เครื่อง

ห้องสานักปลัด

รวมค่าติดตัง้

-

78,000

-

-

สานักปลัด

2,400,000

-

-

-

กองสาธารณสุขฯ

(ห้องละ 1 เครื่อง)
46 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

1.เพือ่ จัดเก็บขยะ

รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน

และสิง่ ก่อสร้าง

และขนส่ง

2.เพือ่ ทดแทนของเก่า

6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี แบบ
อัดท้าย จานวน 1 คัน

47

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์กีฬา

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ ใช้ออกกาลังกาย

เครื่องออกกาลังกายกลาง

ให้กับประชาชน

แจ้ง จานวน 1 ชุดๆหนึง่

300,000

300,000

300,000

300,000

กองสาธารณสุขฯ

17 เครื่อง
48

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์

เพือ่ ใช้วดั เสียง

เครื่องมือวัดระดับเสียง

และสิง่ ก่อสร้าง

วิทยาศาสตร์

ในเหตุราคาญ

จานวน 1 เครื่อง

เพือ่ ใช้ปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศชนิด

ในสานักงาน

แขวน ขนาด 4 ตัน BTU

200,000

-

-

-

กองสาธารณสุขฯ

และการแพทย์
49

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

-

51,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ

-

-

-

8,000

กองสาธารณสุข

จานวน 1 เครื่อง

50

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ให้หน่วยงานเครื่องมือ ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เครื่องใช้ทเี่ พียงพอ และ

เลือ่ นทึบ จานวน 2 บาน

51

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

52

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์สานักงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

53

แผนงานสาธารณสุข

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

บานละ 4,000

เพือ่ ให้หน่วยงานเครื่องมือ

เก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6

เครื่องใช้ทเี่ พียงพอ และ

จานวน 4 ตัว

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ตัวละ 600 บาท

เพือ่ ให้หน่วยงานเครื่องมือ

ตูเ้ หล็ก ขนาด 4 ลิน้ ขัก

เครื่องใช้ทเี่ พียงพอ และ

จานวน 2 ตู้

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ตูล้ ะ 3,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์โฆษณา

เพือ่ ใช้บันทึกภาพในการจัด

กล้องถ่ายภาพนิง่

และสิง่ ก่อสร้าง

และเผยแพร่

กิจกรรมต่าง ๆ

ระบบดิจิตอล ความละเอียด

-

2,400

-

-

กองสาธารณสุข

-

-

-

6,000

กองสาธารณสุข

-

-

-

กองสาธารณสุข

-

กองสาธารณสุข

10,000

16 ล้านพิกเชล
จานวน 1 เครื่อง
54

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้งานออกออกสถานที ตูล้ าโพงพกพาพร้อมใช้งาน

และสิง่ ก่อสร้าง

-

-

40,000

-

-

เครื่องขยาย380 W
มิกเซอร์ 6 ช่อง บลูธูท EQ
รีเวิร์บลาโพง
เสียงต่าขนาด 10 นิว้
จานวน 1 เครื่อง

55

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้งานออกออกสถานที่

โทรโข่งแบบสะพายไหล่
ขนาด 23 วัตต์ จานวน
4 ตัว ๆ ละ 3,000บาท

12,000

-

กองสาธารณสุข

56

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็ว

เครื่องคอมพิวเตอร์

ในการปฏิบัติงาน

สาหรับงานสานักงานและจอ

-เพือ่ ให้มีคอมพิวเตอร์ที่

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

พร้อมอุปกรณ์

-เพือ่ ใช้ประมวลผลการ

-

16,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ

-

กองสาธารณสุขฯ

-

-

กองสาธารณสุขฯ

3,300

-

กองสาธารณสุขฯ

(ตามราคากลางและคุณลักษณะ

ปฏิบัติงานกอง

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สาธารณสุขฯ

ประจาปี 2559)

จานวน 1 เครื่อง
57

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลและจอขนาด

-เพือ่ ให้มีคอมพิวเตอร์ที่

ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

พร้อมอุปกรณ์

-เพือ่ ใช้ประมวลผลการ

-

-

-

4,300

-

-

22,000

(ตามราคากลางและคุณลักษณะ

ปฏิบัติงานกอง

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สาธารณสุขฯ

ประจาปี 2559)

จานวน 1 เครื่อง

58

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพือ่ ให้มีเครื่องมือเครื่อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(inkjet Printer) พร้อมอุปกรณ์

-เพือ่ เกิดความคล่องตัว

(ตามราคากลางและคุณลักษณะ

และมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี 2559)

จานวน 1 เครื่อง
59

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพือ่ ให้มีเครื่องมือเครื่อง

เครื่องพิมพ์ชนิด

ใช้ในการปฏิบัติงาน

และสิง่ ก่อสร้าง

เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา

-เพือ่ เกิดความคล่องตัว

(18 หน้า/นาที)

และมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ

พร้อมอุปกรณ์
(ตามราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี 2559)

จานวน 1 เครื่อง
60

61

62

63

64

65

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ ใช้ติดตัง้ ภายใน

เครื่องปรับอากาศ

ห้องงานป้องกันฯ

จานวน 1 เครื่อง

ใช้ในการจัดทาเอกสาร

เครื่องคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ

ในงานป้องกันฯ

จานวน 2 เครื่อง

ใช้ในการจัดทาเอกสาร

เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์

ในงานป้องกันฯ

จานวน 2 เครื่อง

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานของ โต๊ะทางานแบบเหล็ก 2 ตัว

40,000

-

-

-

สานักปลัด

20,000

20,000

-

-

สานักปลัด

10,000

10,000

-

-

สานักปลัด

8,000

-

-

-

สานักปลัด

เจ้าหน้าทีง่ านป้องกันฯ

ขนาด 120x65x75 ซ.ม.

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานของ

เก้าอี้ทางาน 3 ตัว

4,000

-

-

-

สานักปลัด

เพือ่ ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

ตูเ้ หล็ก 2 บาน

11,000

-

-

-

สานักปลัด

งานป้องกันฯ

จานวน 2 ตู้

เจ้าหน้าทีง่ านป้องกันฯ
ครุภัณฑ์สานักงาน

66

67

68

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

เพือ่ ใช้สาหรับช่วยเหลือ

เรือยนต์ท้องแบน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

และขนส่ง

ผู้ประสบภัย

จานวน 1 ลา

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์เอื่นๆ

เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีใ่ ช้ในการ

ชุดประดาน้าพร้อมอุปกรณ์

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

ปฏิบัติงานกูภ้ ัยทางน้า

ดาน้า จานวน 2 ชุด

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพือ่ ใช้สาหรับเป็นรถยนต์กภู้ ัย
และขนส่ง

เคลือ่ นทีเ่ ร็ว

รถบรรทุก(ดีเซล)

-

90,000

-

-

สานักปลัด

-

60,000

-

-

สานักปลัด

-

-

1,000,000

-

สานักปลัด

-

-

30,000

-

สานักปลัด

-

-

-

30,000

สานักปลัด

-

-

-

85,000

สานักปลัด

-

12,000

-

-

กองช่าง

ติดหลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็ก พร้อมอุปกรณ์
กูภ้ ัย จานวน 1 คัน

69

70

71

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

สงบภายใน

และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีใ่ ช้ในการ

ป้ายไฟสามเหลีย่ ม

ปฏิบัติงานจราจร

จราจร จานวน 2 ป้าย

เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีใ่ ช้ในการ

ชุดดับเพลิง

ปฏิบัติงานดับเพลิง

จานวน 4 ชุด

เพือ่ ใช้สาหรับช่วยเหลือ

เครื่องสูบน้า

แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

แบบท่อสูบพญานาค
จานวน 1 เครื่อง

72

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างสว่าน
ด้านช่าง

โรตารี่ ๑๖ มม. ๒ ระบบ
ดูดฝุ่น ขนาด ๗๑๐ วัตต์
แรงกระแทก ๐-๒.๕ จูล

น้าหนัก ๒.๙ กก.อัตรา
กระแทกทีค่ วามเร็วพิกัด
๔๔๐๐ ครั้ง/นาที ความเร็ว
พิกัด ๑๐๐๐รอบ/นาที
จานวน 1 เครื่อง

73

เคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ด้านช่าง

โน๊ตบุค๊ RAM ชนิด DDR3

-

27,000

-

-

กองช่าง

-

-

52,000

-

กองช่าง

45,000

-

-

-

กองช่าง

ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๔ GB
Hard disk 750 GB มี
DVD-RW หรือตามมาตราฐาน
กระทรวงไอซีทีกาหนดจานวน
๑ เครื่อง
74

เคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
ขนส่ง

ด้านช่าง

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
รถจักยานยนต์ ขนาด ๑๒๐
ซีซี สตาทร์มือและเท้า
เกียร์ธรรมดาจานวน ๑ คัน

75

เคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าเครื่อง

ด้านช่าง

กาเนิดไฟฟ้า(เครื่องปัน่ ไฟ)
ขนาด ๕ Kw Prime Ratings
230V 50Hz. 1 Phase

จานวน ๑ เครื่องตาม
มาตราฐานครุภัณฑ์

76

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ด้านช่าง

16,000

-

-

-

กองช่าง

3,500

-

-

-

กองช่าง

6,400

-

-

-

กองช่าง

คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ CPU
ไม่นอ้ ยกว่า 2 แกนหลัก RAM
ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาด
4GB Hard Drive ชนิด
SATA 1 TB LAN ง
10/100/1000
มี DVD-RW(ตามICT กาหนด)
จานวน ๑ เครื่อง

77

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน จัดซือ้ ครุภัณฑ์ก่อสร้างชุด
ด้านช่าง

ทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต(Slump Test)
จานวน ๑ ชุด

78

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน จัดซือ้ ครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบ
ด้านช่าง

หล่อลูกปูนเก็บตัวอย่าง
ทดสอบจานวน ๑ ชุด

79

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน

จัดซือ้ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ด้านช่าง

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิด

-

3,300,000

-

-

กองช่าง

5,500

5,500

5,500

5,500

กองช่าง

5,500

5,500

5,500

5,500

กองช่าง

37,000

-

-

-

กองช่าง

ขับเคลือ่ น 4 ล้อเครื่องยนต์
ดีเซล 4 จังหวะกาลังไม่นอ้ ย
กว่า 70 แรงม้า(ตามมาตรา
ฐานครุภัณฑ์กาหนด)

จานวน 1 คัน
80

81

82

เคหะและชุมชน

เคหะและชุมชน

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน
ด้านช่าง

ตูเ้ หล็ก 2 บาน จานวน 2 ตู้

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน

จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน

ด้านช่าง

เก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ด้านช่าง

สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ เป็น
เครื่องสแกนเนอร์ชนิดป้อน
กระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 แผ่น
สามารถสแกนเอกสารได้
2 หน้าอัตโนมัตจิ านวน 1 ตัว
ตามมาตราฐาน ICT

83

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน
ขนส่ง

ด้านช่าง

787,000

-

-

-

กองช่าง

9,000

-

-

-

กองช่าง

100,000

-

-

-

สานักปลัด

21,000

-

-

-

กองสาธารณสุขฯ

ขับเคลือ่ น 2 ล้อ ดับเบิล้ แคบ
ขนาดไม่ต่ากว่า2400 ซีซี
ตามมาตราฐานครุภัณฑ์

84

85

เคหะและชุมชน

บริหารงานทัว่ ไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน

จัดซือ้ ล้อวัดระยะทาง

ด้านช่าง

จานวน ๑ ตัว

เพิม่ ประสิทธิภาพในการ

จัดซือ้ ครุภัณฑ์พร้อมติดตัง้

ติดต่อสือ่ สาร

ตูส้ าขาโทรศัพท์ สามารถ
รองรับได้ 4 สายนอก 88 สาย
ในระบบเสียงตอบรับมาตรฐาน
8 วงจร พร้อมเสียงบรรเลง 4
เพลง กาหนดหมายเลขภายใน
1 - 4 หลัก

86

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และสิง่ ก่อสร้าง
87 แผนงานเคหะและชุมชน

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ

เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า

ปฏิบัติงาน

จานวน 6 เครื่อง

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์โฆษณา

เพือ่ ใช้บันทึกภาพในการจัด

กล้องถ่ายภาพนิง่

และสิง่ ก่อสร้าง

และเผยแพร่

กิจกรรมต่าง ๆ

ระบบดิจิตอล ความละเอียด

10,000

-

-

-

กองสาธารณสุข

200,000

-

-

-

กองช่าง

16 ล้านพิกเชล
จานวน 1 เครื่อง
88 แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์อื่น

เพือ่ ใช้สาหรับประกอบ

เวทีอเนกประสงค์

กิจกรรมต่าง ๆ

ขนาดกว้าง 14 เมตร

ยาว 7 เมตร
สูง 1.20 เมตร
89

เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ ใช้ตรวจสอบความหนา

Coring (เครื่องเจาะวัดความ

ของถนน

หนาของถนน) แรงดัน

50,000

-

-

-

กองช่าง

-

3,000,000

-

-

กองช่าง

4,681,750

7,162,200

1,591,100

1,716,000

220 โวลท์ กาลังไฟฟ้า
3,200 วัตต์ ความเร็วรอบ
680 rmin
90

เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

และสิง่ ก่อสร้าง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

รถบดล้อเหล็ก

ในการทางานด้านช่าง

ขนาด 3 ตัน พร้อม
เทเลอร์ลากจูง

รวม

ที่

ปี 61
1

6,000

2

5,000

3

5,000

ปี 62

4

7,000

5

10,000

ปี 63

6

12,000

7

10,000

8

10,000

9

2,000

10

20,000

11

20,000

12

15,000

13

1,500

14

4,350

15

12,000

16

12,000

17

6,000

18

27,000

20,000
1,500

19

20,000

20

5,000

21

20,000

22

10,000

23

1,500

24

3,000

25

8,000

26

ปี 64

3,000
8,000

3,000

3,000

27
28

1,800
5,000

29

39,500

30

100,000

31

38,000

32

9,000

33

22,000

34

25,000

35

15,000

36

10,000

37

7,000

38

18,000

39

20,000

40

20,000

41
42

20,000

20,000
20,000

40,000
14,000

43
44

1,214,000
15,000

45

78,000

46

2,400,000

47

300,000

48

200,000

49

300,000

300,000

300,000

51,000

50

8,000

51

2,400

52
53

20,000

6,000
10,000

54
55

40,000
12,000

56

16,000

57

22,000

58

4,300

59

3,300

60

40,000

61

20,000

20,000

62

10,000

10,000

63

8,000

64

4,000

65

11,000

66

90,000

67

60,000

68

100,000

69

30,000

70

30,000

71

85,000

72

12,000

73

27,000

74

52,000

75

45,000

76

16,000

77

3,500

78

6,400

79
80

330,000
5,500

5,500

5,500

5,500

81

5,500

82

37,000

83

787,000

84

9,000

85

100,000

4,376,750

5,500

5,500

5,500

1,257,200

666,100

1,724,000

แบบ ยท.๐๑

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฯ
ฉบับที่ 12

การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

ด้านความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี

การเสริ มสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ ทุน
มนุษย์

การพัฒนาและเสริ มสร้าง
ศักยภาพคน

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้
อย่างยัง่ ยืน

การสร้างความเป็ น
ธรรม ลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม

การเติบโตที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน

ความมัน่ คง

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริ หารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมา
ภิบาลในสังคมไทย

พัฒนาโครงข่ายการค้า การ
ลงทุน การบริ การ เครื อข่าย
คมนาคม

พัฒนากระบวนการผลิต การ
บริ หารจัดการ การตลาด
สิ นค้าเกษตรและสิ นค้า
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ กลุ่ม
จังหวัด

การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ
โลจิสติกส์

การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
สิ นค้า OTOP และการค้า
ชายแดน

การพัฒนาภูมิภาค
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจยั และ
นวัตกรรม

การต่างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาค

บริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
กีฬา และสุ ขภาพ

การพัฒนาผลิตภาพ
ทางการเกษตร

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ

การรักษาความมัน่ คง
ชายแดน และความสงบ
เรี ยบร้อย

การบริ หารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ จังหวัด

การพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชาชน และแก้ไขปัญหา
ความยากจน

ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการวางแผน การ
ส่ งเสริ มการลงทุน
พาณิชย กรรม และการ
ท่องเที่ยว

การจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อย

ด้านงานส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการบริ หารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม

ด้านการบริ หารจัดการที่
ดี

ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเทศบาล
ตาบลไม้ งาม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการวางผังเมือง

ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพ
ชีวติ มุ่งเน้นเศรษฐกิจ
พอเพียง

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรี ยบร้อย

ด้านการส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว

ด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

ด้านการเมือง และการ
บริ หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ
โยธา

ผลผลิต/โครงการ

56

142

แผนงาน
สาธารณสุ ข

127

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

9

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมขน

59

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

85

แผนงาน
งบกลาง

16

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

39

แผนงาน
การเกษตร

78

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
บริ หารงาน
ทัว่ ไป

97

33

แบบ ยท.๐๒

วิสัยทัศน์

ชุมชนมัน่ คง เสริมส่ งประชาธิปไตย ขจัดภัยยาเสพติด พิชิตความยากไร้ ใส่ ใจทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อม พร้ อมพัฒนาคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและการ
วาง ผังเมือง

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : พัฒนาด้าน
การส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ : พัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : พัฒนาด้าน
การส่ งเสริ มเศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ : พัฒนาด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ : พัฒนาด้าน
การเมือง และการบริ หาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้ าประสงค์

โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มี
ความสะดวกสบาย และมีความ
พร้อมในการรองรับการขยายตัว
ในชุมชน

ประชาชนอยูด่ ีกินดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ ึน มีความเข้มแข็งทั้ง
ด้านร่ างกายและจิตใจ สามารถ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุขและยัง่ ยืน

ชุมชนเข้มแข็ง มีความมัน่ คง
ประชาชนเกิดความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน

ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มมากขึ้น

การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการ
อนุรักษ์

บริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

. บริ หารจัดการกิจการท้องถิ่น
โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อ
ให้บริ การประชาชนอย่าง
ครอบคลุมและตอบสนองความ
ต้องการ

ค่ า
เป้ าหมาย

จานวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการ
พัฒนาให้ครอบคลุม ร้อยละของ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มี
ความพร้อมและครอบคลุม

จานวนประชากรที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึน จานวน
ประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรงเพิ่ม
มากขึ้น จานวนผูป้ ่ วยลดน้อยลง

. จานวนอาชญากรรมในพื้นที่ลด
น้อยลง จานวนภัยพิบตั ิได้รับการ
แก้ไขอย่างทันท่วงที ลดการสูญเสีย
ได้มากขึ้น จานวนผูป้ ระสบภัย
น้อยลง

. จานวนประชาชนที่มีอาชีพเสริ ม
มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น กลุ่มอาชีพ
ได้รับการถ่ายทอดความรู ้ที่
หลากหลายมากขึ้น
มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

. ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
ฟื้ นฟูมากยิง่ ขึ้น

จานวนประชากรที่เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น

. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการรับบริ การเพิ่มมาก
ขึ้น

กลยุทธ์

สร้าง พัฒนา และปรับปรุ ง
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน แก้ไขปัญหา และรองรับ
การขยายตัวของชุมชน

พัฒนา และส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้อยูด่ ีกินดี สามารถ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุข ป้องกัน และควบคุมโรคใน
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริ การทางด้านสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพ

ส่งเสริ ม และสนับสนุนการบริ หาร
จัดการการจัดระเบียบชุมชน ความ
มัน่ คง และการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยของประชาชน รวมทั้งการ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง
ๆ ในชุมชน

ส่งเสริ ม และพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิต ยกระดับคุณภาพการผลิต การ
ลงทุน การจัดจาหน่าย สร้างความ
เข้มแข็งให้กบั กลุ่มอาชีพในชุมชน
อย่างมัน่ คง และยัง่ ยืน ส่งเสริ ม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พัฒนาตาบลไม้งาม ให้เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่ดีงาม ส่งเสริ ม
ฟื้ นฟูให้มีการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาด้านการศึกษาให้ครอบคลุม
และทัว่ ถึงอย่างมีคุณภาพ

ส่งเสริ ม และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
สร้างพื้นที่สีเขียว รณรงค์ให้มีการ
ปลูกต้นไม้ การกาจัดขยะมูลฝอย
และการรักษาความสะอาดอย่างถูก
สุขลักษณะ

ส่งเสริ ม และสนับสนุนการบริ หาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลให้
เกิดแก่หน่วยงาน และชุมชน พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อรองรับ
การบริ การต่าง ๆ ให้กบั ประชาชน

แผนงาน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ
โยธา

แผนงาน
สาธารณสุ ข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมขน

แผนงาน
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
บริ หารงาน
ทัว่ ไป

แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สานัก/กอง................................................................................................................
แผนงาน...................................................................................................................
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลงชือ่ ...........................................................................................ผู้เสนอโครงการ
ตาแหน่ง............................................................................

ทีร่ ับผิดชอบหลัก

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3
แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สานัก/กอง................................................................................................................
แผนงาน...................................................................................................................
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลงชือ่ ...........................................................................................ผู้เสนอโครงการ
ตาแหน่ง............................................................................

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สานัก/กอง................................................................................................................
แผนงาน...................................................................................................................
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลงชือ่ ...........................................................................................ผู้เสนอโครงการ
ตาแหน่ง............................................................................

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ทีข่ อรับเงิน

หลัก

อุดหนุน

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1
แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สานัก/กอง................................................................................................................
แผนงาน...................................................................................................................
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลงชือ่ ...........................................................................................ผู้เสนอโครงการ
ตาแหน่ง............................................................................

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
หมูท่ ี่.............................บ้าน........................................................ตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

ลงชื่อ.......................................................
(.........................................................)
ผู้เสนอโครงการ หมูท่ ี่ ...............

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

(ผลผลิต

2561

2562

2563

2564

ของโครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ลงชื่อ.......................................................
(.........................................................)
ผู้เสนอโครงการ หมู่ที่ ...............

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ทีร่ ับผิดชอบ

ลงชื่อ.......................................................
(.........................................................)
ผู้เสนอโครงการ หมูท่ ี่ ...............

หลัก

แบบ ยท 03
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลไม้งาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และการวางผังเมือง
ความเชือ่ มโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

ทต.ไม้งาม

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
ผลผลิต/
โครงการ

1. การพัฒนา

1. ด้านโครงสร้าง 1. พัฒนาด้าน 1. ประชาชนได้รับ

คุณภาพชีวิต

พืน้ ฐาน

1. ร้อยละความ

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

97

98

99

100

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

ความก้าว

โครงการ/

หน่วยงาน

แนวทาง

ระดับ

หน้าของ

กิจกรรม

รับผิดชอบ

การพัฒนา

กลยุทธ์

เป้าหมาย

- ก่อสร้าง ปรับปรุง

ร้อยละความ

ปีละ 1%

พึงพอใจของ

ซ่อมแซมถนนใน ต.ไม้งาม

ประชาชน

- โครงการก่อสร้างและ

โครงสร้าง

ความสะดวกปลอดภัย พึงพอใจของ

ซ่อมแซม บารุงรักษา

ประชาชนและ

พืน้ ฐานและ

ในการคมนาคมสัญจร ประชาชนทีม่ ีความ

ถนน สะพาน และ

แก้ไขปัญหา

การวางผังเมือง

ปลอดภัยในการ

ความยากจน

ท่อระบายน้า

- โครงการก่อสร้างและ

กองช่าง

ซ่อมแซมรางระบายน้า /ท่อ

คมนาคมสัญจร

ระบายน้าใน ต.ไม้งาม

เพิม่ มากขึ้น
2. สาธารณูปโภค

2. ร้อยละความ

ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
เพิม่ มากขึ้น

85

90

95

100

- จัดให้มีและ

ร้อยละความ

พึงพอใจของ

พัฒนาแหล่งน้า

พึงพอใจของ

ประชาชนต่อ

- ติดตัง้ ซ่อมแซม

สาธารณูปโภคที่

ขยายเขตไฟฟูา

ไร้สายทุกหมูบ่ ้าน

ครอบคลุมทุกพืน้ ที่

สาธารณะ

- โครงการก่อสร้างปรับปรุง

- ติดตัง้ ซ่อมแซม

สาธารณสถานในตาบล

เสียงตามสาย และ
เสียงไร้สาย
- ก่อสร้างปรับปรุง
สาธารณะสถาน

ประชาชน

ปีละ 5%

- โครงการขุดลอกแหล่งน้า
- โครงการขยายเขตไฟฟูา
- โครงการติดตัง้ เสียง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มุง่ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
ความเชือ่ มโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

ทต.ไม้งาม

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
ผลผลิต/
โครงการ

2562

2563

2564

85

90

95

100

ตัวชีว้ ัด

ความก้าว

โครงการ/

หน่วยงาน

แนวทาง

ระดับ

หน้าของ

กิจกรรม

รับผิดชอบ

การพัฒนา

กลยุทธ์

เป้าหมาย

- ส่งเสริม สนับสนุน

ร้อยละ

เพิม่ ขึ้นปีละ - จัดกิจกรรมส่งเสริม

ของการให้

4. ด้านงาน

2. การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ส่งเสริม

ด้านคุณภาพชีวิต ปลอดภัยจากโรค

ประชาชนทีไ่ ด้รับ

การปูองกันและควบ

ประชาชนและ

คุณภาพชีวิต

มุง่ เน้นเศรษฐกิจ ติดต่อและไม่ตดิ ต่อ

การส่งเสริมสุขภาพ

คุมโรคติดต่อ โรค

พอเพียง

เพิม่ ขึ้น และปัญหา

ปูองกันและรักษา

ยาเสพติดลดน้อยลง

โรคเพิม่ ขึ้นและ

ความยากจน

1. ร้อยละของ

2561

กลยุทธ์

1. การพัฒนา

แก้ไขปัญหา

1. ประชาชนมีความ

ค่าเป้าหมาย

5%

กอง

สุขภาพและปูองกันโรค

สาธารณสุข

- จัดกิจกรรมรณรงค์

และ

ระบาดและดาเนินการ

เพือ่ ลดปัญหายาเสพติด

สิง่ แวดล้อม

แก้ไขปัญหายาเสพติด

- จัดกิจกรรมให้ความรู้

การสนับสนุน

ปัญหายาเสพติด

ประชาสัมพันธ์ลดปัญหา

ลดน้อยลง

โรคพิษสุนขั บ้า
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถดูและ
ตนเองได้ในเรื่องสุขภาพ

2. ประชาชนมีสขุ ภาพ 2. ร้อยละของ

85

90

95

100

- จัดให้มีสถานทีพ่ ัก

ร้อยละของ
ประชาชนทีม่ ี

เพิม่ ขึ้นปีละ - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา

อนามัยทีส่ มบูรณ์

ประชาชนทีไ่ ด้รับ

ผ่อนหย่อนใจ และ

แข็งแรงมากขึ้น

การส่งเสริมสุขภาพ

ส่งเสริมการเล่นกีฬา สุขภาพแข็งแรง

เล่นกีฬาออกกาลังกาย

และมีสขุ ภาพที่

และออกกาลังกาย

-จัดซือ้ เครื่องออกกาลังกาย

สมบูรณ์

5%

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

สมบูรณ์แข็งแรง

สาหรับประชาชน

มากขึ้น

- ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมสนามกีฬาต่าง ๆ

สานักปลัด
กอง
สาธารณสุข
และ
สิง่ แวดล้อม

ความเชือ่ มโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

ทต.ไม้งาม

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
ผลผลิต/
โครงการ

2561

2562

2563

2564

94

96

98

100

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

ความก้าว

โครงการ/

หน่วยงาน

แนวทาง

ระดับ

หน้าของ

กิจกรรม

รับผิดชอบ

การพัฒนา

กลยุทธ์

เป้าหมาย

1. การพัฒนา

4. ด้านงาน

2. การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ส่งเสริม

ด้านคุณภาพชีวิต ดูแลในเรื่องคุณภาพ

ประชาชนและ

คุณภาพชีวิต

มุง่ เน้นเศรษฐกิจ ชีวิต ผู้พิการ ผู้สงู อายุ ผู้ตดิ เชื้อเอดส์และ

ประชาชนให้สามารถ มีคุณภาพชีวิต

- โครงการเงินสงเคราะห์

พอเพียง

ดารงชีวิตอยู่ในสังคม

ทีด่ แี ละอยู่ใน

เบีย้ ยังชีพผู้พิการ

ได้อย่างมีความสุข

สังคมได้อย่าง

- โครงการเงินสงเคราะห์

แก้ไขปัญหา
ความยากจน

3. ประชาชนได้รับการ 3. ร้อยละของผู้

ค่าเป้าหมาย

ผู้ตดิ เชื้อเอดส์ และ

สูงอายุผู้พิการ
ผู้ดอ้ ยโอกาสได้รับ

ผู้ดอ้ ยโอกาสในสังคม การดูแลอย่าง
อย่างทัว่ ถึงมากขึ้น

ทัว่ ถึงมากขึ้น

-พัฒนาส่งเสริม

ร้อยละของ

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนที่

มีความสุข

เพิม่ ขึ้นปีละ - โครงการเงินสงเคราะห์
2%

เบีย้ ยังชีพผู้ปุวยเอดส์

เบีย้ ยังชีพผู้สงู อายุ
- โครงการเงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ดอ้ ยโอกาส

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ความเชือ่ มโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

ทต.ไม้งาม

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

85

90

95

100

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

ความก้าว

โครงการ/

หน่วยงาน

แนวทาง

ระดับ

หน้าของ

กิจกรรม

รับผิดชอบ

การพัฒนา

กลยุทธ์

เป้าหมาย

- ส่งเสริม สนับสนุน

ร้อยละของ

5. การรักษาความ3. การจัดระเบียบ 3. การพัฒนา

1. ชุมชนเข้มแข็ง

1. ร้อยละของ

มัน่ คงชายแดน ชุมชน สังคม และ ด้านการจัด

มีความมัน่ คง

ประชาชนทีไ่ ด้รับ

การบริหารจัดการ

การให้การ

และความสงบ การรักษาความ

ระเบียบชุมชน

ประชาชนเกิดความ

การดูแลในเรื่อง

จัดระเบียบชุมชน

สนับสนุน

เรียบร้อย

สังคมและการ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ของความปลอดภัย

ความมัน่ คง และการ

อัคคีภัยฯ

รักษาความ

ทรัพย์สนิ

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

รักษาความสงบ

- อบรมอาสาสมัครควบคุม

เรียบร้อยของประชาชน

ไฟปุาและเผยแพร่ความรู้

รวมทัง้ การปูองกัน

เบือ้ งต้นในการดับเพลิง

สงบเรียบร้อย

สงบเรียบร้อย

และบรรเทา
สาธารณภัยต่าง ๆ
ในชุมชน

เพิม่ ขึ้นปีละ - โครงการฝึกอบรมอาสา
5%

สมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
- จัดกิจกรรมซ้อมแผน

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ ว
ความเชือ่ มโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

ทต.ไม้งาม

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

85

90

95

100

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

ความก้าว

โครงการ/

หน่วยงาน

แนวทาง

ระดับ

หน้าของ

กิจกรรม

รับผิดชอบ

การพัฒนา

กลยุทธ์

เป้าหมาย

- ส่งเสริม สนับสนุน

ร้อยละของ

3. การพัฒนา

2. ด้านการ

3. การพัฒนาด้าน1. ประชาชนมีอาชีพ

1. ร้อยละของ

ผลิตภาพทาง

วางแผนการ

การส่งเสริม

และรายได้ทเี่ พิม่

ประชาชนทีม่ ีอาชีพ

พัฒนาศักยภาพใน

การให้การ

การเกษตร

ส่งเสริมการลงทุน เศรษฐกิจและ

มากขึ้น

และรายได้เพิม่

การผลิต ยกระดับ

สนับสนุน

มากขึ้น

คุณภาพผลิตภัณฑ์

- โครงการส่งเสริมการ

การลงทุนสร้างความ

เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ

สินค้า OTOP

เข้มแข็งให้กบั กลุม่

และปรัชญาเศรษฐกิจ

และการค้า

อาชีพอย่างมัน่ คง

พอเพียง

4. การส่งเสริม พาณิชยกรรม
การท่องเทีย่ ว

ชายแดน

และการท่องเทีย่ ว

การท่องเทีย่ ว

เพิม่ ขึ้นปีละ - โครงการส่งเสริมอาชีพ
5%

ต่าง ๆ เช่น ด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตร

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่
ความเชือ่ มโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

ทต.ไม้งาม

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

ความก้าว

โครงการ/

หน่วยงาน

แนวทาง

ระดับ

หน้าของ

กิจกรรม

รับผิดชอบ

การพัฒนา

กลยุทธ์

เป้าหมาย

-ส่งเสริม สนับสนุน

จานวนสถาน

ครบทัง้

- โครงการอาหารเสริม (นม) สานักปลัด

ในเรื่องของการศึกษา

ศึกษาระดับ

3 แห่ง

- โครงการอาหารกลางวันฯ

การประเมินมาตรฐาน การประเมินมาตร

ครบทุกด้านตาม

ปฐมวัยทีผ่ ่าน

การจัดการศึกษา

ฐานการจัดการ

มารตรฐานการจัด

เกณฑ์การ

ศึกษา

การศึกษา

ผลผลิต/
โครงการ

1. การพัฒนา

5. ด้านศิลปะ

คุณภาพชีวิต

วัฒนธรรม จารีต ด้านการศึกษา ปฐมวัยผ่านเกณฑ์

ประชาชนและ

ประเพณี และ

แก้ไขปัญหา

ภูมิปัญญาท้องถิน่ วัฒนธรรม

ความยากจน

ตัวชีว้ ัด

5. การพัฒนา
ศาสนา ศิลปะ

- การศึกษาในระดับ 1. จานวนสถาน

ประเพณี และ

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

3

3

3

3

ศึกษาทีผ่ ่านเกณฑ์

ภูมิปัญญา

- โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ครูผู้ดแู ลเด็ก

ประเมินมาตรฐาน

- โครงการจัดซือ้ สือ่ การ

การจัดการศึกษา

เรียนรู้ และอุปกรณ์สาหรับ

ท้องถิน่

การเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
- ศาสนา ศิลปะ

2. ร้อยละของ

วัฒนธรรม ประเพณี

กิจกรรมส่งเสริม

85

90

95

100

- ส่งเสริม สนับสนุน

ร้อยละของ

เพิม่ ขึ้นปีละ -โครงการจัดงานประเพณี

อนุรักษ์ ศาสนา

กิจกรรม

และภูมิปัญญาท้องถิน่ ศาสนา ศิลปะ

ศิลปวัฒนธรรม

ทีส่ ง่ เสริม

- โครงการอนุรักษ์ศลิ ป

ได้รับการอนุรักษ์

ประเพณี และภูมิ

สนับสนุน

วัฒนธรรมต่าง ๆ

วัฒนธรรม และ

ให้คงอยู่สบื ทอดต่อไป ภูมิปัญญาท้องถิน่
ได้รับการอนุรักษ์

5%

ต่าง ๆ

ปัญญาท้องถิน่ ให้

- โครงการส่งเสริมสนับสนุน

คงอยู่สบื ไป

กิจกรรมทางศาสนา

ให้คงอยู่สบื ไป

- โครงการอนุรักษ์ภูมิ

เพิม่ มากขึ้น

ปัญญาท้องถิน่

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
ความเชือ่ มโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

ทต.ไม้งาม

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
ผลผลิต/
โครงการ

2. การจัดการ 6. ด้านการบริหาร 6. การพัฒนา

- ทรัพยากรธรรมชาติ - ร้อยละของ

ด้านการอนุรักษ์ ได้รับการอนุรักษ์

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

85

90

95

100

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

ความก้าว

โครงการ/

หน่วยงาน

แนวทาง

ระดับ

หน้าของ

กิจกรรม

รับผิดชอบ

การพัฒนา

กลยุทธ์

เป้าหมาย

- ส่งเสริมและ

ร้อยละของ

จานวนโครงการ

อนุรักษ์ทรัพยากร

การให้การ
สนับสนุน

เพิม่ ขึ้นปีละ - โครงการเพือ่ รักษา

ทรัพยากร

จัดการและการ

5%

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ธรรมชาติและ

อนุรักษ์ทรัพยากร ทรัพยากร

ส่งเสริม ฟืน้ ฟู มีพนื้ ที่

ส่งเสริม สนับสนุน

ธรรมชาติและ

สิง่ แวดล้อม

ธรรมชาติและ

ธรรมชาติและ

สีเขียวเพิม่ มากขึ้น

เกีย่ วกับการฟืน้ ฟู

สิง่ แวดล้อม สร้าง

- กิจกรรมปลูกปุา สร้าง

สิง่ แวดล้อม

สิง่ แวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

พืน้ ทีส่ เี ขียว รณรงค์

พืน้ ทีส่ เี ขียว

และสิง่ แวดล้อม

ให้มีการปลูกต้นไม้

- กิจกรรมเพือ่ การจัดการ

เพิม่ มากขึ้น

การกาจัดขยะมูลฝอย

น้าเสียในชุมชน

สิง่ แวดล้อม

- โครงการแก้ไขปัญหาขยะ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ความเชือ่ มโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

ทต.ไม้งาม

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

85

90

95

100

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

ความก้าว

โครงการ/

หน่วยงาน

แนวทาง

ระดับ

หน้าของ

กิจกรรม

รับผิดชอบ

การพัฒนา

กลยุทธ์

เป้าหมาย

- ส่งเสริมสนับสนุน

ร้อยละของ

6. การบริหาร

7. ด้านการบริหาร 7. การพัฒนา

- บริหารจัดการ

- ระดับความ

จัดการทีด่ ี

จัดการทีด่ ี

ด้านการเมือง

กิจการท้องถิน่ โดย

พึงพอใจในการใช้

การบริหารจัดการ

การให้การ

บริหารจัดการ

ยึดหลักธรรมภิบาล

บริการของ

ทีด่ ตี ามหลักธรรมา

สนับสนุน

ตามหลักธรรมา เพือ่ ให้บริการ

ประชาชนเพิม่

ภิบาล การให้บริการ

ของประชาชน

ภิบาล

มากขึ้น

ประชาชนได้อย่าง

- โครการจัดทาแผนทีภ่ าษี

ครอบคลุม สามารถ

และทะเบียนทรัพย์สนิ

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

- กิจกรรม โครงการเพือ่

ให้กบั ประชาชนได้

พัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ

ตอบสนองความ

- โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ

ต้องการ และสร้าง

พนักงาน ผู้นาท้องถิน่ ท้องที่

ความพึงพอใจในการ

- สนับสนุนกระบวนการ

รับบริการ

จัดทาแผนชุมชน

ประชาชนอย่าง
ครอบคลุม

เพิม่ ขึ้นปีละ - โครงการจัดทาแผนพัฒนา
5%

สานักปลัด

เทศบาลตาบลไม้งาม ตาม

กองช่าง

แนวทางและการมีสว่ นร่วม

กองคลัง
กอง
สาธารณสุข
และ
สิง่ แวดล้อม

แบบ ยท 03

หน่วย
สนับสนุน

หน่วย
สนับสนุน

หน่วย
สนับสนุน

หน่วย
สนับสนุน

หน่วย
สนับสนุน

หน่วย
สนับสนุน

หน่วย
สนับสนุน

หน่วย
สนับสนุน

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลไม้งาม

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลไม้งาม
สภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ตามคําบอกเล่าสืบต่อกันมาของคนเฒ่าคนแก่ และผู้รู้ในตําบลว่า ในสมัยก่อนมีผู้คนเข้า
ตั้ง บ้า นเรือ นอาศั ยอยู่ต ามริม ฝั่ง แม่ น้ํา ทางฝั่ง ตะวั น ออก อยู่กลุ่มหนึ่ง ต่อ มาได้ข ยายออกไปตามริม ฝั่ ง
แม่น้ําปิง จนกระทั่งในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จเยี่ยมเยียน
ราษฎรในหมู่บา้ นนี้ ได้มีราษฎรชาย เชือ้ สายมอญคนหนึ่ง ซึ่งเป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชื่อนายหม่อง
อู่แดง ได้นําไม้เท้า ซึ่งเป็นไม้เท้าที่มีความสวยงามมาก ขึ้นทูลเกล้าถวาย และทรงเป็นที่พอพระราชหฤทัย
มาก จึงได้ทรงแต่งตั้งให้ นายหม่อง อู่แดง เป็น ขุนโสภณพฤกษ์ ซึ่งแปลว่า ไม้งาม, ไม้ดี ปกครองหมู่บา้ นนี้
และต่อมาได้มีการประกาศแบ่งการปกครองออกเป็นตําบล โดย ขุนโสภณพฤกษ์ ได้เป็นกํานันคนแรกของ
ตําบล และได้ตั้งชื่อตําบลนีว้ ่า “ตาบลไม้งาม” มาจนทุกวันนี้
ที่ตั้ง และอาณาเขต
ที่ตั้ง ตําบลไม้งามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ําปิง ห่างจากที่ว่าการอําเภอเมืองตาก ขึ้นไป
ทางทิศเหนือ ประมาณ 4 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 1 เทศบาลตําบล จํานวน 9 หมู่บา้ น
อาณาเขต มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตําบลสมอโคน อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตําบลหัวเดียด ซึ่งขึน้ กับเทศบาลเมืองตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ําปิง
สภาพภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปของตําบลไม้งาม เป็นที่ราบเชิงเขามีความลาดเอียงจากทิศ
ตะวันออกมายังทิศตะวันตก จดแม่น้ําปิง มีพืน้ ที่ทงั้ หมด 25,393.13 ไร่ (40.63 ตารางกิโลเมตร)
สภาพภูมิอากาศของตาบลไม้งาม
ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
อุณหภูมิสูงสุด 41.7 องศาเซลเซียส ในเดือน เมษายน 2558
อุณหภูมิต่ําสุด 13.1 องศาเซลเซียส ในเดือน มกราคม 2558
ความชื้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 50% ถึง 80%
ปริมาณน้าฝน มีปริมาณน้ําฝนรวม 788.60 มิลลิเมตร
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
อุณหภูมิสูงสุด 41.8 องศาเซลเซียส
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556
อุณหภูมิต่ําสุด 8.8 องศาเซลเซียส
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557
ความชื้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 45% ถึง 81.5%
ปริมาณน้าฝน มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่อปี 1,055.22 มิลลิเมตร
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พื้นที่ป่า
พืน้ ที่ปาุ ของตําบลไม้งามเป็นพืน้ ที่ปุาสงวนแห่งชาติ หมู่ท่ี 5, 8 และปุามติ ครม. หมู่ท่ี 6,7
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แหล่งน้าํ ธรรมชาติ
- แม่น้ําปิง แม่น้ําปิงไหลผ่านทิศตะวันตกของตําบลตลอดแนว
- หนองน้ํา ตําบลไม้งามมีหนองน้ําธรรมชาติอยู่หลายแห่ง ได้แก่ หนองหลวง มีพื้นที่อยู่ใน
หมู่ที่ 1,6 และหมู่ที่ 7 มีขนาดประมาณ 1,988 ไร่, หนองกระทะ มีขนาดประมาณ 36 ไร่ หนองกระทุ่ม
มีขนาดประมาณ 60 ไร่ และหนองกลางมีขนาดประมาณ 46 ไร่ หนองกระทะ หนองกระทุ่ม และหนอง
กลาง มีพืน้ ทีอ่ ยู่ในหมู่ท่ี 1 รวมขนาดประมาณ 142 ไร่ ปีงบประมาณ 2555 โครงการชลประทานตาก ได้
ขุดลอกเป็นแก้มลิง, หนองคลองน้ําลัด มีพืน้ ที่อยู่ในหมู่ท่ี 1 มีขนาดประมาณ 28 ไร่ หนองตลุกตะเข้ มีพื้นที่
อยู่ท่หี มู่ท่ี 5 ขนาดประมาณ 7 ไร่ และหนองปลาผอมมีพืน้ ที่อยู่หมู่ท่ี 9 มีขนาดประมาณ 22 ไร่
แหล่งน้าํ ที่สร้างขึน้
-โครงการชลประทาน มีโครงการชลประทานขนาดกลางซึ่ง สูบ น้ําด้ว ยไฟฟูา 1 แห่ ง
มีคลองชลประทาน 1 สายระยะทาง 9 กิโลเมตร คลองส่งน้ําระยะทาง 7 กิโลเมตร พืน้ ที่รับน้ําชลประทาน
ทั้งหมด 2,660 ไร่
- อ่างเก็บน้าํ ขนาดเล็ก 2 แห่ง ในหมู่ที่ 8 บ้านสามไร่
- บ่อน้ําตืน้ จํานวน 96 บ่อ
- บ่อบาดาล (บ่อตอก) จํานวน 90 บ่อ
- ฝายกัน้ น้ําลําห้วยแม่ปะแหนะ 1 แห่ง
- การคมนาคมสะดวกสบาย มีถนนลาดยาง คือ ถนนเกาะตาเถียร - บ้านวังม่วง และทางด้านทิศ
ตะวันออกของตําบล มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 คือ ถนนสายพหลโยธิน ตาก-เชียงใหม่ ภายในตําบลมี
ทั้งถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง
- มีสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ําปิง เชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง ตําบลไม้งาม และ หมู่ที่ 5
บ้านวังม่วง ตําบลหนองบัวเหนือ ความยาว 400 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ใช้สัญจรเพื่อความ
สะดวกในการคมนาคมของประชาชนทั้งสองตําบล
สาธารณูปโภค
การไฟฟูา / ประปา
มีไฟฟูาใช้ทั้ง 9 หมู่บ้าน มีประชากรได้ใช้ไฟฟูาประมาณ 4,608 ครัวเรือน และมีระบบประปา
ภูมิภาคจํานวน 7 หมู่บา้ น มีระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 2 หมู่บา้ น คือ หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 8
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จานวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 11,645 คน แยกเป็นชาย 6,420 คน หญิง 5,225 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย
287 คน ต่อตารางกิโลเมตร
หมู่ที่
หลังคาเรือน
ชาย
หญิง
รวม
ชื่อกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นางณัฐรดา มาอินทร์
836
918
1,071
1,989
1
(กํานันตําบลไม้งาม)
229
276
328
604
นางศยามล สลีวงศ์
2
257
384
402
786
นางทับทิม พรมมา
3
141
199
221
420
นายนคร ทาปิน
4
นายนิคม มาครอง
417
586
596
1,182
5
1,532
2,503
1,042
3,545
นายสรัญ ฝึกฝน
6
1,851
1,336
1,359
2,695
นายภาคินทร์ พลนิรนั ดร์
7
66
113
103
216
นายธวัช ด้วงนา
8
72
105
103
208
นางลลิตา สุนทรชัยบูรณ์
9
รวม

5,401

6,420

5,225

11,645

ข้อมูลจาก สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลไม้งาม ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2559
สภาพทางเศรษฐกิจ
1. อาชีพ
- ทํานา
- เลี้ยงสัตว์
- รับจ้าง
กลุ่มต่าง ๆ
- กลุม่ เลีย้ งโค
- กลุ่มผู้ใช้นา้ํ
- กลุ่มประมง
- กลุม่ เลีย้ งแพะ
- กลุม่ ที่นอน
- กลุม่ ดอกไม้งาม

- ค้าขาย
- ทําไร่ทาํ สวน
- รับราชการ
- กลุ่มสตรีตาํ บลไม้งาม
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
- กลุ่มข้าวปทุมธานี
- กลุ่มเลีย้ งปลารวม
- กลุ่มน้าํ พริก
- กลุ่มสหกรณ์บริการไม้งาม จํากัด
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2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตาบลไม้งาม
- ปั๊มน้ํามัน 1 แห่ง ตัง้ อยู่ท่ี หมู่ที่ 7
บริษัทตากปิยะภัณฑ์ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด (ESSO)
- ปั๊มแก๊ซ LPG 2 แห่ง ตัง้ อยู่ หมู่ท่ี 5
- โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลไม้งาม
ที่
1

2

3

4

ประกอบกิจการ/ชื่อ
โรงงาน
จ 2-58(1)-ทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
2/39 ตก
คอนกรีตทุกประเภท
-สุทธิพัฒน์คอนกรีต
จ 3-2(1)-1/46 -อบ เก็บรักษา ลําเลียง
ตก
พืช เมล็ดพืช
-ทองเพียรพืชไร่
จ3-2(5)-1/40 -เก็บรักษาหรือลําเลียงพืช
ตก
เมล็ดพืช
2549
-สุวรรณาพืชผล
จ 3-3(2)-6/45 -ขุดตักหน้าดิน
ตก 2549
ทะเบียนโรงงาน

ชื่อเจ้าของ
นายสุชาติ สุทธิพัฒน์
อนันต์

179/1 ถนนพหลโยธิน หมูท่ ี่ 5
ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก

นายไพศาล ชมภู

โฉนดเลขที่ 30327 หมู่ที่ 9
ต.ไม้งาม

นางสุวรรณา
เดชภิรัตนมงคล

157 ถนนพหลโยธิน ม.6
ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก

นางมารยาท
เพียรสุภาพ (2)

นส.3ก. ทะเบียนเลขที่ 869
เลขที่ดิน 72 หมู่ท่ี 7 ต.ไม้งาม
อ. เมืองตาก
นส.3ก. ทะเบียนเลขที่ 827
เลขที่ดิน 28 หมู่ท่ี 7 ต.ไม้งาม
อ.เมืองตาก
เลขที่ 1 หมู่ท่ี 9 ต.ไม้งาม
อ.เมืองตาก
โฉนดเลขที่ 14621 ม.5
ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก
245 หมู่ท่ี 5 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก
35/2 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 7
ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก

5 จ 3-3(2)-ขุดตักหน้าดิน
7/45 ตก 2549

นางมารยาท
เพียรสุภาพ (3)

6

นายไพศาล ชมภู

จ 3-3(2)-8/45
ตก 2550
7 จ 3-4(1)-2/46
ตก 2551

-ขุดตักหน้าดิน
-ทองเพียรฟาร์ม
-ฆ่าสัตว์,เก็บ ชําแหละ ต้ม
นึ่งส่วนใดของสัตว์
-เอส เค อินเตอร์ฟดู ,บจก.
8 3-8(1) - 2/31 -ผลิตหน่อไม้ต้มบรรจุปี๊บ
ตก
2551
9 จ 3-43(1)-ผลิตปุ๋ย
1/44 ตก
10 3-14-1/15 ตก -ผลิตน้ําแข็ง

ที่ตั้ง

เอส เค อินเตอร์ฟูด
บจก.
นางพรทิพย์ ผลเกิด

เจษฎา มาร์เบิ้ล,บจก.

185 ม.5 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก

-ตากสมบุญพานิช หจก.

157/2 ถนนพหลโยธิน หมู่ท่ี 6
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2550
11 3-58(3)-2/37
ตก
2547
12 3-58(3)-2/40
ตก
2550
13 จ 3-58(3)3/45 ตก

-หจก.ตากสมบุญพานิช
-หินแกรนิตและหินอ่อน
ประดับ
-เหมืองมานันท์,บจก.
-เลื่อยหินแกรนิต
-บางกอกโมเดอร์นแกรนิต
,บจก.
-ทําผลิตภัณฑ์จากหิน
-สปาร์ เวิลด์เทรด,บจก.

ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก
เหมืองมานันท์,บจก.

ถนนพหลโยธิน 185 หมู่ท่ี 5
ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก

บางกอกโมเดอร์นแกรนิต
,บจก.

111/1 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 5
ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก

สปาร์ เวิลด์เทรด,บจก.

181 ถนนพหลโยธิน ม.5
ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก

- สถานประกอบกิจการ และร้านค้า ในเขตตําบลไม้งาม
- ร้านซินฟูายนต์
- ร้านอ่างศิลา
- บ่อปลาพิทักษ์
- อู่ซ่อมรถกาวใจ
- ร้านซีเอ ก๊อบปี้
- ร้านสนามแก๊ส
- ร้านหล่ออิเล็กทรอนิกส์
- โชติมาค้าวัสดุกอ่ สร้าง
- ร้าน The once
- ร้านขายโต๊ะหินอ่อน
- เหมืองมานันท์ จํากัด
- ร้านเน็ตคอมพิวเตอร์ครบวงจร
- ร้านพีเน็ตก๊อบปี้แอนด์เกมส์
- ร้านรักษ์ศินเกษตรภัณฑ์
- ร้านจําหน่ายหินแกรนิต ศิลาเจริญ
- ร้านจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ Concept
- สํานักงานบริการลูกค้า กสท. CAT Telecom
- ร้านรุง่ เรืองศิลาทิพย์
- ร้านแม่ผง สังฆภัณฑ์
- ร้านตากสิน ศึกษาภัณฑ์ ฯลฯ
- หจก.ริมปิงวัสดุกอ่ สร้าง
- หจก.ต๋องพัฒนา
- สมศักดิ์การช่าง
- ร้านค้า (ย่อย) ประมาณ 100 แห่ง
- ร้านจําหน่ายน้ํามันขนาดเล็ก 10 แห่ง
- ร้านแกะสลักหิน จํานวน 2 แห่ง
ร้านแกะสลักหิน หมู่ท่ี 6 และ ร้านรุง่ เรืองแกรนิต หมู่ที่ 7
- ร้านตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ 1 แห่ง คือ บริษัทตากฮอนด้าคาร์ จํากัด
- โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง คือ บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟูด จํากัด เลขที่ 245 หมู่ที่ 5 ตําบลไม้งาม
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0-5551-2320
- ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น จํานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ท่ี หมู่ที่ 7
- สนามไดร์ฟกอล์ฟ จํานวน 1 แห่ง ดังก้องไดร์ฟวิ่งเรนจ์ & รีสอร์ท
- สนามฟุตบอลหญ้าเทียม จํานวน 1 แห่ง
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- โรงแรมในตําบลไม้งาม
ที่
ชื่อโรงแรม
สถานที่ตั้ง
จานวนห้องพัก
1 เทพประทาน
196 ม.6 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก
22
2 ไม้งามรีสอร์ท
37/11 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก
15
โทร. 0-5551-2777,05551-3326
3 นภาลัย รีสอร์ท 242 ม.5 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก
9
4 โรงแรมชยังกูร
56/13 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมือง
20
การ์เดนท์
ตาก
5 โทนี่ รีสอร์ท
69 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก
28
6 พฤกษารีสอร์ท 84/11 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมือง
10
ตาก
7 ลานฟูาสาง
155/5 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมือง
8
รีสอร์ท
ตาก
8 ดังก้องฟิวเจอร์ 222 ม.5 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก
5
9 ทองธารารีสอร์ท 72 ม.5 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก
4
10 ธนกฤตโฮเต็ล
199/9 ม.6 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก
25
11 ดีไลท์ รีสอร์ท
ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก
26
12 ฐนรัชรีสอร์ท
ม.7

เจ้าของ
นายสิงหนาท เมฆประมวล
ม.ล.สืบสวัสดิ์ นันทวัน

นายศรัน จินดาสุทธิ์
ด.ต.พัฒนศิริ ศรีทอง
นางสายพิณ ร็อซซี่
นางสุทธิพร อนันต์
นายบรรพต แสนนรินทร์
น.ส.พนิดา ดังก้อง
นางจันจิรา พันช์
นางพัชญา ไชยทองศรี
นายกันตพงค์ นามเสถียร

- มีบ้านเช่าจํานวน 18 ราย
- ร้านอาหาร
- ร้านครัวหนองหลวง
- ร้านติม๋ อาหารตามสัง่
- ร้านอาหารปูาม่วย
- ร้านข้าวต้มเฮียอ้วน
- ร้านอาหารปูาวิไล

- ร้านอาหารครัวกาญ
- ร้านไชโยอีสาน
- ร้านหน้ามอปาร์ตี้
- ร้านอาหารครัวคุณย่า
- ร้านปูาดา

- ร้านเมืองตาก - ร้านศุภาแหนมเนือง
- ร้านเถียงนา - ร้านอาหารปักษ์ใต้
- ราชาอาหารตามสัง่
- ร้านครัวแม่ยาย
- ร้านก๋วยเตีย๋ วคั่วไก่ - ร้านอิงฟูา

- หอพัก และที่พัก
- หอพักภัทรมน
- หอพักแสนสุข
- หอพักคําหล้า
- หอพักณัฐนนท์
- หอพักธนัญวรรณ 2

- หอพักนภาพร
- หอพักเต็งหนึ่ง
- รัฐพล คอร์ท
- หอพักเอมศิริ
- หอพักดาวดี

- หอพักแม่ปิง
- หอพักทองสุกใส
- หอพักชมฟูา 2
- หอพักศิรมณี
- หอพักสุทัชพงศ์

- หอพักอรทิรา
- หอพักมาแตง
- หอพักบ้านน้องบีม
- หอพักเจริญสุขแสง
- หอพักเพลินพิชญ์
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- หอพักเมริทคอร์ท
- หอพักวัชระวุฒิ
- หอพักพฤกษาเพลส - หอพักน้องเปิ้ล
- หอพักชมพู่
- หอพักตวงพร
- หอพักฤทัยพัต
- หอพักบ้านไร่
- เอส เอ็น อาร์พาร์ตเม้นท์ - หอพักสุขสงบ
- หอพักเทียนชัย
- หอพักชะลอ
- หอพักรมินตรี
- หอพักชะลอ 2
- หอพักฐิตมิ า
- หอพักสมปอง
- ช. แมนชั่น
- หอพักณิตยา

- หอพักธนัญวรรณ
- หอพักเอฟูา
- ลําแพนคอร์ท
- หอพักชมฟูา
- หอพักสายสัมพันธ์
- หอพักเคพีแมนชั่น
- กฤษณาอพาร์ตเมนต์
- หอพักสายปาน
- หอพักครูกวาง

- โชคดีการ์เดนท์
- หอพักไอยรา
- หอพักปรียานุช
- หอพักบงกต
- กรีน แมนชั่น
- ห้องเช่าสหรัฐ
- หอพักพานทอง
- หอพักวีเพลส
- หอพักอังคณา

สภาพสังคม
ด้านการศึกษา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลไม้งาม
จานวน 3 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้
2. ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
จานวน 3 แห่ง
- โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม
- โรงเรียนบ้านวังม่วง
- โรงเรียนบ้านหนองกระโห้
3. ระดับมัธยมศึกษา จานวน 1 แห่ง
- โรงเรียนผดุงปัญญา
4. ระดับอุดมศึกษา จานวน 1 แห่ง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
สถาบัน และองค์กรทางศาสนา
วัดและสํานักสงฆ์จํานวน 7 แห่ง ดังนี้
-วัดเกาะตาเถียร หมู่ท่ี 1 -วัดไม้งามหลวง หมู่ที่ 2
-วัดท่าช้าง หมู่ที่ 4
-วัดวังม่วง หมู่ที่ 5
-วัดเขาถ้ํา หมู่ที่ 6
-วัดหนองกะโห้ หมู่ท่ี 7
-สํานักสงฆ์ดอยดงน้อย บ้านสามไร่ หมู่ท่ี 8
ส่วนราชการในเขตเทศบาลตาบลไม้งาม
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
- โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ
- มณฑลทหารบกที่ 310
- ศูนย์วจิ ยั และบํารุงพันธุ์สตั ว์ตาก
- สํานักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนปุา ตาก
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- ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน้ําจืด ตาก
- ศูนย์จักรกลประมง ตาก
- สถานีวทิ ยุกระจายเสียงตํารวจตระเวนชายแดน
- สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก
- กองร้อยบังคับการ และบริการจังหวัดตาก
การสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไม้งาม 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ท่ี 4 บ้านไม้งาม
ประเภทการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไม้งาม
5 อันดับแรก
(1) ระบบไหลเวียนโลหิต (ความดัน)
(2) ระบบต่อมไร้ท่อ (เบาหวาน)
(3) ปวดกล้ามเนือ้
(4) ระบบหายใจ
(5) วิงเวียนศีรษะ
ศูนย์กีฬาประจาตาบลไม้งาม
- สนามกีฬา หมู่ท่ี 1 มีสนามฟุตบอล 11 คน
- สนามกีฬา หมู่ท่ี 4 มีสนามฟุตบอล 7 คน
- สนามกีฬา หมู่ท่ี 6
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- จุดตรวจประจําตําบล 2 แห่ง หมู่ท่ี 5 บ้านวังม่วง และหมู่ที่ 4 บ้านไม้งาม
- ศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนตําบลไม้งาม 1 แห่ง
- อาสาสมัครตํารวจบ้าน 1 ชุด
- ศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทตําบลไม้งาม 1 แห่ง
- ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ ้าน
ภัยธรรมชาติ
1. น้ําท่วม ในฤดูฝนเกิดน้ําปุาไหลหลาก และเกิดน้ําท่วมทําให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
2. ภัยแล้ง เกิดภัยแล้งในพืน้ ที่นอกเขตชลประทาน คือหมู่ที่ 6, 7, 8
3. การระบาดของโรคและแมลง เกิดการระบาดในพืชได้แก่ขา้ ว ถั่วเหลือง ในสัตว์ ไก่ โค แพะ
4. วาตภัย ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
5. โรคติดต่อต่าง ๆ
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ข้อมูลชีวภาพ
พันธุ์พชื พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ
พันธุ์พชื และพื้นที่ที่ปลูก
- ข้าวนาปี พันธุ์ท่ปี ลูก พิษณุโลก 2, กข15, สุพรรณบุรี 90, ขาวมะลิ 105, ปทุมธานี 1,ชัยนาท 1
พืน้ ที่ปลูก 3,230 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 540 กิโลกรัม / ไร่
- ข้าวนาปรัง พันธุ์ที่ปลูก สุพรรณบุรี 90, ชั ยนาท 1, ปทุมธานี 1 พื้นที่ปลูก 1,200 ไร่ ผลผลิต
เฉลี่ย 600 กิโลกรัม / ไร่
- ถั่วเหลือง พันธุ์ที่ปลูก สจ.4 และเชียงใหม่ 60 พื้นที่ปลูกในฤดูแล้ง 330 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 200
กิโลกรัม / ไร่
- ไม้ผล ลํ าไยพันธุ์อีดอ พื้น ที่ 717 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 770 กิโ ลกรัม / ไร่ มะม่ วงอกร่อ ง, แก้ว ,
เขียวเสวย, พืน้ ที่ 300 ไร่ ผลผลิต 900 กิโลกรัม / ไร่
- ถั่วลิสง
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ และประมง
การเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรในตําบลไม้งาม มีการเลีย้ งสัตว์เพื่อจําหน่ายได้แก่ สุกร โคเนือ้ โคพื้นเมือง
แพะ มีการเลี้ยงไก่ เป็ด เพื่ อจําหน่ายและบริโภคในครัวเรือน การเลี้ยงโคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจให้กับ
ตําบลไม้งาม คือ โคพันธุ์ตาก และพันธุ์ลูกผสม อเมริกันบราห์มัน
เกษตรกรมีการเลี้ยงปลาเพื่อจําหน่าย ในบ่อในไร่นาได้แก่ปลาจําพวกกินพืช เช่น ปลานิล ปลาใน
ปลายี่สก เป็นส่วนใหญ่มีการเลีย้ งปลากินเนื้อ และปลาสวยงามเพียงเล็กน้อย
ข้อมูลการใช้ที่ดินด้านการเกษตรของตาบลไม้งาม
พืน้ ที่การเกษตร (ไร่)
พืน้ ที่
หมู่ท่ี
ชื่อหมู่บ้าน
ไม้ผล
ทั้งหมด
นา
ไร่
อื่นๆ
ยืนต้น
1 บ้านเกาะตาเถียร
1,134
139
37
4
8
2
บ้านไม้งาม
991
218
2
5
3
บ้านไม้งาม
1,284
172
2
3
4
บ้านไม้งาม
1,174
170
28
2
6
5
บ้านวังม่วง
4,151
374
485
80
18
6
บ้านแพะ
1,573
54
20
7
7
บ้านหนองกะโห้
3,398
154
60
12
8
บ้านสามไร่
5,846
110
493
25
6
9
บ้านหนองตาจัน
1,153
380
110
40
8
รวม
19,704 1,563 1,361 235 1,968

พืน้ ที่อื่นๆ
รวม
(ไร่)
188
946
225
766
177 1,107
206
968
957 3,194
81
1,492
226 3,172
634 4,212
538
615
3,232 16,472

หมาย
เหตุ
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ข้อมูลแสดงประเภทของการทาการเกษตร (ทานา)
อ้างอิงข้อมูลจาก http://e-plan.dla.go.th/eco/report2_1_moo.jsp?orgId=5476

ข้อมูลแหล่งน้าทางการเกษตร (แหล่งน้าธรรมชาติ)
อ้างอิงข้อมูลจาก http://e-plan.dla.go.th/eco/report3_2_moo.jsp?orgId=5476
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ข้อมูลแหล่งน้าทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง)
อ้างอิงข้อมูลจาก http://e-plan.dla.go.th/eco/report3_3_moo.jsp?orgId=5476

ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
อ้างอิงข้อมูลจาก http://e-plan.dla.go.th/eco/report4_moo.jsp?orgId=5476

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลไม้งาม

ภูมิปัญญาท้องถิน่
เกษตรกรตําบลไม้งาม มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งเพิ่ม
รายได้ในครอบครัว และทําในช่วงเว้นว่างจากการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่
-

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การทําแคบหมู
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทําเต้าเจีย้ วเมืองตาก
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทําไส้เมี่ยง
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทําข้าวแตน,นางเล็ด
การประดิษฐ์เครื่องกกลูกสุกร
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทําข้าวเกรียบงาดํา
การนวดแผนไทย
การทําลูกประคบ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ คือการทําแหนมกระปุก (หมูส้ม)
การทําที่นอน ผลิตภัณฑ์จากนุ่น
การทําดอกไม้จันทน์
ผลิตภัณฑ์นา้ํ พริกต่าง ๆ
การทําอิฐ
ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ หมูท่ ี่ 5

มวลชนจัดตั้ง
-

ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุน่ จํานวน 140 คน
- อสม. จํานวน 150 คน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จํานวน 2 รุน่ จํานวน 86 คน
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา 1 รุน่ จํานวน 36 คน - กลุ่มรักษ์สุขภาพ จํานวน 140 คน
กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ดี จํานวน 60 คน
- กลุ่มสตรีดอกไม้งาม จํานวน 150 คน
ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจําหมู่บา้ น (ชรบ.) จํานวน 24 คน
อาสาสมัครปูองปรามยาเสพติดตําบลไม้งาม จํานวน 300 คน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลไม้งาม
- กลุ่มแม่บ้านเกษตร จํานวน 200 คน
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตําบลไม้งาม
- คณะกรรมการกีฬาหมู่บา้ น
อาสาสมัครตํารวจบ้าน จํานวน 50 คน
กลุ่มพลังยาเสพติดตาสับปะรด หมู่บ้านละ 25 คน จํานวน 225 คน
สภาเด็กและเยาวชนตําบลไม้งาม
กลุ่ม To Be Number One ตําบลไม้งาม
ศูนย์พัฒนาและฟืน้ ฟูคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตําบลไม้งาม

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลไม้งาม

แผนที่ตาบลไม้งาม
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560)
2.1 สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 – 2560
- สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เทศบาลตาบลไม้งาม มีโครงการในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลไม้งาม (พ.ศ. 2559 - 2561)
ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 127 โครงการ จ านวนเงิน 25,795,555 บาท มี การ
เบิกจ่ายและดาเนินการโครงการแล้วเสร็จ จานวน 105 โครงการ จานวนเงิน 22,872,011.31 บาท
และโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการทั้งหมด 22 โครงการ จานวนเงิน 1,840,700 บาท (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 แสดงความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561))
- โครงการตามแผนพั ฒนาสามปีเทศบาลตาบลไม้ง าม (พ.ศ. 2559 – 2561) และเพิ่ม เติม
ฉบับที่ 1 – เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 มีเป้าหมายในการดาเนินงานในปี 2558 จานวน 148 โครงการ
- โครงการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณในปี 2558 มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 127 โครงการ
- ความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการ
- ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 105 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.68 ของจานวน
โครงการทั้งหมด
- ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.32 ของจานวนโครงการ
ทั้งหมด
- รายละเอียดจาแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังต่อไปนี้
1. ยุ ท ธศาสตร์การพั ฒนาด้า นโครงสร้า งพื้น ฐานและการวางผั ง เมื อง จ านวน 24 โครงการ
สามารถดาเนินการได้ 24 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเน้น เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 18
โครงการ สามารถดาเนินการได้ 15 โครงการ ไม่ได้ดาเนินการ 3 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
จานวน 7 โครงการ สามารถดาเนินการได้ 7 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้า นการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ย ว จ านวน 1 โครงการ
ไม่ได้ดาเนินการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน 47 โครงการ ดาเนินการ 39 โครงการ ไม่ได้ดาเนินการ 8 โครงการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 5 โครงการ
สามารถดาเนินการได้ 2 โครงการ ไม่ได้ดาเนินการ 3 โครงการ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จานวน 25 โครงการ ดาเนินการ
18 โครงการ ไม่ได้ดาเนินการ 7 โครงการ
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- การสรุปผลการดาเนินงานของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในตาบล ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา นั้น ทางเทศบาลตาบลไม้งาม ได้ดาเนินการโครงการต่าง ๆ ตาม
แผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) และตามเทศบั ญญั ติง บประมาณรายจ่า ยประจาปี โดยได้
ดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน และแนวทางการพัฒนาที่ได้กาหนดไว้ สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งสรุปผล
การดาเนินงานได้ดังต่อไปนี้
1. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการวางผั ง เมื อ ง ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณทั้งสิน้ 24 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
2. ยุท ธศาสตร์การพั ฒนาด้า นการพั ฒนาคุณ ภาพชีวิต มุ่ ง เน้น เศรษฐกิจ พอเพีย ง ได้รับ การ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 18 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
83.33 ไม่ได้ดาเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 7 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100
4. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้า นการส่ ง เสริม เศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ย ว ได้รั บ การจั ด สรร
งบประมาณทั้งสิน้ 1 โครงการ ไม่ได้ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 0
5. ยุท ธศาสตร์การพั ฒนาด้านการศึ กษา ศาสนา ศิ ลปวั ฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิน้ 47 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 39 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 82.98 ไม่ได้ดาเนินการ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.02
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรร
งบประมาณทั้งสิน้ 5 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ
ไม่ได้ดาเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ทั้ง สิ้ น 25 โครงการ ด าเนิ น การแล้ว เสร็จ 18 โครงการ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 72.00 ไม่ ไ ด้
ดาเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.00
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แผนภูมแ
ิ สดงผลการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561)
แผนภูมจ
ิ าแนกจานวนโครงการทีด
่ าเนินการแสดงเป็นรายยุทธศาสตร์
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ิ าแนกจานวนงบประมาณทีด
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และจากการประเมิ น ผลความพึง พอใจต่อ ผลการด าเนิน งานตามยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒนาของ
เทศบาล โดยดาเนินการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในตาบลไม้งาม ในประเด็นต่า ง ๆ สรุปได้
ดังต่อไปนี้
1. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลไม้งาม ในภาพรวม
2. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลไม้งาม จาแนกตามยุทธศาสตร์ โดย
ประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ของเทศบาลตาบลไม้งาม ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการวางผังเมือง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุท ธศาสตร์การพั ฒนาด้า นการจัด ระเบียบชุ มชน สั ง คม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
5. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
งานวิเคราะห์ น โยบายและแผน ส านั กปลั ด เทศบาล ได้ด าเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล กลุ่ ม
ตัวอย่างจากหมู่บา้ น จานวน 80 รายโดยใช้แบบสอบถามจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผล
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดาเนินการสอบถามความพึงพอใจในเรื่องเกี่ยวกับ
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของโครงการ / กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ของเทศบาล ได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และสรปุผลความพึงพอใจในแต่ละด้าน ได้ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลไม้งาม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง ผลการสารวจ
ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจาปี 2559 สรุปได้วา่ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไม้งาม
พอใจในด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.50
อันดับรองลงมา พอใจในด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ
57.50 ส่วนด้านที่พอใจน้อยที่สุดคือ ด้านการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ
40.00

52.
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กราฟแสดงระดับความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการส ารวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจาปี 2559 สรุป ได้ว่า ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลไม้งาม พอใจในด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรมมากที่สุด
คิด เป็ นร้อ ยละ 57.75 อั นดั บ รองลงมา พอใจในด้านการประชาสัม พั น ธ์ใ ห้ ป ระชาชนรับ รู้ข้อมู ล ของ
โครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ร้อยละ 56.25 ส่วนด้านที่พอใจน้อยที่สุดคือ ด้านการเปิดโอกาสให้
ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ร้อยละ 40.00

48.
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กราฟแสดงระดับความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลไม้งาม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบี ยบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อ ย ผลการส ารวจความพึงพอใจตามยุท ธศาสตร์การพัฒนา ประจาปี 2559 สรุปได้ว่ า
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไม้งาม พอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 52.50 อันดับรองลงมา พอใจในด้านผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 47.50 ส่วนด้านที่พอใจน้อยที่สุดคือ การรายงานผลการ
ดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ร้อยละ 36.25
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กราฟแสดงระดับความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ านการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ผลการ
สารวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจาปี 2559 สรุปได้ว่า ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลไม้งาม พอใจในด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ
55.00 อันดับรองลงมา พอใจในด้านการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 52.50 ส่วน
ด้านที่พอใจน้อยที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ร้อยละ 41.25
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กราฟแสดงระดับความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผลการส ารวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจาปี 2559 สรุปได้ว่า
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลไม้งาม พอใจในด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม คิด เป็นร้อยละ 52.50 อัน ดับรองลงมา พอใจในด้านการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด ร้อ ยละ 50.00 ส่ว นด้า นที่ พ อใจน้ อ ยที่สุ ด คือ ด้า นการเปิด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ว นร่ว มใน
โครงการ/กิจกรรมร้อยละ 40.00
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กราฟแสดงระดับความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผล
การสารวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจาปี 2559 สรุปได้ว่า ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลไม้งาม พอใจในด้านการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.00
อันดับรองลงมาคือ ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ
47.50 ส่วนด้านที่พอใจน้อยที่สุดคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ 40.00
44.
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลไม้งาม

กราฟแสดงระดับความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 6

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล ผลการสารวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจาปี 2559 สรุปได้ว่า ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลไม้งาม พอใจในด้านผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 50.00 อันดับรองลงมาคือ ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจ กรรม ด้านการเปิดโอกาสให้ป ระชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม และด้า น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 47.50 ส่วนด้านที่พอใจน้อยที่สุดคือ
ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม และด้านการดาเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 43.75
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กราฟแสดงระดับความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 7

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลไม้งาม

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
“ความมั่นคง”
การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งระดับ ประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และป๎จเจกบุคคล และมี ความมั่น คงในทุกมิติ ทั้งมิ ติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศ
ที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น
ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิตที่มีอยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
“ความมั่งคั่ง”
ประเทศไทยมีการขยายตั วของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็ นประเทศในกลุ่ม ประเทศ
รายได้สูงความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น
เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทงั้ จากภายในและภายนอกประเทศ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง
การผลิต การค้า การลงทุน และทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในการะดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางป๎ญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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“ความยั่งยืน”
การพั ฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณ ภาพชีวิต ของประชาชนให้ เพิ่ม ขึ้นอย่า ง
ต่อ เนื่ อ ง ซึ่ง เป็ น การเจริญ เติบ โตของเศรษฐกิจ ที่ไ ม่ ใ ช่ท รัพ ยากรธรรมชาติเ กิน พอดี ไม่ ส ร้ า งมลภาวะต่ อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอือ้ อาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อ
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และทาให้ประเทศพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพั ฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องกาหนด ยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนือ่ งและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติท่จี ะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คง
1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
1.3 การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
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2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริม
การค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ
ไทย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
3.2 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
3.3 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
4.1 สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
4.2 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
6.3 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ
6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้ มีความชัด เจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มี
หน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้
การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญ กับ การกาหนดทิศ ทางการพั ฒนาที่มุ่ง สู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จาก
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ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสูป่ ระเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
การกาหนดตาแหน่งทางยุ ทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกาหนด
ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี คสช. ได้จัดทาขึน้
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน การขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอิน ทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่ง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีน วัตกรรมสูง ที่เป็ นมิต รต่อ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ ประชาชาติต่อหัว (GNP Per
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.)
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ
(2) การศึกษาและการเรียนรูไ้ ด้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มปี ระสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และด้านการบริหารจัด การ รวมทั้ง สนับ สนุนและผลักดั นให้ ผู้ประกอบการมีบ ทบาทหลั กด้า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่า งแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางป๎ญญา
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
กาลังคนและแรงงาน ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการ
เปิดเสรีของประชาคม อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงาน
ทั้งระบบมีการเรียนรู้ ขั้นพืน้ ฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและป๎จจัยการผลิต
มีความยืดหยุ่นใน การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถ
เคลื่อนย้ายไปสู่สาขา การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
และบริการจัดท้ากรอบ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับ
ทักษะของแรงงานไทย
1.3 การส่ง เสริมผู้ประกอบการที่เข้ม แข็ งและพาณิชย์ดิจิต อล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ ดาเนินธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วน ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยาย
ตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
และบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจติ อล
1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ
เชื่อมโยงพืน้ ที่ เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการ เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่าง เมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
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ท่าเรือ อิเล็กทรอนิกส์เต็ม รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการ พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและ
ผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
การเป็นฐาน การผลิตในภูมิภาคอาเซียน
1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิต
สินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้าน วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถ
ในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จาเป็นสาหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับ ศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ
รวมทั้ง ส่งเสริมการรวมกลุ่ มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะ
สหกรณ์ ห้าง หุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่และ แหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง
ตลอดจนส่งเสริม และเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความ เชื่อมโยง
กันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการ เติบโตของ
การท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ ทันสมัยทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและจัดท้า กฎหมายเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรั บการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ แข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดย สนับสนุนการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรม
การท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้ง ประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์ รวมทั้ง
ระบบ พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยง การผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็น ศูนย์กลาง
การผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการ
ขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งป๎จจั ยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลด
อุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการ
อานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งป๎ญญาและการเรียนรูม้ ุ่งเน้นการ พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้าม ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสาคัญ
เรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่ สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม
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2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝีมือแรงงาน
เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ ประสบการณ์ มี
รายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรัง
ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ป๎จเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้าง
ความรับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผเู้ รียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง
รวมทั้งระบบการ ประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรูเ้ พื่อ สร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่
ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการ เรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต กาลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้ องการของตลาด การวิจัยและ การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการ
เรียนรู้
2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การแพทย์เพื่อ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย สาหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุ ข ภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพั ฒนา ระบบข้อมู ล
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน รูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูก่ ารเป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติทงั้
ในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ งานวิจัย (Academic
Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้
ความสาคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การ ขับเคลื่อนนโยบายของ
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดย การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสัง คมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม ของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล ผู้สูงอายุ
เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวติ ประจาวันสาหรับผู้สูงอายุ
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3. การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ แรงงาน โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ โครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ ระบบ มาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ ทางการ
ผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง กับพื้นที่
สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้ นทุนทางการเกษตรโดย สนับสนุนป๎จจัย
การผลิต
3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน ระดับป๎จเจก
โดย
(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กาหนดเป็น
นโยบายที่อยู่อาศั ยแห่ง ชาติและเมื องน่า อยู่ พัฒนาโครงการที่อ ยู่อ าศั ยแก้ป๎ญ หาชุ มชนแออัด ในเมือ งโดย
ดาเนินการร่วมกับ ภาคธุรกิจเอกชน และ
(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare)
ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost
Sharing)
3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดิ นเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากินในที่ดิน ปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่เี ป็นธรรม เช่น ภาษีท่ดี ินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และ การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ ประชาชน
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดป๎ญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายปุาชุมชน กฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและ ระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอ
ต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา
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4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า
การลงทุน และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอานวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความ สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความสาคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้ นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสาคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิ ประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอานวยความสะดวก ด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคานึงถึง
ขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิ กาลังของทุกภาคส่วน นาระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ปาุ ไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่าง
ยั่งยืนและแบ่งป๎นผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และ
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัด ทาฐานข้อมูลที่ดิน
เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ดี ินในอัตราก้าวหน้า กาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกาหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่ม น้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง ลด
ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนาแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจาเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่ อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้ แล้ว ที่มี
ประสิท ธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่ เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value Chain)
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ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้
ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทางอากาศ
ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขป๎ญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพื่อน้า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบ การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผน แม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน และ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการ
บริ ห ารจั ด การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งด้ า นภั ย พิ บั ติ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรั บ มื อ และปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค ส่วน ส่งเสริม
การวิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตั วต่อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความ ร่วมมือ
ระหว่า งประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศและภั ยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ ความสาคัญ กับ การ
ปูอ งกัน น้าท่ว ม วางแผนปูอ งกัน เมื อ งและพื้ น ที่ชายฝ๎่ง พั ฒ นาเมื อ งที่ส ามารถปรับ ตั ว และยืด หยุ่น ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของ
ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้ง
การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่รี ุนแรงในอนาคต
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มปี ระสิทธิภาพ
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรัปชันและ
คดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน ภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็ก กะทัดรัด แต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
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6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท.ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน ต่างๆ ใน
ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน ที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น จานวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง
1.3 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีซ่งึ พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะได้แถลง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่า การเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินในครั้งนีแ้ ม้จะเป็นการใช้อานาจ และทาหน้าที่ตามกฎหมายดังที่รัฐบาลก่อนๆ เคยปฏิบัติมา แต่
ก็มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบางประการ อันทาให้ รัฐบาลนี้แตกต่างจากรัฐบาลอื่นๆ อยู่บ้าง ในด้านเงื่อนไข
รัฐบาลนี้เข้ามาสืบทอดงานและสานต่ อภารกิจจากการที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เคยกาหนด
แนวทางการแก้ป๎ญหาของประเทศไว้ก่อนแล้วเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่เมื่อเข้าควบคุมอานาจการปกครองประเทศ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดย
ระยะแรก ได้มุ่งเน้นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้กาลังและอาวุธสงครามก่อ ความ
รุนแรง แก้ไขผลกระทบ จากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ
นานกว่า 6 เดือน ตลอดจนได้ เร่งแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน และมุ่งนาความสงบสุข
ความสงบ กลับคืนสู่ประเทศ จากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เข้าสู่
ระยะที่สอง ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ
(สนช.) การเสนอร่ า ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 และการจั ด ตั้ ง
คณะรัฐมนตรีชุดนีห้ ลังจากนั้น คสช.จะลดบทบาทและภารกิจเป็นที่ปรึกษาและทางานร่วมกับคณะรัฐมนตรีใน
การ พิจาณาหรือแก้ไขป๎ญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติส่วนที่จะตามมาในเร็ววันคือ
การจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะธรรมมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง
เศรษฐกิจ และ สังคมอันมั่นคงให้แก่ประเทศก่อนจะส่งผ่านไปสู่
ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการ จัดการเลือกตั้งทั่วไป
เงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดาเนินการต่อไป โดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับป๎จจุบัน ได้กาหนด หน้าที่ของรัฐบาลไว้ 3 ประการเป็นครัง้ แรก คือ
1) การ บริหารราชการแผ่นดิน
2) การดาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ
3) การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ
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รัฐบาลจึงขอกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ทั้ง 3 ประการดังกล่าวด้วย ในด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการ เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสาคัญ ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็ น
แนวคิด ใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความต้องการของ
ประชาชน เป็นแนวทาง ในการกาหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการ
ปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่น ถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องการให้
ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่า ประเทศจะก้าวทางไหน เพื่อเตรียมตัวได้ถูกต้อง 2 นโยบายรัฐบาล
11 ด้าน คือ
1) การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3) การลดความเหลือ่ มล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรูก้ าร ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม
9) การ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมดี
1.4 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้น้อมนาแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็น
แนวทางในการปฏิ บั ติเพื่อ ใช้เป็ น หลั กหรือ แนวทางในการปฏิ รูป และพั ฒ นาประเทศให้ เป็ น ไปในทิ ศ ทางที่
เหมาะสมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวั ตของสภาพแวดล้อมโลก
และภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่ง
ผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดังนั้นการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่เน้นการเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จาเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและ
ภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่ม
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ภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
ขณะเดียวกัน จาเป็ นต้องสร้างความพร้อมสาหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ ควบคู่กับ การยกระดั บคุณ ภาพคน การเสริม สร้า งองค์ความรู้ การพั ฒนานวั ตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
การกาหนดยุทธศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ความสาคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยนาทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สาคัญ
ได้แก่ การเสริมสร้า งทุนสังคม (ทุนมนุษย์ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยสู่สังคมคุณภาพมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับป๎จเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความ
เสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นธรรม สาหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจ ภายในประเทศให้ เ ข้ม แข็ ง โดยใช้ ภู มิ ป๎ ญ ญา ความคิด สร้า งสรรค์ ให้ ค วามส าคัญ กั บ การปรั บ
โครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและ
กัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งทาง
การเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิต
ภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ การเพิ่ม
บทบาทไทยในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกัน จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพ
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีสว่ นร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่า
เทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตสานึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรร
มาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาหมาย และ
ตัวชีว้ ัด ดังนี้
วิสัยทัศน์
ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ
มีภูมิคมุ้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
เจตนารมณ์
1. เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติ
2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นภายใต้ระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเป็น
การใช้พระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อานาจนั้นโดยมี
สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง
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3. สร้างเสถียรภาพในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่าง
สมบูรณ์และยั่งยืน
4. ยกระดั บ การศึกษาสร้า งมาตรฐานของการด ารงชีวิต ของประชาชนในสั ง คมไทยตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขอย่างยั่งยืนตลอดไป
พันธกิจ
1. การสร้า งความเป็นธรรมในสั งคม การรักษาความสงบเรีย บร้อ ย และการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์สร้างสั งคมที่มี คุณ ภาพ ทุ กคนมี ความมั่ น คงในชีวิต ได้รับ การคุ้มครองทางสัง คมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของชาติและการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐอย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึง
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวติ มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง สามารถปรับตัวรูเ้ ท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยพัฒนาฐานการผลิต
และบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิป๎ญญา สร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตรความมั่ น คงด้ า นอาหารและพลั ง งาน ปรับ โครงสร้า งการผลิต และการบริ โ ภคให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
5. ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐให้เกิดความโปร่งใส ด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและยั่งยืน
เป้าหมายหลัก
1. คนและสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคม
ลดลง ดัชนีมวลรวมความสุขของคนไทยเพิ่มมากขึ้น และความพึงพอใจในบริการขั้นพืน้ ฐานของรัฐเพิ่มมากขึ้น
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น และ
สถาบันทางครอบครัวและทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสาคัญกับการเพิ่ม
การผลิตภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในปริมาณที่ลดลง รวมทั้งเพิ่มพืน้ ที่ปาุ ไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลไม้งาม

5. ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นอยู่ใน
ลาดับที่ดีขนึ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มีกลยุทธ์และตัวชีว้ ัด ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสัน้ ดังนี้
1. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดยวัดจากอัตราผู้เข้ารับการศึกษาต่อในทุ กระดั บ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และการออกจากการศึกษากลางคันไม่เกินร้อยละ 5
2. การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชาชน โดยการประเมินจากความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการรักษาจากหน่วยงานของรัฐ โดยในภาพรวม ประชาชนจะต้องมีระดับความพึงพอใจในการรับบริการ
อยู่ในระดับมาก ภายในปีงบประมาณ 2558
3. มี การปรั บปรุ งแก้ไขกฎหมาย เพื่ อให้ เกิ ดความเป็ นธรรมในสั งคม โดยวั ดจากร่ าง
กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนร่างกฎหมายที่เข้าสู่
ระเบียบวาระของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในปีงบประมาณ 2558
4. มี การขยายเขตไฟฟูาให้ บ้านเรือนราษฎรห่ างไกล ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
ภายในปี งบประมาณ 2558
5. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรักษาความปลอดภั ยในชี วิต ทรัพย์สิ นของประชาชน
โดยพิจารณาจากอัตราคดีความที่เกี่ยวข้องลดลง ร้อยละ 20 ภายในปีงบประมาณ 2558
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
1. มี การขยายเขตไฟฟูาให้ บ้านเรือนราษฎรห่ างไกล ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
ภายในปี งบประมาณ 2564
2. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรักษาความปลอดภั ยในชี วิต ทรัพย์สิ นของประชาชน
โดยพิจารณาจากอัตราคดีความที่เกี่ยวข้องลดลงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 20 ต่อปี จนถึงปีงบประมาณ 2564
 กลยุทธ์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้าและการคุ้มครองสิทธิทางสังคม
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสัน้ ดังนี้
1. การปรับโครงสร้างอัตราภาษีบุคคลธรรมดา อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ลดความเหลื่อม
ล้าให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2558
2. การแก้ป๎ ญหาการค้ามนุ ษย์ ขอทาน และการช่ วยเหลื อหญิงไทยในต่ างประเทศ มี
จานวนคดีความที่เกี่ยวข้องอัตราลดลง ร้อยละ 10 ภายในปีงบประมาณ
3. การจัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ทากิน ช่วยเหลือเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยใช้พื้นที่ปุา
เสื่อมสภาพ หรือที่ดินสาธารณะประโยชน์อื่น มาจัดสรรให้ใช้ประโยชน์ ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของเปูาหมาย
ในแผนงาน
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- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
1. การแก้ป๎ ญหาการค้ามนุ ษย์ ขอทาน และการช่วยเหลือหญิงไทยในต่ างประเทศ มี
จานวนคดีความที่เกี่ยวข้องอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 10 ต่อปี จนถึงปีงบประมาณ 2564
2. การจั ด ที่ดิ น ให้ ผู้ ไ ร้ ที่ท ากิ น ช่ วยเหลือเกษตรกรและองค์ กรเกษตรกร โดยใช้ที่ ดิ น
สาธารณะประโยชน์ที่ หมดสภาพแล้วมาจัดสรรให้ใช้ประโยชน์ ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ของเปูาหมายใน
แผนงาน
 กลยุทธ์ที่ 3 การจัดระเบียบการให้บริการการขนส่งสาธารณะรับจ้าง
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1. มีการจัดทาบัญชียานพาหนะขนส่งสาธารณะรับจ้าง ด้วยการแยกประเภท รวมถึง
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
2. มีการจัดทาแนวทางการปฏิบัติในการปูองกันป๎ญหาจาก ระบบการขนส่งสาธารณะ
รับจ้างทั้งด้านอุบัติเหตุและ การทาร้ายผู้โดยสาร รวมถึงการบังคับใช้แนวทางที่กาหนดขึน้
3. มี การปรับ แก้กฎหมาย และกฎระเบีย บในการควบคุม การให้ บ ริการการขนส่ง
สาธารณะรับจ้าง โดยผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีผลบังคับใช้ภายในปีงบประมาณ
2558
4. มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการให้บริการการ
ขนส่งสาธารณะรับจ้าง และในภาพรวมแล้วประชาชนต้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ต่อกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ได้ประปรับปรุงแก้ไข
 กลยุทธ์ที่ 4 การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสัน้ ดังนี้
1. มีการขยายผลโครงการทุ่ง ยางแดงโมเดล ไปยั งพื้น ที่ 37 อาเภอ 282 ต าบล
และมีระบบการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ทั้งปริมาณ และ คุณภาพ โดยต้องลดจานวนเหตุการณ์ร้ายและ
ความรุนแรงลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ให้กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4 ส่วนหน้าและศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
โดยบูรณาการร่วมกัน
2. มีแผนงานในการพัฒนาเขตนิคมอุ ตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดป๎ตตานีเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมในพื้นที่ และมีแผนงานในการประเมินความก้าวหน้าของโครงการโดยจะต้องคืบหน้าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 เมื่อสิน้ ปีงบประมาณ 2558
3. มีการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,
โครงการอบรม สัมมนา พัฒนาและศึกษาดูงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ
,โครงการก่อสร้างและการจัดตั้งอุทยานเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดโดยจะต้องคืบหน้าไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อสิน้ ปีงบประมาณ 2558
4. มี แ ผนงานในการการช่ว ยเหลื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบ
ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา รวมทั้งสร้างและซ่อมแซมบ้าน จานวน 60 หลัง ตามโครงการ
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เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินความก้าวหน้า
ของโครงการ โดยจะต้องคืบหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิน้ ปีงบประมาณ 2558
5. มีการเปิดเวทีพูดคุยให้ครบ 37 อาเภอ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้ง
ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม และการกาหนดวิธีการในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน รวมทั้งมี
การนาผลการเปิดเวทีการพูดคุยไปใช้ในการแก้ป๎ญหาที่เป็นรูปธรรม
 กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสัน้ ดังนี้
1. มีการจัดทา Website ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนของ
ประชาชน การผลิต สื่อ ประชาสั มพั นธ์ และโครงการสื่อ มวลชนสัม พั นธ์ เพื่อให้สื่อ มวลชน น าเสนอข้อ มู ล
ข่าวสารที่ถูกต้อง มีแหล่งข่าวที่ชัดเจน ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ Website ที่ได้
จัดทาขึ้นโดยต้องอยู่ในระดับสูง
2. มี กิ จ กรรมในการแลกเปลี่ย นข้ อ คิ ด เห็ น กั บ บุ คคลหรื อ กลุ่ม บุ คคลในการปฏิ รู ป
ประเทศ ทั้ง 11 ด้าน และมีการนาผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รวมถึง มีการนาผลที่ได้รับ ส่งให้
สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นาไปใช้ในการปฏิรูปประเทศต่อไป
3. มีกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่ โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
โครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ 4 ภาค โครงการฝึกอบรมทดสอบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทั้งนี้
จะต้องมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ โครงการที่ได้จัดทาขึน้ โดยผลต้องอยู่ในระดับสูง
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ งการเรียนรู้ต ลอดชีวิตอย่ างยั่ งยืน มี กลยุทธ์และ
ตัวชีว้ ัด ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 1 การปฏิรูปการศึกษา
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1. มี การผลิต ครู ตามความต้อ งการได้ไ ม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70 ตามสั ด ส่ว นของ
จ านวนนั ก เรี ย นต่ อ ครู ผู้ ส อน และมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรครู โ ดยมี ก ารจั ด งบประมาณส าหรั บ การวิ จั ย
และการศึ ก ษาต่อ ของครู ไม่ น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 50 ของจ านวนครู ที่มี อ ยู่ใ นสถานศึ ก ษาของรัฐ ภายใน
ปีงบประมาณ 2558
2. มี แ ผนพั ฒนาปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การ และการส่ ง เสริม การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยประเมินผลจากการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใช้ในสถานศึกษาต่าง ๆ ของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานศึกษาทั้งหมดของรัฐ รวมถึงสามารถใช้ได้
อย่างต่อเนื่อง และมีระบบบารุงรักษาได้อย่างเป็นระบบภายในปีงบประมาณ 2558
3. มีร้อยละของจานวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยต้องมีไม่เกินร้อยละ 3
ในทุกระดับชั้น ภายในปีงบประมาณ 2558
- ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
1.มี ก ารผลิ ต ครู ตามความต้ อ งการได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 100 ตามสั ด ส่ ว น
ของจ านวนนั ก เรี ย นต่ อ ครู ผู้ ส อน ภายในปี ง บประมาณ 2564 และมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรครู โ ดยมี ก าร
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จั ด งบประมาณส าหรั บ การวิ จั ย และการศึ ก ษาต่ อ ของครู เพิ่ ม ขึ้ นไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 20 ต่ อ ปี จนถึ ง
ปีงบประมาณ 2564
2. มี การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึ กษาให้เป็ นสังคมแห่ งการ
เรียนรู้ โดยประเมินผลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นาไปใช้ในสถานศึกษาต่าง ๆ ของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของสถานศึกษาทั้งหมดของรัฐ ภายในปีงบประมาณ 2564
3. มีร้อยละของจ านวนนั กเรียนที่อ่ านออกเขีย นได้เพิ่มขึ้น โดยต้องมีร้อยละ 100
เมื่อสาเร็จการศึกษาชัน้ ประถมปีที่ 1 ภายในปีงบประมาณ 2564
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภูมคิ ุ้มกันต่อปัญหาด้านสาธารณสุข
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสัน้ ดังนี้
1. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามด้านสาธารณสุข
เพื่อศักยภาพด้านการระวังปูองกัน ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีประเด็นของภัยคุกคาม
ด้านสาธารณสุข ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2558
2. มี การจัดระบบการสื่อสารให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของภัย คุกคาม
ด้านสาธารณสุข ด้วยการประชาสัมพันธ์ท่หี ลากหลาย และทั่วถึง และประเมินจากการรับรู้ของประชาชนทั่วไป
โดยต้องมีผลการประเมิ นการรั บรู้ต่อภั ยคุกคามด้านสาธารณสุ ขของประชาชนทั่วไป อยู่ในระดั บสู ง ภายใน
ปีงบประมาณ 2558
 กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1. มี มาตรการควบคุมด้ านอาหารที่ เกี่ยวข้องกั บสุ ขภาพของประชาชน เพื่ อคุ้ มครอง
ผู้บริโภค ให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 2558
2 มี กฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาด เช่น ผลิตภั ณฑ์ส าหรั บทารกและเด็ กเล็ ก
และผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2558
 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างค่านิยม จิตสานึก และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางวั ฒนธรรมของไทย และมี ส่วนร่วมกั บกิจกรรมทาง
ศาสนาในห้วงวันสาคัญภายในปี 2558 เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันของปีที่
ผ่านมา และประชาชนต้องเห็นความสาคัญของวัฒนธรรมไทยและศาสนาต่อสังคมไทย ผ่านการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมไทยและศาสนานั้น โดยต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง
2. มีกระบวนการให้ความรู้เรื่องหลักธรรมคาสอนของทุกศาสนา ในเชิงบูรณาการ
โดยนาไปสู่ระบบการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ได้อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นรูปธรรม ภายในปีงบประมาณ 2558
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางศาสนา
ในห้วงวันสาคัญ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี จนถึงปี 2564
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 กลยุทธ์ 5 การจัดทานวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
มี ม าตรการลดหย่ อ นภาษี เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมภาย
ในปีงบประมาณ 2558
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
มี การจั ด สรรงบประมาณของประเทศอย่า งน้อ ย ร้อ ยละ 2 ของ GDP ในการวิจั ย
และพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและควบคุมทางการเกษตร และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อให้อยู่ในมาตรฐานสากล ภายในปีงบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน มี
กลยุทธ์และตัวชีว้ ัด ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1. พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้าธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้าผิวดิน น้าบาดาล
และระบบชลประทาน เพื่อการเกษตร ให้ได้ร้อยละ 90 ของแผนงานประจาปีงบประมาณ 2558
2. พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมู่บา้ น และระบบประปาเมือง ตลอดจนการ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อสนับสนุนน้าอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนและชุมชน ให้ได้ร้อยละ 90 ของแผนงาน
ประจาปีงบประมาณ 2558
3. ปรับปรุงระบบการอนุรักษ์ดิน และระบบเตือนภัย เพื่อปูองกันการสูญเสียหน้าดิน
และพืน้ ดินถล่ม ให้ได้ร้อยละ 80 ของแผนงานประจาปีงบประมาณ 2558
4. มีการนาระบบดาวเทียม มาใช้ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบ โดย
ให้พร้อมภายในปีงบประมาณ 2558
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
1. พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้าธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้าผิวดิน น้าบาดาล
และระบบชลประทาน เพื่อการเกษตร ให้ได้ร้อยละ 100 ของพืน้ ที่เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน
2. พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมู่บ้าน และระบบประปาเมือง ตลอดจน
การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อสนับสนุนน้าอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนและชุมชน ให้ได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่
เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน
3. ปรับปรุงระบบการอนุรักษ์ดินและระบบเตือนภัย เพื่อการปูองกันการสูญเสียหน้า
ดินและพืน้ ดินถล่มให้ได้ร้อยละ 100 ของพืน้ ที่เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน
 กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการประมงอย่างยั่งยืน
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลไม้งาม

1. มีกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกร และพระราชบัญญัติประมง พ.ศ.2558
รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้บริการเกษตรกร และสนับสนุนการทาประมง โดยให้
สามารถออกกฎหมายได้ภายในปีงบประมาณ 2558
2. มี กองทุ นพั ฒนาระบบสหกรณ์เพื่อ ให้ เกษตรกรสามารถรวมตั วกันในการจัด หา
ป๎จจัยการผลิตที่ไม่ถูกเอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินค้าเกษตรร่วมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแต่ละ
พื้นที่รวมกันเพื่อไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยให้ พร้อมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละพื้นที่
ก่อนสิน้ ปีงบประมาณ 2558
3. จัดระเบียบในการทาประมง โดยการจดทะเบียน การออกใบอนุญาต การควบคุม
ติด ตามตาแหน่ง เรือ และเฝูา ระวัง การทาประมง รวมทั้ง พั ฒนาระบบและปรับ ปรุง การบริห ารจั ดการการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านประมง ให้ได้ร้อยละ 100 ของแผนงานประจาปีงบประมาณ 2558
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
1. มี กองทุ นพั ฒนาระบบสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถรวมตั วกันในการจัด หา
ป๎จจัยการผลิตที่ไม่ถูกเอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินค้าเกษตรร่วมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแต่ละ
พื้นที่รวมกันเพื่อไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ให้ได้ร้อยละ 100 ของแต่ละพื้นที่เปูาหมายทั้งหมดใน
แผนงาน
2. มีแผนงานระดับชาติในการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการทาประมง IUU (NPOA-IUU)
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานทางเลือก
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1. มีแผนแม่บทในการใช้พลังงานทางเลือก ภายในปีงบประมาณ 2558
2. มีแผนแม่บทในการนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาใช้เป็นพลังงานทางเลือก ภายใน
ปีงบประมาณ 2558
3. มี มาตรการส่งเสริมให้ภ าคเอกชนไทยเข้ามามี บทบาทในอุ ตสาหกรรมพลั งงาน
ทางเลือกเพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีที่ผา่ นมา ภายในปีงบประมาณ 2558
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
1. สามารถเพิ่มการใช้พ ลั งงานทดแทนได้ร้อ ยละ 25 ของการใช้พ ลั งงานทั้ง หมด
ในปี 2564
2. มีการดาเนินงานตามบรรลุผลแผนแม่บทในการใช้พลังงานทางเลือก และแผนแม่บท
ในการนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาใช้เป็นพลังงานทางเลือก ให้ได้ร้อยละ 100 ของเปูาหมายทั้งหมดตาม
แผนแม่บท
3 มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือก ตามเปูาหมายทั้งหมด
ในแผนงาน อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2564

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลไม้งาม

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ ก ารเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพและยั่ ง ยื น
มีกลยุทธ์และตัวชีว้ ัด ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1. มีการนา Digital SMEs มาใช้ในSMEs โดยกาหนดให้มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,500
ราย ภายในปีงบประมาณ 2558
2. มีการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในการดาเนินงานเชิงพาณิชย์ ตามพื้นที่เปูาหมายบริเวณ
ชายแดน โดยประเมินจากมูลค่าการค้าชายแดนให้สูงขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปีงบประมาณ 2558
3. มีการพัฒนาศักยภาพผู้นาสหกรณ์ในเชิงธุรกิจ ให้ได้ไม่น้อ ยกว่าร้อยละ 30 ของ
พืน้ ที่นาร่องเศรษฐกิจพิเศษภายใน ปีงบประมาณ 2558
4. มี ก ารสนั บ สนุ น และส่ง เสริม การลงทุ น ร่ว มภาครัฐ และเอกชนในรูป แบบ Public
Private Partnerships โดยมีกฎระเบียบและระบบบริหารจัดการรองรับให้พร้อมภายในปี งบประมาณ 2558
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
เพิ่มการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการเกษตรที่จาเป็น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้นา
สหกรณ์ในเชิงธุรกิจ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพืน้ ที่นาร่องเศรษฐกิจพิเศษภายใน ปี 2564
 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1. มีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ด้วยระบบรถไฟทางคู่ ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ตามแผนงานประจาปีงบประมาณ 2558
2. การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขป๎ญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ด้วยเส้นทางรถไฟฟูา ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามแผนงานประจาปีงบประมาณ 2558
3. การพั ฒ นาการขนส่ ง สาธารณะในกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล ด้ ว ยการ
ปรับเปลี่ยนใช้ยานพาหนะที่ใช้เชือ้ เพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (NGV) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามแผนงาน
ประจาปีงบประมาณ 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม มีกลยุทธ์และตัวชีว้ ัด ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 1 การปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1. มี ก ารพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ภ ายใต้ ก รอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาค ทั้งโครงข่ายการขนส่งทางบก ทางน้าและการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ
ขนส่งทางอากาศ โดยให้มีความพร้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนงานประจาปีงบประมาณ 2558
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2. พั ฒ นาฐานลงทุ น โดยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ระดั บ อนุ ภู มิ ภ าค
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน โดยในปี 2558 ให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากฐานปี
2557
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
1. มี ก ารพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ภ ายใต้ ก รอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาค ทั้งโครงข่ายการขนส่งทางบก ทางน้าและการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ
ขนส่งทางอากาศ โดยให้มีความพร้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามเปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน
2. พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค พัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน ให้เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุกปี จนถึงปี 2564
 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศ
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1. มีระบบในการคุ้มครองรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทย
ไปทางานในต่างประเทศ โดยการตรวจคุม้ ครองแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง เพื่อแก้ไขป๎ญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานในพืน้ ที่ 76 จังหวัด ภายในปีงบประมาณ 2558
2. มีระบบการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคภัย โดยกาหนดมาตรการปูองกัน และ
แก้ไขป๎ญหาโรคติดต่อข้ามพรมแดนโดยให้พร้อมภายในปีงบประมาณ 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน มีกลยุ ทธ์และ
ตัวชีว้ ัด ดังนี้
 กลยุ ท ธ์ ที่ 1 จั ด ระบบอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละป้ อ งกั น การท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1. ดาเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรปุาไม้ทั้งปุาต้นน้าลาธาร และปุาชุมชน ให้ได้ร้อย
ละ 100 ของแผนงานประจาปี 2558
2. ดาเนินการปูองกัน ปราบปรามและควบคุมการตัดไม้ทาลายปุาและลักลอบการค้า
ทรัพยากรปุาไม้ที่ควบคุม รวมทั้งสัตว์ปาุ สงวน ให้ได้ร้อยละ 100 ของแผนงานประจาปีงบประมาณ 2558
3. มี การขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติการงาช้า งแห่ ง ชาติ , การปูอ งกัน การบุ กรุก และ
ครอบครองพื้นที่ปุาไม้และลักลอบตัดไม้ ในพื้นที่วิกฤตรุนแรง 12 จังหวัด โดยให้พร้อมภายใน ปีงบประมาณ
2558
4. ดาเนินการพัฒนาให้มรี ะบบฐานข้อมูลดิจติ อล เพื่อการบริหารจัดการและการจัดทา
แนวเขตทรัพยากรปุาไม้ทุกประเภทให้เป็นแนวเดียวกัน ด้วยแผนที่แนวเขต มาตราส่วน 1 : 4,000 ให้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ 2558
5. หน่วยราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสีย อั นตราย ตลอดจนออกข้อ บั ญญั ติท้อ งถิ่นที่เกี่ย วข้องกับ การจัด การขยะมู ล ฝอยและของเสีย
อันตรายให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของแผนงานประจาปีงบประมาณ 2558
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6.มี ก ารด าเนิ น การจั ด ท าพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยแห่ ง ชาติ
และพระราชบั ญ ญั ติการจั ด การซากผลิต ภั ณ ฑ์เครื่อ งใช้ ไ ฟฟูา และอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ และซากผลิ ต ภั ณ ฑ์อื่ น
โดยให้เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผ่านการพิจารณาได้ภายในปีงบประมาณ 2558
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
1. มีการจัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ใน 2 ระยะ คือ
พ.ศ. 2558 ถึง 2558 และ พ.ศ.2560 ถึง 2564
2. มี ป ระกาศ ข้อ บั ง คั บ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย
รวมทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตลอดจนการนาผลจากการ
กาจัดขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ภายในปี 2560
3. มีการฟื้นฟูพื้นที่ปุาต้นน้าที่เสื่อมโทรม การเพิ่ มพื้นที่ปุาชุมชน ปุาเศรษฐกิจชุมชน
ให้ได้ร้อยละ 100 ของพืน้ ที่เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน
4. พืน้ ที่ปาุ ไม้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 20 จากที่มีอยู่ หรือประมาณ 10 ล้านไร่
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1.มี ก ารด าเนิ น งานในการลงทะเบี ย นอาสาสมั ค รประชาชนรั ก ษาปุ า ในชุ ม ชน
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50 ของประชากรในชุมชนรอบพื้นที่
เขตปุาสงวนแห่งชาติ
2. มีการดาเนินการอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากรในชุมชน ภายในปี 2558
3. มีจานวนคดีความที่เกี่ยวข้องกับการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลดลงกว่าเมื่อเทียบกันกับห้วงเวลาเดียวกันของปีท่ผี ่านมา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐ วิสาหกิจ ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง มีกลยุทธ์และตัวชีว้ ัด ดังนี้
 กลยุทธ์ : การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1. มี การจั ด ท าแผนแม่ บ ทในการบริห ารจั ด การรัฐ วิ ส าหกิจ ของประเทศ เพื่อ ปรั บ
บทบาทรัฐ วิสาหกิจ ตลอดจนการพัฒนาระบบกากับดูแลและระบบบรรษัท ภิบ าลของรัฐ วิส าหกิจ ภายใน
ปีงบประมาณ 2558
2. มีแผนติดตามและแก้ไขป๎ญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ดังนี้ บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน), บริษัท กสท. จากัด (มหาชน), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, การรถไฟแห่งประเทศไทย, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัท การบิน
ไทย จากัด (มหาชน) ได้ภายในปีงบประมาณ 2558

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลไม้งาม

- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริ การของรัฐวิสาหกิจของประเทศ อยู่ในระดับ
ที่สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง จนถึงปี 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก มีกลยุทธ์และตัวชีว้ ัด ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 1 : การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคม
โลก
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
การเปลี่ยนผ่านการออกอากาศโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล ระยะที่ 2
ดาเนินการเสร็จสิน้ ในปีงบประมาณ 2558
 กลยุทธ์ที่ 2 : การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1. การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของข้ า วด าเนิ น การให้ เ สร็ จ สิ้ น ใน
ปีงบประมาณ 2558
2. มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อข้อมูลการผังเมือง และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ดาเนินการให้เสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ 2558
3. การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนการทาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการให้เสร็จสิ้น ในปีงบประมา ณ
2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์และ
ตัวชีว้ ัด ดังนี้
 กลยุทธ์ : จัดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1. มีกลไก ตรวจสอบถ่วงดุล โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และพัฒนาระบบ
รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมให้ถึงระดับหมู่บ้าน ผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และอาเภอ
เคลื่อนที่ ให้พร้อมภายในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2558
2. แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และเกณฑ์จริยธรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติ ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตให้พร้อม
ภายในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2558
3. ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึน้ โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รั ปชั่นไม่
ต่ากว่า 4.0 คะแนน ภายในปีงบประมาณ 2559
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
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ความโปร่ง ใสของประเทศไทยมี อั น ดั บ ที่สู ง ขึ้น โดยดัชนีภ าพลั กษณ์การคอร์รัป ชั่ น
ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน ติดต่อกันจนถึงปี 2564
1.5 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิง่ ที่ดงี ามเพือ่ ส่วนรวม
3. กตัญํูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อนื่ เผื่อแผ่และแบ่งป๎น
7. เข้าใจเรียนรูก้ ารเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจ้ ักการเคารพผูใ้ หญ่
9. มีสติรู้ตัว รูค้ ดิ รูท้ า รูป้ ฏิบตั ิตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รูจ้ ักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคมุ้ กันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
1.6 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
- แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์
และอุตรดิตถ์)
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน”
พันธกิจ
1. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพืน้ ฐานการพัฒนาผลิตภาพและการ
สร้างสรรค์
3. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1 พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน
2. พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน
3. พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
เป้าประสงค์
1. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมลู ค่าเพิ่มที่ยงั่ ยืน
2. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพือ่ ใช้ศักยภาพแหล่งทีต่ ั้ง
และความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน
3. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย - พม่า / ไทย - ลาว
4. อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัตศิ าสตร์ กีฬาและสุขภาพ
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. จานวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
2. จานวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึน้
3. จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน
4. เส้นทางเชื่อมโยง E –W – E – C ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึน้
5. จานวนเครือข่ายการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับกลุม่ ประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิกอาเซียน
6. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึน้
7. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้
8. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้
9. จานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รบั การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
10. จานวนหมู่บา้ นและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
11. จานวนหมู่บา้ น / ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรูใ้ นการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
12. จานวนเครือข่ายหมู่บ้าน / ทีม่ ีการอนุรักษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์
1. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์โดยใช้
เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
2. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics
3. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
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4. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )
5. เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน
6. ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเทีย่ วและบริการ
9. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
10. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต / การค้า / การบริการ
อย่างมีคุณภาพและคุม้ ค่า
11. ส่งเสริมการใช้องค์ความรูแ้ ละภูมิป๎ญญาท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
12. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ดังที่กล่าว
ข้างต้น ได้แก่ สภาพทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกประเทศและภายในประเทศ ที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ทาให้ สามารถ
นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อแสดงให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ดังนี้
จุดแข็ง (Strength: S)
1. ทาเลทีต่ ั้งเหมาะสมในการเชื่อมโยงตามแนว North-South และ East-West Corridor
รวมถึงการมีโครงข่ายคมนาคมพื้นฐานที่รองรับการเชื่อมโยงทั้งทางบกและทางอากาศ
2. มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนา
3. เป็นแหล่งผลิตการเกษตรที่สาคัญของภาคเหนือตอนล่างและของประเทศ
4. มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนทั้งในจังหวัดตากและจังหวัดอุตรดิตถ์
5. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นมรดกโลก และยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด
จุดอ่อน (Weaknesses: W)
1. ขาดการนาภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการเกษตร การค้า
และการบริการ
2. ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการค้า การบริการและท่องเที่ยว อาทิ
ศูนย์จาหน่ายและกระจายสินค้า และศูนย์ขอ้ มูลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3. บริการการท่องเที่ยวยังสร้างรายได้จากัดและกิจกรรมการท่องเที่ยวยังขาดความต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี
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โอกาส (Opportunities: O)
1. เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Sub region:
GMS) ทาให้สามารถขยายตลาดการค้า บริการท่องเที่ยว และฐานการผลิตด้านการเกษตร
2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ให้พัฒนาจังหวัดในกลุ่มพืน้ ที่ “สี่แยกอิน
โดจีน”ท าให้ ไ ด้รับ ผลดีจ ากโครงการพั ฒนาความร่ว มมื อระหว่า งประเทศโดยเฉพาะการพั ฒนาเศรษฐกิจ
เชือ่ มโยงตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor)
3. การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศมีแนวโน้มดีข้นึ
4. การเชื่อมโยงภาคการผลิตอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
อุปสรรค (Threat: T)
1. กฎ ระเบี ย บการค้ า ผ่ า นแดนประเทศเพื่ อ นบ้ า นยั ง มี ข้ อ จ ากั ด และขั้ น ตอนที่ เ ข้ ม งวด
ไม่เอื้ออานวยการค้าชายแดน
2. นโยบายการเปิดการค้าเสรีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าภาคเกษตรทั้งการบริโภคในกลุ่ม
จังหวัดและการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ
3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตรมีแนวโน้มที่รุนแรงและ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
4. กลุ่มจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านมีศักยภาพด้านบริ การท่องเที่ยว
ที่สาคัญ
5. พืน้ ที่บางส่วนยังประสบป๎ญหาภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัยและภัยแล้งซ้าซาก
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์
สุโขทัย และเพชรบูรณ์ มีศักยภาพเป็ นแหล่งผลิตทางการเกษตร คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงาน
และไม้ผลที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวพัฒนา EastWest Economic Corridor โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญรองรับการเป็นศูนย์กลาง
บริการสี่แยกอินโดจีน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกเชิงประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศน์และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อาทิประเพณีอุ้มพระดาน้า
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ สาหรับบริการพื้นฐานมีโครงข่ายคมนาคมทั้งการขนส่งทางอากาศ ทางบก และทาง
รถไฟที่สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า มีแหล่งเก็บกักน้าขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก
เขื่อนสิริกิติ์จัง หวั ดอุ ตรดิต ถ์ และเขื่อนแควน้อยจัง หวัด พิษ ณุโ ลก มี สถาบั นการศึ กษาระดั บอุ ดมศึกษาที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์และองค์ความรู้ใ นการพัฒนาพื้น ที่ทิศ ทางการพั ฒนากลุ่ม จั งหวั ด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 เน้นการเสริมจุดแข็งที่ศักยภาพทางการเกษตร และการท่องเที่ยวโดยต่อยอดการพัฒนา
ด้วยฐานความรู้และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเดิม พร้อมทั้ง
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แก้ไขจุดอ่อนด้านการผลิต ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการใช้
โอกาส ด้านศักยภาพที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาคและเชื่อมโยงการพัฒนาตาม North – South
Economic Corridor และ East – West Economic corridor และประตูเชื่อมโยงชายแดนเมียนม่าร์ และ สปป.
ลาว โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
๑) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตร มุ่งเน้นให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นฐานการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจั งหวัดได้อย่างยั่งยืน
โดยสนับสนุนแนวทางการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาระบบ Logistics สาหรับสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพสนับสนุนการพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทนจากพืช รวมถึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด
๒) พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่องโยงภายในกลุ่มจังหวัดภาคและ
ประเทศเพื่อนบ้าน ให้ความสาคัญกับการสร้างโอกาสให้เกิดการขยายตัว และการเชื่อมโยงทางการทางค้า
และการบริการภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก และ
ระบบ Logistics เพื่อ สนั บ สนุ น การค้า และการบริ การ โดยมี จั ง หวั ด พิษ ณุ โ ลกเป็ น ศู น ย์กลางการคมนาคม
เชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจการบริการใหม่ที่มีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของ
กลุ่มจังหวัดพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ และบุคลากรของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการ
บริการสี่แยกอินโดจีน และเสริมสร้างความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่อขยายการค้าชายแดน
๓) สร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด
เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรายได้ท่สี าคัญของกลุ่มจังหวัด โดยการฟื้นฟูและ
พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนั กท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่า งชาติส่ง เสริม พั ฒนาด้า นการบริห ารจั ด การการท่อ งเที่ย วทั้ง การพั ฒ นาและเชื่อ มโยงแหล่ ง ท่อ งเที่ย ว
การตลาดและบุคลากร สร้างความปลอดภัยและมาตรฐานของการท่องเที่ยวด้านที่พัก อาหาร และการ
เดินทางรวมทั้งการปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย
เพื่อสร้างคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลของ
ระบบนิเวศ เพื่อสนับสนุนการผลิตและคุณภาพชีวิตอย่างยัง่ ยืน โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาแหล่งน้า และ
การบริหารจัดการน้าให้ทั่วถึงและเป็นระบบ เพิ่มสมรรถนะแหล่งกักเก็บน้าเดิม และแหล่งกักเก็บน้าใหม่ ตาม
ศักยภาพและความจาเป็นของพื้นที่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้า ปุาไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตลอดจนพัฒนาระบบเตือนภัยในพืน้ ที่เสี่ยงภัย ทั้งดินถล่ม ภัยแล้ง เละอุทกภัย
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1.7 แผนพัฒนาจังหวัดตาก
จังหวัดตากได้กาหนดวิสัยทัศน์ / เปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”
พันธกิจ (Mission) / เป้าประสงค์รวม
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเพิ่มรายได้
2. อนุรักษ์ฟ้นื ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน
5. ปูองกันรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของสังคม
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วัด
1. จานวนครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ.เพิ่มขึน้
2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท รัพ ยากรธรรมชาติ ปุาไม้ และแหล่ง น้า ได้รับการฟื้น ฟู
เพิ่มขึน้
4. จ านวนหมู่ บ้ า นที่ เ ป็ น พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ได้ รั บ ความรู้ แ ละมี ค วามพร้ อ มในการรั บ มื อ ภั ย
ธรรมชาติพนื้ ที่ประสบอุทกภัย และภัยแล้งลดลง
5. เกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงมาทาการเกษตรปลอดภัยมากขึ้น
6. พืน้ ทีแ่ หล่งน้าเพื่อทาการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
7. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้
8. รายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึน้
9. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึน้
10. จานวนร้อยละของหมู่บา้ นที่มีการบริหารจัดการระบบปูองกันป๎ญหา
11. จานวนแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้น
12. จานวนคดีท่เี กี่ยวข้องกับการกระทาสิ่งผิดกฎหมายในพืน้ ที่ชายแดนลดลง
13. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากภาครัฐเพิ่มขึ้น
14. อัตราของประชากรในพืน้ ที่เข้าถึงบริการภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขป๎ญหาความยากจน
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
5. การรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย
6. การบริหารจัดการที่ดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ
ตัวชี้วัด
1. จานวนครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ.เพิ่มขึน้
2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เป้าหมาย
ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร หรือผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์
1. พั ฒนาระบบสุขภาพ การศึ กษา การเรียนรู้ การทางาน รายได้ ที่อยู่อ าศัย ครอบครัว
ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรูห้ ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน ถนน ไฟฟูา ประปา ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้ และแหล่งน้า ได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
2. จานวนหมู่บ้านที่เป็นพืน้ ที่เสี่ยงภัยได้รับความรู้และมีความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติ
เป้าหมาย
พืน้ ที่ปาุ และแหล่งน้า ได้รับการอนุรักษ์ฟ้นื ฟูเพิ่มขึน้
กลยุทธ์
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปูองกันรักษา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงมาทาการเกษตรปลอดภัยมากขึ้น
2. พืน้ ทีแ่ หล่งน้าเพื่อทาการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
เป้าหมาย
เกษตรกรมีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญเพิ่มขึน้
กลยุทธ์
1.ส่งเสริมการทาการเกษตรที่ยั่งยืน อาทิ การเกษตรปลอดภัย เกษตรผสมผสาน การ
เพาะปลูกในพืน้ ที่ท่เี หมาะสม
2.พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร และปูองกันแก้ไขป๎ญหาภัยแล้ง และอุทกภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสินค้า OTOP และส่งเสริมการค้า การลงทุนในพื้นที่การค้าชายแดน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตัวชี้วัด
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้
2. รายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึน้
3. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึน้
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เป้าหมาย

กลยุทธ์

1. ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้
2. ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึน้
3. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึน้
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
2. พัฒนาคุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า OTOP
3. ส่งเสริมการค้าชายแดน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย
เป้าประสงค์ การบริห ารจั ด การเพื่ อ ปูอ งกัน รักษาความมั่ น คงชายแดน การรัก ษาความสงบเรีย บร้อ ย
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. จานวนร้อยละของหมู่บา้ นที่มีการบริหารจัดการระบบปูองกันป๎ญหา
2. จานวนแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้น
3. จานวนคดีท่เี กี่ยวข้องกับการกระทาสิ่งผิดกฎหมายในพืน้ ที่ชายแดนลดลง
เป้าหมาย
ประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติด แรงงานต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน
กลยุทธ์
1. สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงชายแดน
2. สร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงในพืน้ ที่ชายแดน
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและรักษาความมั่นคงสงบเรียบร้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากภาครัฐเพิ่มขึ้น
2. อัตราของประชากรในพืน้ ที่เข้าถึงบริการภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
เป้าหมาย
ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการภาครัฐเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวกประชาชน และข้าราชการ
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล บริการประทับใจ”
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สนับสนุนการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
2. จัดระเบียบชุมชนและสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
3. ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
4. สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น
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เป้าประสงค์
1. ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง นาข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทาง
น้าในพื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดาเนินการลงทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่นให้เป็นป๎จจุบัน เพื่อมีข้ อมูลทางหลวงท้องถิ่นโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และทราบว่าถนน
สายใดอยู่ใ นสภาพใด และจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุง ซ่ อ มแซมเมื่ อ ใด เพื่ อ ก าหนดไว้เ ป็ น แผนงาน/โครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการเพื่อ
ปูองกันน้าท่วมในฤดูหลาก และการขาดน้าสาหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้สารวจข้อมูลแหล่งน้าโดยระบุ
พิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้าเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค เพื่อวางแผน
บารุงรักษาหรือซ่อมแซมในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนสารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา
สภาพเครื่องสูบน้า สถานีสูบน้า คลองส่งน้า หากจาเป็นต้องซ่อมแซม ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (การ
ระบุที่ตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อปูองกันการดาเนินการ
ในพื้นที่ซ้าซ้อน และเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกตาม
แนวทางของสานักงบประมาณ)
1.3 งานด้ า นผั ง เมื อ ง และการควบคุ ม อาคาร ควรน าผั ง เมื อ ง/ผั ง ชุ ม ชนมาเป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการวางแผน
2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว
2.1 งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คน
ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 งานด้านส่งเสริมการเกษตร การให้การสนับสนุน ศก.บต. และควรพิจารณา หาแนวทาง
ในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อาทิการให้ ความรู้ทางวิชาการ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การจาหน่ายผลผลิต
การช่วยเหลือหาพันธุ์พืช การบารุงรักษาดิน จั ดหาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่า และการแปรรูป
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรในพืน้ ที่
2.3 งานด้านการพาณิชกรรม กรณีเทศบาลให้สารวจจุดหาบเร่แผงลอย ว่าสามารถขยายจุด
ผ่อนปรนเพิ่มได้อีกหรือไม่ หรืออาจสารวจหาสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และเหมาะสมกับการ
ค้าขายและเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ท่มี ั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย
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2.3 งานด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ควรส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อม และวิถีชีวติ อันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การ
พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน สนับสนุนการจัดทาระบบข้อ มูล ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ
3.2 งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การประนอมข้อพิพาทและ
การช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมาย
3.3 งานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้นาข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น
เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจาก
ไฟปุา ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางปูองกันหรือลด
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่ างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับ ความเสีย หายอย่า ง
ร้ายแรงจากสาธารณภัยดังกล่าว ควรหามาตรการเชิงปูองกัน และกาหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(1) การส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจในการจัด การสาธารณภัย ของผู้บริหารและ
ข้าราชการท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
(2) การซักซ้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กาหนดชั้นการบังคับบัญชา
การตัดสินใจและขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณะ
(3) การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึน้ ในพืน้ ที่
3.4 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย ภัยอันตรายจาก
กลุ่มมิจฉาชีพและหามาตรการปูองกันเพื่อลดจานวนการเกิดเหตุรา้ ยขึน้ สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การติด ตั้งกล้องวงจรปิด ให้ส ารวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช้งาน หากจาเป็ นต้องซ่อมแซมขอให้เร่ง
ดาเนินการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.5 งานด้า นยาเสพติด ควรให้ ค วามส าคั ญ กับ การปูอ งกัน ปราบปรามยาเสพติด และ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบายแก้ไขป๎ญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด โดยมีกลยุทธ์สาคัญที่จะดาเนินการ คือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 งานด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความสาคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้สามารถมี
รายได้เพียงพอกับรายจ่าย และสาหรับกลุ่มที่ไม่มีงานทาควรส่ง เสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุ และผู้พกิ ารมีงานทาเพื่อให้สามารถดารงชีพได้อย่างเหมาะสม
4.2 งานด้านสวัสดิการสังคม
(1) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สงู อายุ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อ ๆ ไปอย่างทั่วถึง โดยมี
การจัดทาฐานข้อมูลให้เป็นป๎จจุบัน เพื่อการคาดการณ์จานวนของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยั งชีพล่วงหน้า และ
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กาหนดไว้ ใ นแผนพั ฒนาท้อ งถิ่น นอกจากนี้ ค วรให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพชี วิต สุ ข อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเช่นกัน
(2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ ความสาคัญในการจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดจนการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม
ของผู้พกิ าร
(3) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความสาคัญกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่ เพื่อเป็น
ข้อมูลกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทาแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในท้องถิ่น พิจารณานาแผนงาน/โครงการ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม
(4) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผยู้ ากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนให้มีท่อี ยู่อาศัย
4.3 งานด้านการศึกษา ให้ความสาคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการส่งเสริม
ให้มีศูนย์การเรียนรูช้ ุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
4.4 งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนสมควรได้รับด้วยความเท่าเทียมกัน
4.5 งานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การปูองกันและ
ระงับการระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป
4.6 งานด้านกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ให้สามารถพัฒนา
ด้านร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา และสังคม โดยให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากาหนดสถานที่ และ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความสนใจตามวัย รวมทั้งการให้ความรู้และทักษะในการออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาตามกฎวิธี การจัดงานและส่งเสริมนันทนาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยสมัครใจ และให้การดูแล ปรับปรุง และรักษาศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ
5. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิป๎ญญาท้องถิ่น โดยการสารวจข้อมูลภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
ทั้งหมด สร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดความคิดแปลงเป็น
จุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
5.2 การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
5.3 ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ
6. ด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
6.1 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแล และบารุงรักษาปุาและน้า
ควรเป็นการร่วมมือกันดาเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้เกิดผลสาเร็จอย่าง
ยั่งยืน
6.2 งานด้านขยะมูลฝอย ควรให้มีการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากป๎จจุบันมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ป๎ ญ หาขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และ

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลไม้งาม

สิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่ ทั้งนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสาคัญการกาจัดขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้ป๎ญหา
ขยายตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้น
7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.1 งานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน ควรปรับปรุงการให้บริการประชาชน
หรือผู้มาติดต่อราชการ ให้มีความรวดเร็วและเกิดความประทับใจ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
ราชการให้เหมาะสมกับงาน หรืออานาจหน้าที่ เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้กับบุคลากรในองค์กร ยึด
หลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติหน้าที่ การให้ความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถทาให้งานออกมามีประสิทธิภาพ
7.2 งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ตั้งแต่การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมิน และร่วมรับประโยชน์ เพื่อให้การพัฒนาหรือการ
แก้ไขป๎ญหาของท้องถิ่นอันนาไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเมือง การปกครอง รวมทั้งกฎหมาย / ระเบียบ วิธีการ เทคนิคที่ทาให้
ประชาชนตื่นตัว ตระหนักถึงความสาคัญของการเมือง การปกครอง หน้าที่และสิทธิของตนเอง
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“ชุ ม ชนมั่ น คง เสริ ม ส่ ง ประชาธิ ป ไตย ขจั ด ภั ย ยาเสพติ ด พิ ชิ ต ความยากไร้ ใส่ ใ จทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต”
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลไม้งาม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการวางผังเมือง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 เป้าประสงค์
1. โครงสร้างพืน้ ฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการมีความสะดวกสบาย และมีความ
พร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน
2. ประชาชนอยู่ดีกนิ ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ สามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน
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3.
4.
5.
6.
7.

ชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคง ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ท่เี พิ่มมากขึ้น
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บริหารจัดการกิจการท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุม
และตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจในการรับบริการ

2.4 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. จานวนเส้นทางการคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึน้
2. ร้อยละของสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีความพร้อม ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
3. จานวนประชากรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขน้ึ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
4. จานวนประชากรที่มีสุขภาพร่างกายทีส่ มบูรณ์ แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น
5. จานวนผู้ปวุ ยลดน้อยลง
6. จานวนอาชญากรรมในพืน้ ที่ลดน้อยลง
7. จานวนเหตุภัยพิบัตไิ ด้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ลดการสูญเสียได้มากขึ้น
8. จานวนผู้ประสบภัยน้อยลง
9. จานวนประชาชนทีม่ ีอาชีพเสริม และมีรายได้ท่เี พิ่มมากขึ้น
10. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึน้
11. จานวนสินค้าที่ผลิตโดยชุมชน กลุ่มอาชีพ มีความหลากหลายมากยิง่ ขึน้ สามารถสร้างรายได้ท่ี
เพิ่มขึน้ ได้
12. ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ฟ้นื ฟู
มากยิ่งขึน้
13. การพัฒนาด้านการศึกษาในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ
14. จานวนประชากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น
15. จานวนโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
16. จานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูมากขึน้
17. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
18. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการเพิ่มมากขึ้น
2.5 กลยุทธ์
1. สร้าง พัฒนา และปรับ ปรุงโครงสร้างพื้น ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณู ปการ ให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
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2. พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกนิ ดี สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ปูองกัน และควบคุมโรคในชุมชน เพื่อให้ได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการจัดระเบียบชุมชน ความมั่นคง และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในชุมชน
4. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพในการผลิต ยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจาหน่าย
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. พั ฒ นาต าบลไม้ ง าม ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมที่ ดี ง าม ส่ ง เสริ ม ฟื้ น ฟู ใ ห้ มี ก ารอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น พัฒนาด้านการศึกษาให้ครอบคลุม และทั่วถึง
อย่างมีคุณภาพ
6. ส่งเสริม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียว รณรงค์ให้มีการปลูก
ต้นไม้ การกาจัดขยะมูลฝอย และการรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ
7. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดแก่หน่วยงาน และชุมชน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อรองรับการบริการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1.1. ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลต่อการพัฒนา
- การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ น ตามประเด็นการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย ขอบข่ า ยและปริ ม าณของปั ญ หา พื้ น ที่ เ ป้ า หมายกลุ่ ม เป้ า หมาย และการ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปัญหา

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

ความต้องการ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการ
วางผังเมือง

พืน้ ที่ท่อี ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลไม้งาม

1. ก่อสร้างถนน เส้นทางคมนาคม
สัญจรให้ครอบคลุมพืน้ ที่ทงั้ ตาบล
2. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ให้มีสภาพ
ที่ดี เหมาะสมกับการใช้งาน
3. ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูา
แสงสว่าง ให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ ั้งตาบล
4. ขยายเขตประปาให้มีน้าอุปโภค
บริโภคครอบคลุมพืน้ ที่ทั้งตาบล
5. พัฒนาแหล่งน้า เช่น ก่อสร้างอ่าง
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2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง

ทุกหมู่บา้ นในตาบลไม้งาม

3. ด้ า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน
สั ง คมและการรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย

ทุกหมู่บา้ นในตาบลไม้งาม

4. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว

ทุกหมู่บา้ นในตาบลไม้งาม

เก็บน้า ขุดลอกแหล่งน้าตืน้ เขิน จัดทา
ฝาย เพือ่ ให้มีน้าสาหรับอุปโภค
บริโภค และทาการเกษตรอย่าง
เพียงพอ และครอบคลุม
1. ส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่น
กีฬา จัดให้มสี ถานทีอ่ อกกาลังกาย
เล่นกีฬาภายในหมู่บา้ น เพื่อสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงของประชาชน
2. ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด
ในทุก ๆ กลุม่ ทั้งเด็ก วัยรุน่ และ
ผู้ใหญ่
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ตดิ เชือ้ เอดส์
4. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพและ
รายได้เสริม
5. ส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน
ปูองกัน เฝูาระวังป๎ญหาโรคติดต่อ
โรคระบาด ฯลฯ ไม่ให้เกิดขึน้ ในตาบล
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้แกนนาสร้าง
สุขภาพในตาบล
1. ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
2. สร้างความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินให้กับประชาชน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร
จัดการจัดระเบียบชุมชน และสังคม
1. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพใน
การผลิต ยกระดับคุณภาพผลผลิต
2. สนับสนุนการลงทุน และการจัด
จาหน่าย ช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ฯ
3. สร้างความเข็มแข็งให้กับกลุ่ม
อาชีพในชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน
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5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

6. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

7. ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

4. ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
5. ส่งเสริมวิถีชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
ทุกหมู่บา้ นในตาบลไม้งาม
1. พัฒนาส่งเสริมด้านประเพณี
ท้องถิ่นและวันสาคัญต่าง ๆ
2. สร้างแหล่งเรียนรูว้ ัฒนธรรมที่ดี
งาม
3. ส่งเสริมฟื้นฟูให้มีการอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาด้านการศึกษาให้
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
5. ทานุบารุงศาสนา พระพุทธศาสนา
และศาสนาอื่น ๆ
ทุกหมู่บา้ นในพืน้ ทีต่ าบลไม้งาม 1. อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูธรรมชาติ ปุาไม้
แหล่งน้า และสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนา สร้างพืน้ ทีส่ ีเขียว รณรงค์
การปลูกต้นไม้
3. กาจัดขยะมูลฝอย รักษาความ
สะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ

ตาบลไม้งาม
เทศบาลตาบลไม้งาม

1. พัฒนาในเรื่องขององค์กร ในทุก ๆ
ด้าน รวมไปถึงด้านการให้บริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้มีการจัดให้มีส่วนร่วม
ระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง และ
ท้องถิ่นกับหน่วยงานอืน่
3. พัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารให้กับประชาชน
4. ส่งเสริมการฝึกอบรม ให้ความรู้
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ผู้นาชุมชน ในด้านต่าง ๆ อย่าง
ครอบคลุม
3.1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลตาบลไม้งาม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths: S)
- สานักงานตั้งอยู่ในพืน้ ที่ท่สี ะดวกในการมาติดต่อ และสะดวกในการให้บริการประชาชน
- ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลมีความความตั้งใจที่จะบริหารท้องถิ่นด้วยความโปร่งใส
- ผู้บ ริ ห ารมี น โยบายในการพั ฒ นาที่ ครอบคลุ ม ป๎ ญ หาทุ ก ๆ ด้ า น สามารถแก้ไ ขป๎ ญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครอบคลุม
- การคมนาคมสะดวก รถไม่ติด
- มีพืน้ ที่รับผิดชอบ 40.63 ตารางกิโลเมตร มีขนาดที่พอเหมาะ
- จานวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหน่วยงาน มีจานวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- มีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ที ันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ภูมิทัศน์ของตาบลมีความสวยงาม อากาศบริสุทธิ์
จุดอ่อน (Weaknesses: W)
- ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม การประชุมประชาคมเพื่อแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เพื่อแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อน
- ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับบุคลากรของเทศบาลมีแนวโน้มสูงเกินร้อยละ 40 ของเงินรายได้
- ลักษณะภูมิประเทศไม่เอือ้ ต่อการขยายตัวของตาบล
- งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- สภาพทางสังคมมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทาให้ขาดความร่วมมือ และความเอือ้ อาทรต่อกัน
โอกาส (Opportunities: O)
- มีการสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีทรัพยากรธรรมชาติ และผลผลิตทางการเกษตร
- ป๎ญหาอาชญากรรมต่า ประชาชนรักสงบ
- มีแหล่งกักเก็บน้า หนองน้าสาธารณะขนาดใหญ่จานวนมาก และมีแม่น้า (แม่น้าปิง) ไหลผ่าน
ตาบล ทาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
- มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ และมี แ หล่ ง โบราณสถานเก่ า แก่ ส ามารถพั ฒ นาเ ป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรมได้
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อุปสรรค (Threats: T)
- มีอุปสรรคเกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบที่ไม่ชัดเจน (ใช้ดุลยพินิจและการ
ตีความกฎหมาย หนังสือสั่งการ) จึงทาให้การทางานเกิดอุปสรรคมากยิ่งขึน้
- การจัดเก็บรายได้ ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเท่าที่ควร จึงทาให้การจัดเก็บรายได้ยัง
ไม่เป็นไปตามเปูาหมายเท่าที่ควร
- ประชาชนว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
- ไม่มีตลาดรับซือ้ สินค้า และพืชผลทางการเกษตร
- ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน จึงไม่สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้
- ขาดการเชื่อมโยงเครือข่าย และการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ TOWS Matrix
การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก SO Strategy
จุดแข็ง Strengths
โอกาส Opportunities
1. ส านั กงานตั้ ง อยู่ ใ นพื้น ที่ ที่ส ะดวกในการมา
1. มี ก ารสนั บ สนุ น การกระจายอ านาจให้ แ ก่
ติดต่อ และสะดวกในการให้บริการประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ผู้บ ริ ห าร และสมาชิ กสภาเทศบาลมี ค วาม
2. สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ความตั้ ง ใจที่ จ ะบริ ห ารท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยความ
แหล่งงบประมาณต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
โปร่งใส
3. มีทรัพยากรธรรมชาติ และผลผลิตทางการ
3. ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาที่ครอบคลุม
เกษตร
ป๎ญหาทุก ๆ ด้าน สามารถแก้ไขป๎ญหาความ
4. ป๎ญหาอาชญากรรมต่า ประชาชนรักสงบ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครอบคลุม
5. มีแหล่งกักเก็บน้า หนองน้าสาธารณะขนาด
4. การคมนาคมสะดวก รถไม่ติด
ใหญ่จานวนมาก และมีแม่น้า (แม่น้าปิง) ไหล
5. มีพืน้ ที่รับผิดชอบ 40.63 ตารางกิโลเมตร มี
ผ่านตาบล ทาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ขนาดที่พอเหมาะ
6. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีแหล่ ง
6. จานวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
โบราณสถานเก่าแก่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ห น่ ว ย ง า น มี จ า น ว น เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรมได้
ปฏิบัติงาน
7. มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ภู มิ ทั ศ น์ข องต าบลมี ความสวยงาม อากาศ
บริสุทธิ์
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การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST Strategy
จุดแข็ง Strengths
อุปสรรค Threats
1. ส านั กงานตั้ ง อยู่ ใ นพื้น ที่ ที่ส ะดวกในการมา
1. มีอุปสรรคเกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบ
ติดต่อ และสะดวกในการให้บริการประชาชน
ของหน่วยตรวจสอบที่ไม่ชัดเจน (ใช้ดุลยพินิจ
2. ผู้บ ริ ห าร และสมาชิ กสภาเทศบาลมี ค วาม
และการตี ค วามกฎหมาย หนั ง สื อ สั่ ง การ)
ความตั้ ง ใจที่ จ ะบริ ห ารท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยความ
จึงทาให้การทางานเกิดอุปสรรคมากยิ่งขึน้
โปร่งใส
2. การจั ดเก็บ รายได้ ยั งไม่ไ ด้รับความร่วมมื อ
3. ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาที่ครอบคลุม
จากภาคเอกชนเท่าที่ควร จึงทาให้การจัดเก็บ
ป๎ญหาทุก ๆ ด้าน สามารถแก้ไขป๎ญหาความ
รายได้ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายเท่าที่ควร
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครอบคลุม
3. ประชาชนว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
4. การคมนาคมสะดวก รถไม่ติด
4. ไม่ มี ต ลาดรับ ซื้ อ สิ น ค้ า และพืช ผลทางการ
5. มีพืน้ ที่รับผิดชอบ 40.63 ตารางกิโลเมตร มี
เกษตร
ขนาดที่พอเหมาะ
5. ประชาชนไม่ มี เ อกสารสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น จึ ง ไม่
6. จานวนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถใน
สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้
ห น่ ว ย ง า น มี จ า น ว น เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
6. ขาดการเชื่อมโยงเครือข่าย และการสนับสนุน
ปฏิบัติงาน
ด้านการท่องเที่ยว
7. มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภู มิ ทั ศ น์ข องต าบลมี ความสวยงาม อากาศ
บริสุทธิ์
การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO Strategy
จุดอ่อน Weaknesses
โอกาส Opportunities
1. ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้ความสาคัญกับการ
1. มี ก ารสนั บ สนุ น การกระจายอ านาจให้ แ ก่
มีส่ว นร่ว ม การประชุ ม ประชาคมเพื่อแสดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เพื่อแก้ไขป๎ญหา
2. สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ความเดือดร้อน
แหล่งงบประมาณต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรของเทศบาลมี
3. มีทรัพยากรธรรมชาติ และผลผลิตทางการ
แนวโน้มสูงเกินร้อยละ 40 ของเงินรายได้
เกษตร
3. ลั กษณะภู มิ ป ระเทศไม่ เอื้อ ต่อ การขยายตั ว
4. ป๎ญหาอาชญากรรมต่า ประชาชนรักสงบ
ของตาบล
5. มีแหล่งกักเก็บน้า หนองน้าสาธารณะขนาด
4. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการแก้ ไ ข
ใหญ่จานวนมาก และมีแม่น้า (แม่น้าปิง) ไหล
ป๎ญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ผ่านตาบล ทาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
5. สภาพทางสังคมมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท
6. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีแหล่ง
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ทาให้ขาดความร่วมมือ และความเอื้ออาทร
ต่อกัน

โบราณสถานเก่าแก่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรมได้

การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงแก้ไข WT Strategy
จุดอ่อน Weaknesses
อุปสรรค Threats
1. ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้ความสาคัญกับการ
1. มีอุปสรรคเกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบ
มีส่ว นร่ว ม การประชุ ม ประชาคมเพื่อแสดง
ของหน่วยตรวจสอบที่ไม่ชัดเจน (ใช้ดุลยพินิจ
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เพื่อแก้ไขป๎ญหา
และการตี ค วามกฎหมาย หนั ง สื อ สั่ ง การ)
ความเดือดร้อน
จึงทาให้การทางานเกิดอุปสรรคมากยิ่งขึน้
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรของเทศบาลมี
2. การจั ดเก็บ รายได้ ยั งไม่ไ ด้รับความร่วมมื อ
แนวโน้มสูงเกินร้อยละ 40 ของเงินรายได้
จากภาคเอกชนเท่าที่ควร จึงทาให้การจัดเก็บ
3. ลั กษณะภู มิ ป ระเทศไม่ เอื้อ ต่อ การขยายตั ว
รายได้ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายเท่าที่ควร
ของตาบล
3. ประชาชนว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
4. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการแก้ไ ข
4. ไม่ มี ต ลาดรับ ซื้ อ สิ น ค้ า และพืช ผลทางการ
ป๎ญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เกษตร
5. สภาพทางสังคมมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท
5. ประชาชนไม่ มี เ อกสารสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น จึ ง ไม่
ทาให้ขาดความร่วมมือ และความเอื้ออาทร
สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้
ต่อกัน
6. ขาดการเชื่อมโยงเครือข่าย และการสนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยว

1.3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
หลักการสาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาล
1. ต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) หรือเปูาหมาย (Target) การพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต้อง
อาศัยกระบวนการประชาคมในการระดมความคิดเห็นและความต้องการของคนในท้องถิ่นว่าต้องการให้ทอ้ งถิ่น
เดินไปทางใด
2. ต้องครอบคลุมใน 3 มิติ
- ครอบคลุมภารกิจในทุกด้านตามที่กฎหมายกาหนด
- ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส รวมทั้งกลุ่มอาชีพ
- ครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บา้ นในเขตตาบล
3. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของชาติ โดยคานึงถึงทิศทางการพัฒนาของชาติ ได้แก่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แนวทางพัฒนาจังหวัดและอาเภอ
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4. ตอบสนองป๎ญหาและความต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลต้องแสวงหา ตรวจสอบ ศึกษาให้
ชัดเจนว่าป๎ญหาที่แท้จริงของประชาชนคืออะไร และป๎ญหาใดมีความเร่งด่วนมากน้อยกว่ากัน และประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน และต้องการมากที่สุด
5. ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
5.1 ให้ประชาชนร่วมกันทาแผน โดย
- ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบล
- ร่วมเสนอป๎ญหาความต้องการโครงการ/กิจกรรม ตามกระบวนการประชาคม
5.2 ให้ประชาชนได้ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนของเทศบาลตาบล โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้
จัดประชุมประชาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อผลงานในรอบปี
6. ยึดหลักความเป็นไปได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ในการกาหนดโครงการ/กิจ กรรม ที่จ ะบรรจุ ไ ว้ใ นแผนพั ฒนาของเทศบาลต าบล จะต้อ ง
พิจารณา เป็นโครงการที่สามารถดาเนินการได้จริง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน
7. ต้องนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
นโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลไม้งาม ที่แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลไม้งาม
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555
1.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุก
กลุ่มอายุของประชากรในเทศบาล โดยการพัฒนา
1.1 สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุผู้ปุวย ผู้พิการให้คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต ของคนในสังคมเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงทาง
สังคม รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐ ในโครงการเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ผู้พกิ าร และผู้ด้อยโอกาส
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนอนามัยบริการสาธารณสุข โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ของอาสาสมัครสาธารณสุข ให้บริการสาธารณะสุ ขแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมบทบาทของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการปูองกันโรคติดต่อ และแก้ไขป๎ญหายาเสพติดให้มีสถานที่ออกกาลัง
กาย สนามกีฬามาตรฐาน มีแพทย์บริการตรวจประจาตาบล รวมทั้งการสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรค
เอดส์ ผู้ปวุ ยเอดส์ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ
1.3 ส่ง เสริม สนั บ สนุ น กลุ่ม อาชีพ ต่า งๆของหมู่ บ้า น โดยให้ มี ความรู้ด้า นวิชาการ ประสานกับ
หน่ว ยงานอื่ น ๆ เพื่อ จั ด หางบประมาณพั ฒนาประชาชนให้ ด ารงชีพ ยึด หลั กเศรษฐกิจ พอเพีย ง ส่ง เสริม
การเกษตรแนวทฤษฎีใหม่โดยใช้ปยุ๋ อินทรีปลอดสารพิษ ส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการทาลายหอยเชอรี่
และจัดทาปุ๋ยหมักตามหลักวิชาการ
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2.นโยบายการพั ฒนาจั ดการสิ่ง แวดล้อ ม เป็ น การพั ฒนาการจั ดการต้ อ งควบคู่ ไ ปกั บ การ
ปลูกฝังสร้างจิตสานึกของประชาชน โดยการพัฒนา
2.1 การจัด การขยะมู ลฝอย ที่มี ครบวงจร โดยเน้น การให้ป ระชาชนและชุม ชนเข้ามามีส่ว นร่ว ม
ในการจัดการ
2.2 จั ด การดู แ ลความสะอาดถนนและทางในต าบล ดู แ ลตกแต่ ง ให้ น่ า ดู น่ า อยู่ น่ า มอง
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับทางเทศบาล
2.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวของตาบล สนับสนุนการจัดทาสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจและจัดกิจกรรม
นันทนาการ
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนปุาชุมชน การปลูกปุาเพิ่มเติม ดูแลการบริหารและจัดการใช้ประโยชน์จากปุา
ตามแนวพระราชดาริทั้งตาบลไม้งาม
2.5 ส่งเสริมติดตามประสานงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้า หนองน้าในตาบล ได้แก่ หนองกลาง
หนองกระทุ่ม หนองกระทะ หนองกระโห้ และหนองหลวง เพื่อปูองกันป๎ญหาน้าท่ว มซ้าซาก กักเก็บน้าเพื่อช่วย
การเกษตรในฤดูแล้ง ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและออกกาลังกายโดยการประสานกับกรม
ชลประทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้
เป็นปอดเมืองของตาบลเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและแหล่งท่องเที่ยว
3.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการพัฒนาด้านกายภาพที่ต้องอนุรักษ์วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป โดยการพัฒนา
3.1 ดาเนิน การก่อ สร้า งพั ฒนาและบ ารุง รักษาเส้น ทางคมนาคมให้ไ ด้มาตรฐานตามสภาพพื้น ที่
เพื่อให้ ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย มี ชื่อถนน ชื่อซอย ปูายบอกสถานที่ต่างๆในเขต
เทศบาล
3.2 ส่งเสริมติดตามประสานงานสารวจ ออกแบบและงบประมาณการก่อสร้างสะพานมาตรฐานข้าม
แม่น้าปิง ระหว่างบ้านวังม่วงหมู่ท่ี 5 ตาบลไม้งาม กับบ้านหนองบัวเหนือหมูที่ 5 ตาบลหนองบัวเหนือ กับกรม
ทางหลวงชนบท
3.3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ขยายเขตไฟฟู า ประปา ให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ที่ ข าดแคลน โดยการ
ประสานงานกับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร เน้นการจัดการ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี มุ่ง เน้ นประสิทธิผ ลของงานรวมทั้ งจะเป็น แกนน าในการขับ เคลื่อนทุก ภาคส่วนให้ ดาเนิ นภารกิจ
ร่วมกับเทศบาล ได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพร้อมที่ยกฐานะเป็นเทศบาลขนาดกลาง
4.1 บุคลากรในหน่วยงานพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร
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4.2 การบริหารจัดการ เน้นการบริหารที่มุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่าความเป็นทางการ สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีท่ที ันสมัยเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหารายได้ให้มากขึ้น
4.3 การสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทุกช่องทาง
จั ด ให้ มี ห น่ ว ยรั บ ฟ๎ ง ความคิด เห็ น ทุ กช่ อ งทาง จั ด ให้ มี ห น่ว ยรับ ฟ๎ ง ความคิด เห็ น และป๎ ญ หาของประชาชน
จัดบริการประชาชน One stop service
4.4 ปรับปรุงดูแลพัฒนาเสียงไร้สายให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ทุกหมู่บา้ น
5.นโยบายส่ง เสริม ประชาธิปไตยกระบวนการประชาชนสังคม ระบอบประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
5.1 มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย
เน้น การมี ส่ว นร่ว มและการคุ้ม ครองสิท ธิเสรีภ าพของประชาชนให้ ป ระชาชนได้ใ ช้สิ ท ธิห น้า ที่ต ามระบอบ
ประชาธิปไตย จะต้องมีการตรวจสอบการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยมีภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และรับฟ๎ง
ความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องสาคัญตามรัฐธรรมนูญมาตรา
59 และร่วมกับทุกฝุายที่จะส่งเสริม ยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ทัดเทียมระดับสากล
5.2 จะส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของผู้นาชุมชน และปราชญ์ท้องถิ่น กระจายอานาจจากส่วนกลาง
ไปสู่ท้อ งถิ่น เพื่ อ ให้ ท้อ งถิ่น สามารถพึ่ง พาตนเองและสามารถตั ด สิน ใจในกิจ การท้อ งถิ่ น ได้และส่ง เสริ ม
สร้างสรรค์กระบวนการประชาสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนเศรษฐกิจ สังคมและการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุกระดับ
6.ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรมประเพณีบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนไทย
ของแต่ละท้องถิ่นที่บรรพบุรุษปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ทาให้ได้รู้ถึงอดีตดาเนินมาอย่างไรซึ่ง
ควรอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป
6.1 ส่งเสริมประเพณีตานก๋วยสลาก ไหว้พระขึ้นเขาถ้า เหมือนอดีตตลอดจนอนุรักษ์ดูแลเอกลักษณ์
ทุกวัดในตาบล
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนจัดงานวันสาคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันครอบครัว วันพ่อแห่งชาติ วัน
แม่แห่งชาติ และงานอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความจาเป็น
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ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

1

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
และการวางผังเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต มุ่งเน้นเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. บริการชุมชน และ
สังคม
2. การเศรษฐกิจ

1. เคหะและชุมชน
2. อุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองช่าง

หน่วยงาน
สนับสนุน
ทต.ไม้งาม

1. บริการชุมชน และ
สังคม
2. การดาเนินงานอื่น

สานักปลัด

ทต.ไม้งาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

1. บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและ
สังคม

1. สาธารณสุข
2. สังคมสงเคราะห์
3. สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
4. ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
5. งบกลาง
1. การรักษาความ
สงบภายใน
2. สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. บริการชุมชนและ
สังคม
2. การเศรษฐกิจ

2

3

4

5

1. บริการชุมชนและ
สังคม
2. การเศรษฐกิจ

1. สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
2. ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
3. การเกษตร
1. การศึกษา
2. ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
3. อุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สานักปลัด

ทต.ไม้งาม

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สานักปลัด

ทต.ไม้งาม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองช่าง

สานักปลัด

ทต.ไม้งาม
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ยุทธศาสตร์

ด้าน

6

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง และการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1. บริการชุมชน และ
สังคม
2. การเศรษฐกิจ

1. เคหะและชุมชน
2. การเกษตร

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

1. บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชน และ
สังคม

1. บริหารงานทั่วไป
2. สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

สานักปลัด
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

7 ยุทธศาสตร์

4 ด้าน

11 แผนงาน

กองช่าง
กองคลัง
4 สานัก/กอง

7

รวม

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

หน่วยงาน
สนับสนุน
ทต.ไม้งาม

ทต.ไม้งาม
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมิน
แผนนั้นจะต้อง ดาเนิ นการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุ ทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมิน
แผนนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุ ทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมื อในการพัฒนา
เทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิท ธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
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ในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙
และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้ อ งด าเนิ น การก าหนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิ ด เผยภายในสิบ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั ง กล่ า วและต้อ งปิด ประกาศไว้ เ ป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้ง ตามหนั ง สือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวั น ที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตาบลไม้งาม

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้
ยากและบางเรื่องอาจทาไม่ได้
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปแี ละให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ น สี่ ปี ค วรพิ จ ารณางบประมาณและค านึ ง ถึ ง สถานะ
การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน
ทีจ่ ะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

